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Podróże kształcą

3

Gdy po raz pierwszy (nieostrożnie) 
przyjąłem zaproszenie do udziału 
w Subariadzie (  nr 50-51), nie bar-

dzo wiedziałem, jak taki wyjazd będzie 
wyglądał. Dopiero stopniowo, im bliżej sa-
mego wyjazdu, tym więcej dowiadywałem 
się na temat jego charakteru. Duży niepo-
kój wzbudził we mnie – niedostrzeżony 
na samym początku – fakt kempingowego 
charakteru większości noclegów. Ja i kem-
ping? Musiałem sięgnąć pamięcią daleko 
wstecz, aby sobie przypomnieć, kiedy 
ostatni raz w takich warunkach spędza-
łem noce. No tak, to już ponad… 30 lat.

Zrodziła się we mnie ogromna chęć 
znalezienia wymówki formalnej: ja-
kieś pilne obowiązki służbowe czy też 
problemy zdrowotne? No tak, pewnie 
nikt by nie zauważył drobnego „retuszu” 
rzeczywistości. Nikt, poza mną. Tak więc 
pojechałem, pełen obaw o to, jak sobie 
w takich warunkach będę radził, jak ja, 
przyzwyczajony (podczas rozlicznych 
podróży) do hotelowych warunków „full 
service”, będę sobie gotował, jak wytrzy-
mam brak codziennego prysznica. Dało 
się! I to lepiej, niż mogłem się spodziewać. 

To nie drobne trudności, zmęczenie 
czy niedogodności wynikające z braku 
komfortu, do którego jest się przyzwycza-
jonym, lecz piękno odwiedzanych okolic, 
znakomite towarzystwo, a przede wszyst-
kim – pozytywne nastawienie sprawiły, 
że już pierwsza Subariada pozostała 
w pamięci jako niezapomniana przygoda.

Niezależnie od wspaniałych wspo-
mnień, poznawania historii i natury 
innych krajów pozostało jednak jesz-
cze coś więcej – przekonanie o tym, 
że nie ma się co obawiać wychodzenia 
z codziennej rutyny. Chyba dopiero takie 
opuszczanie utartych (dla nas) szlaków 
zwiększa intensywność przeżyć. A samo 
pozytywne otwarcie na nowe sprawia, 
że to, co wydaje nam się trudne, dziwne 
czy zbyt „inne”, nas samych wzbogaca.

Myślę, że nie trzeba też ograniczać 
się do Subariady czy innych wyjaz-
dów urlopowych – idąc przez życie 
z otwartymi oczyma i otwartą duszą 
otrzymamy od tegoż życia… więcej. 
Wiem, że w dzisiejszych czasach, gdy tak 
w świecie wirtualnym, jak i – niestety 
– realnym tak wiele jest nietolerancji 
i wręcz jawnej wrogości, taka filozo-
fia może być oceniana jako utopijna. 
Ale może warto spróbować? W końcu to 
my sami kształtujemy świat wokół nas.

Ponieważ nie rozumiem ani religij-
nej ortodoksji, w imię której zabijani 
są ludzie o innych przekonaniach, 
ani wielkomocarstwowych, nacjona-
listycznych resentymentów dających 
takie same efekty, nie dam się żadnym 
z nich porwać. Pozostanę przy pozy-
tywnym nastawieniu do życia i ludzi. 

Czego i Państwu życzę.

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 5/2014
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AkTUALNOŚCI

Na początku sierpnia otrzymaliśmy infor-
mację o zmianie adresu głównej siedziby 
Fuji Heavy Industries w Tokio. Firma 

produkująca samochody Subaru przeprowa-
dziła się do zupełnie nowego, niezwykle nowo-
czesnego budynku zlokalizowanego w jednej 
z najdroższych dzielnic stolicy Kraju Kwitnącej 
Wiśni – Ebisu, położonej w okręgu Shibuya.

Przepiękny biurowiec, w którym od niedawna 
urządza się producent samochodów Subaru, nosi 
nazwę Ebisu Subaru Building. Jego architektura 
oddaje ducha samochodów spod znaku Plejad 
i odzwierciedla ich dwie główne zalety – prędkość 
i dynamizm. Projekt budynku zakładał przede 
wszystkim osiągnięcie jak największej funkcjo-
nalności, i założenie to udało się w pełni zrealizo-
wać. W obiekcie szczególną uwagę zwraca duża 
otwarta przestrzeń biurowa. Jednocześnie nie 
brak tutaj miejsc przeznaczonych na oficjalne 
spotkania. W budynku zatroszczono się także 
o sprawną wymianę najważniejszych informacji 
pomiędzy pracownikami firmy. Wyświetlane są 
one na bieżąco na cyfrowej tablicy informacyjnej. 
Projektanci biurowca nie zapomnieli również 
o ekologii. W celu zoptymalizowania wydatków 
związanych z jego eksploatacją zastosowano tu 
cały szereg technologii i rozwiązań przyjaznych 
środowisku. Dzięki takiemu podejściu ilość energii 
zużywanej przez klimatyzację, oświetlenie i sys-
tem dostarczający ciepłą wodę użytkową będzie 
tu o około 40% (!) mniejsza niż w przypadku 
typowego obiektu biurowego. Co więcej, budy-
nek projektowany był z uwzględnieniem dużego 
prawdopodobieństwa wystąpienia w jego rejonie 
trzęsienia ziemi. Dzięki specjalnej technologii, 
w jakiej został on wzniesiony, oraz zastosowaniu 
dodatkowych generatorów prądu biurowiec 
będzie mógł nadal spełniać swoje kluczowe funk-
cje nawet w obliczu tak poważnego kataklizmu.

Ebisu Subaru Building będzie ponadto miej-
scem, w którym poprzez prezentację samych 

samochodów umacniany będzie wizerunek 
marki Subaru. Służyć będzie temu specjalna 
sala wystawowa zlokalizowana na pierwszym 
piętrze budynku. Z kolei dwa pietra wyżej, w auli 
nazwanej „EBiS 303”, prezentacji najnowszych 
modeli pojazdów będzie mogło przyglądać się 
jednocześnie nawet 1200 osób. To tam 
odbywać będą się również wszystkie 
najważniejsze imprezy firmy, której 
dzięki przeprowadzce do sty-
lowego biurowca udało się 
jeszcze bardziej podkre-
ślić swoją pozycję 
na rynku.

Stylowa, funkcjonalna i… ekologiczna
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Stylowa, funkcjonalna i… ekologiczna

My już 
wiemy, 
że Subaru 

jest z przygodą 
„za pan brat”. 
Mimo to jest nam 
ogromnie miło 
ogłosić, iż Fore-
ster, biorący 
udział w Plebi-
scycie The Best 
Car 2013, reali-
zowanym 

przez  moto.onet.pl , został wybrany najlepszym 
samochodem Dla Kochających Przygodę. Dzię-
kujemy za uznanie, a właścicielom „Leśników” 
życzymy samych wspaniałych przygód! Więcej 
szczegółów na stronie  bestcar.onet.pl . 

Subaru to nie tylko samochody. To również 
wiele systemów, programów i akcji, któ-
rych celem jest poprawa bezpieczeństwa, 

a tym samym ochrona zdrowia i życia ludzkiego.
Od początku swojej działalności aktywnie 

uczestniczymy i wspieramy różnego rodzaju 
inicjatywy prospołeczne. Zawsze chętnie 
partnerujemy akcjom, działaniom i organiza-
cjom, dla których życie i zdrowie ludzkie nie 
jest obojętne. Dlatego też bez wahania dołą-
czyliśmy do projektu „Bieg po Nowe Życie”, 
który promuje i edukuje społeczeństwo w tak 
istotnej dziedzinie jak transplantologia. 

Tegoroczna, piąta edycja odbyła się 
21 września w Łazienkach Królewskich w War-
szawie. Więcej informacji o całej szlachetnej 
inicjatywie można odnaleźć na stronie 
 biegponowezycie.pl .

Subaru partnerem akcji 
„Bieg po Nowe Życie”

Plebiscyt 
The Best Car 2013

Dwa modele Subaru – BRZ oraz najnow-
szy WRX STI – zostały uznane przez 
australijski magazyn  motoring.com.au  

za najbardziej rekomendowane sporto-
we samochody w roku 2014 w przedziale 
cenowym do 100 tysięcy dolarów.

Obydwa samochody zostały poddane kom-
pleksowej ocenie. Brano pod uwagę doskona-
łość prowadzenia, przyczepność, użytkowanie 
modelu oraz adekwatność ceny do jakości 

i wyrafinowania mechaniki i techniki. Bardzo 
ważnymi kryteriami przy przyznawaniu tego wy-
różnienia okazały się również: dostępność mo-
delu, gwarancja, zachowanie wartości podczas 
odsprzedaży oraz dobre warunki serwisowania.

BRZ zdobywał tę rekomendację już w la-
tach 2012 i 2013, więc jest to już jego trze-
cia nominacja z kolei! Najnowszy WRX STI 
zdobył ten laur po raz pierwszy i miejmy 
nadzieję, że to pierwszy raz z wielu!

Najbardziej polecane w Australii

PLEJADY 5/2014



AkTUALNOŚCI

Od ostatniego newsa, w którym pisaliśmy o wyróżnieniach Top Safety Pick, 
nie minęło dużo czasu, a my znowu możemy podzielić się informacją o ko-
lejnym wyróżnieniu samochodów Subaru przez amerykański Insurance 

Institute of Highway Safety (IIHS). Mowa o tytule Top Safety Pick+ (TSP+), który tym 
razem nadany został Legacy i Outbackowi w specyfikacji 2015, na rynek amerykański,  
wyposażonym w najnowszą wersję systemu EyeSight. Modele te od lipca bieżące-
go roku poruszają się po drogach Ameryki Północnej. Wiadomość o ich wyróżnieniu 
została nam przekazana przez FHI (Fuji Heavy Industries) pod koniec wakacji.

Wspomniane Legacy i Outback przeszły pozytywnie pięć podstawowych testów 
przeprowadzanych w IIHS, a mających na celu zweryfikowanie bezpieczeństwa po-
dróżnych podczas zderzeń i dachowania oraz ocenę zachowania zagłówków w chwili 
uderzenia w tył pojazdu. W każdym z badań oba modele otrzymały ocenę „dobrą” (czyli 
najwyższą możliwą do zdobycia). Takie wyniki pozwoliły na nadanie im tytułu TSP. Za plus 
przy zaszczytnym wyróżnieniu Legacy i Outbacka odpowiada z kolei najnowsza gene-
racja systemu EyeSight. To dzięki niemu samochodom udało się zdobyć maksymalną 
ilość sześciu punktów i najwyższą możliwą notę „superior” w badaniu, w którym ocenie 
poddawane były rozwiązania mające na celu zapobieganie zderzeniom czołowym. Dzię-
ki ulepszeniu systemu kamery stereoskopowej w nowej generacji EyeSight udało się 
zwiększyć kąt widzenia i zasięg aż o około 40%! Modele Subaru, wyposażone w ulep-
szony system wykrywania i sygnalizowania prawdopodobieństwa kolizji oraz możliwo-
ści jej uniknięcia, zapewniają ich użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo.

Po ostatniej serii badań Subaru w dalszym ciągu pozostaje jedyną marką na świecie, 
której w bieżącym roku udało się zdobyć tak wiele wyróżnień z ramienia IIHS. Ostateczny 
wynik dla Subaru to cztery modele sygnowane TSP i trzy oznaczone TSP+. Dobra pas-
sa, której życzyliśmy sobie niedawno, trwa zatem nadal i niech tak pozostanie!
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Najwyższy poziom bezpieczeństwa – Subaru

Łagodniejsza odmiana

www.plejady.subaru.pl

W tym roku inżynierowie z Fuji Heavy 
Industries uraczyli klientów modelem, 
który jest odpowiednikiem papryczek 

habanero – czyli modelem WRX STI, który na 
skali ostrości według Subaru zajął zaszczytną, 
najwyższą pozycję. Od 25 sierpnia na japoń-
skim rynku doszedł do niego nowo opracowa-
ny model WRX S4, którego porównać można 
do jalapeño – również ostrej, ale łagodniejszej 
papryczki, takiej ze środka skali ostrości.

Dlaczego S4? Japońscy inżynierowie 
rozumieją ten skrót jako „sports perfor-
mance”, „safety performance”, „smart 
driving” i „sophisticated feel”, czyli: wy-
dajność w sporcie, bezpieczeństwo na 
najwyższym poziomie, inteligentną jazdę 
oraz elegancką stylistykę. Mamy więc kilka 
pojęć, które podnoszą prestiż modelu. 

Deklaracje o elegancji, inteligencji i wy-
dajności znajdują odzwierciedlenie w kilku 
systemach wspomagania kierowcy, m.in. ta-
kich jak Active Torque Vectoring (  nr 52), 
którego zadaniem jest rozdział momentu 
napędowego do odpowiednich kół samocho-
du, pomagając utrzymać wybrany tor jazdy 
m.in. w zakręcie. Wraz z nim pracuje VDC, czyli 
Vehicle Dynamics Control, który kontroluje 
trakcję i stabilizuje tor jazdy. Do kompletu 



dodano również najnowszą generację znako-
mitego systemu EyeSight. System ten będzie 
czuwać nad bezpieczeństwem pasażerów, 
między innymi za pośrednictwem funkcji 
Pre-Collision Braking (o tej oraz o innych funk-
cjach EyeSight będziemy szerzej pisać w na-
stępnych wydaniach Magazynu „Plejady”). 

Zewnętrznie jest to niemal identyczne 
auto. Różni się nowym krojem osiemnasto-
calowych felg aluminiowych i lekko prze-
stylizowaną linią dolnego ospojlerowania 
(które może być lakierowane na czarno) 
oraz krótką, niską lotką na klapie bagaż-
nika. Całość wygląda ładnie, o wiele mniej 
agresywnie niż ospojlerowane WRX STI, 
ale z kolei bardziej agresywnie niż wersje bez 
„skrzydła”. WRX S4 zyskało kilka dopraco-

wanych szczegółów. Śmiało można powie-
dzieć, że jest to wersja pośrednia pomiędzy 
zwykłym WRX a najmocniejszym WRX STI. 

Kokpit jest praktycznie niezmieniony i bar-
dzo ergonomiczny. Wygodne sportowe fotele, 
które trzymają podczas szybkich zakrętów. 
Ścięta u dołu, mięsista skórzana kierownica 
w kształcie litery „D”, stawiająca przyjemny 
opór. Wstawki dekoracyjne i czerwone 
przeszycia dodają 

wnętrzu sportowego, a zarazem dystyngowa-
nego charakteru. Jednym zdaniem: klasyczne, 
sportowe wnętrze Subaru, czyli połączenie 
wygody, prostoty i charakterystycznego stylu.

Największą różnicą pomiędzy flagowym 
WRX STI a WRX S4 jest silnik oraz skrzynia 
biegów. Zrezygnowano z 2,5-litrowego bok-
sera na rzecz 2-litrowej, oczywiście również 
„płaskiej” turbodoładowanej jednostki. Moc 
wynosi 300 KM, a moment to 400 Nm, które 
eksplodują już od 2000 obrotów! Auto więc 
pomimo mniejszego silnika pozostało rów-
nie szybkie i sportowe, zyskując mniejsze 
spalanie. Jest to też zasługą nowej skrzyni 
biegów. Podczas gdy w WRX STI pracuje ma-
nualna, sześciobiegowa przekładnia, to w S4 
dostajemy do dyspozycji 
bezstopniowy 

(CVT) automat, czyli Sport Lineatronic według 
terminologii Subaru, określany jako „szybciej 
reagujący i bardziej skupiony”. Podczas jaz-
dy przy przejściu w tryb „Sport#”, skrzynia 
„inicjalizuje” osiem wirtualnych, szybko reagu-
jących przełożeń. Dzięki temu kierowca może 
mieć poczucie pełnej kontroli samochodu, 
zbliżone do odczuwanego podczas prowa-
dzenia samochodu ze skrzynią manualną. 

Tak zestrojone Subaru ma odpowiadać 
na najnowsze potrzeby rynku. A „rynek”, 
jak wiemy, nigdy nie śpi. Skoro więc 
upominał się o superszybkiego japońskiego 
sedana ze skrzynią, która nie wymaga 
ręcznego wybierania biegów, to właśnie 
takiego sedana otrzymał. 

9facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 5/2014
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AkTUALNOŚCI tekst: MICHAŁ KOREJBA/OIFS
zdjęcia: MATEUSZ FILIPIUK

Letnia odsłona kampanii „Ogólnopolskie 
Inspekcje Fotelików 2014” dobiegła końca. 
20 września na warszawskim Targówku 

przy SMYK MEGASTORE odbył się finałowy 
event wieńczący 15-przystankową, ogólno-
polską trasę, która latem pojawiła się w naj-
większych miastach w kraju. Wielki sukces 
kampanii społecznej OIFS nie byłby możliwy 
bez wsparcia sponsorów, takich jak Subaru 
i BeSafe. Serdecznie za nie dziękujemy! Kiedy 
ostatnio opowiadałem o inspekcjach foteli-
ków, trasa była na półmetku, a na horyzoncie 
było jeszcze 7 wydarzeń do przeprowadzenia. 
Teraz mogę powiedzieć, że było to 7 wspania-
łych, choć często trudnych spotkań, w których 
uczestniczyły setki rodziców z całej Polski. 

Przypomnę w tym miejscu amerykańską 
statystykę: „70% fotelików montowanych 
jest nieprawidłowo”. W Polsce jest to nawet 
85–90% przypadków. Wielu rodziców nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że samo posiadanie 
fotelika nie wystarcza, kluczowy jest sposób 

jego montażu. Błędy i pomyłki są bardzo częste, 
również te, które popełniono już na samym 
początku – podczas wyboru fotelika w sklepie.

Spotykamy się z rodzicami w trakcie letniej 
trasy OIFS, pokazujemy poprawne wzorce i uczy-
my tego, czego nie przekazali sprzedawcy lub nie 
doczytali rodzice. Nasi inspektorzy uczą technik 
montażu, których nie ma w instrukcjach obsługi 
i których nie można znaleźć w internecie. Przeka-
zujemy wiedzę „z rąk do rąk” i maksymalizujemy 
bezpieczeństwo dzieci w samochodach. Syste-
matycznie poprawiamy stan świadomości pol-
skiego społeczeństwa. Jesteśmy obecni w inter-
necie na:  fotelik.info ,  inspekcje-fotelikow.pl , 
a letnia kampania to nasze działanie „w realu”. 

Okazało się, że OIFS to strzał w dziesiątkę. 
Trzecia odsłona kampanii przyniosła same rekor-
dy. Jednym z nich jest liczba publikacji i nagrań 
w środkach masowego przekazu. W tym roku mó-
wiono o nas w ponad 170 różnych komunikatach 
medialnych w całej Polsce. Zwiększyła się liczba 
eventów i liczba przeprowadzonych inspekcji 

(w 2014 było ich więcej niż w obu poprzednich 
latach razem!) oraz rozmiar i atrakcyjność 
samego eventu. Duży wpływ na popularność 
OIFS ma również (mówiąc bez przechwałek) 
sięgający 100% stopień zadowolenia rodziców, 
którzy z chęcią polecają obecność na inspekcjach 
swoim znajomym i rodzinie. Wiele osób mówi 
nam o tym, że żałuje, że „Inspekcje Fotelików” 
nie docierają do mniejszych miast lub że trwają 
tylko w okresie wakacyjnym. Dla tych wszystkich 
z Państwa, którzy są tym faktem rozczarowani, 
ekipa OIFS szykuje niespodziankę, o której już 
wkrótce będzie można przeczytać w „Plejadach”.

Od poprzedniej części relacji, w której 
opisywałem 8 pierwszych przystanków OIFS, 
odwiedziliśmy jeszcze Rybnik, Katowice, 
Gdańsk, Kraśnik, Toruń i Warszawę. 
Każde wydarzenie było unikalne. 

W Rybniku spotkaliśmy wielu rodziców, 
którzy zainteresowani byli tematyką bez-
pieczeństwa, jednak zdarzało się, że czer-
pali wiedzę z błędnych źródeł. Uważajcie na 

Ogólnopolskie Inspekcje Fotelików Samochodowych 2014 – koniec letniej trasy 
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wyrastające jak grzyby po deszczu strony 
internetowe dotyczące tematyki foteli-
ków! Aby mieć całkowitą pewność tego, 
że sięgacie po informacje sprawdzone i po-
twierdzone przez biomechaników zderzeń, 
czytajcie  fotelik.info  i  foteliki-pod-lupa.pl . 

9 sierpnia w Katowicach team inspek-
cyjny wzmocniony został przez obecność 
Forestera XT, w którym przeprowadzany był 
konkurs montowania fotelika na czas. Wysoka 
frekwencja odwiedzających sprawiała, że do 
4 otwartych stanowisk dodaliśmy piąte „pod 
chmurką”, na szczęście pogoda była piękna! 

W Gdańsku pomimo trudności logistycz-
nych wszystko przebiegło gładko. 16 sierpnia 
„Inspekcje Fotelików” spełniły bardzo ważne 
zadanie, bo okazało się, że wielu rodziców 
przyjechało z fotelikami zamontowanymi 
sposobami, które w przypadku nawet drob-
nych zdarzeń drogowych mogły spowodo-
wać tragiczne w skutkach konsekwencje. 

Kraśnik był z kolei przystankiem przebiega-
jącym pod znakiem zabaw z dziećmi. 30 sierpnia 
„Inspekcje Fotelików” odbyły się przy szkole 
podstawowej i chociaż były to jeszcze wakacje, 
odwiedziło nas mnóstwo rodzin, a gromadki 
dzieci bawiły się w towarzystwie naszych 
animatorów od rana do wieczora. Również 
tam korygowaliśmy błędy montażu i prowa-
dziliśmy szczegółowe rozmowy z rodzicami. 

W Toruniu, 23 sierpnia, tak jak w Kraśniku 
byliśmy po raz pierwszy. Już na samym początku 
dnia zaniepokoiła nas duża ilość rodziców, którzy 
przewozili dzieci bez fotelików samochodowych, 

na przednich siedzeniach, 
zapiętych zwykłymi 3-punk-
towymi pasami. Krótka 
lekcja anatomii: dziecko 
do 12. roku życia nie ma 
wykształconych kolców 
biodrowych, które są podstawą 
działania pasa bezpieczeństwa 
dla osób dorosłych. Do Torunia na 
pewno wrócimy bardzo prędko!

20 września przy CH SMYK 
MEGASTORE na warszawskim 
Targówku odbył się finał kampanii 
OIFS. Była to bardzo rozbudowana 
wersja „tradycyjnego” eventu, 
a na jego uczestników czekało 
wiele atrakcji. Jedną z nich była 
możliwość wygrania fotelika samo-
chodowego marki BeSafe, indywi-
dualnie dobranego do samochodu 
i do dziecka. W konkursie montowa-
nia fotelika na czas, w którym oce-
niano zarówno szybkość, jak i po-
prawność montażu zwycięzcy otrzy-
mywali prezenty od BeSafe i Little 
Tikes. Finałowe „Inspekcje” to kropka 
nad „i” dla całej trasy. Kampania zawsze 
jest wyjątkowo dobrze przyjmowana 
przez rodziców i zbiera wyśmienite 
recenzje. Wszyscy, którzy ją odwiedza-
ją, chętnie dzielą się opiniami i wraże-
niami z innymi. Tak było i tym razem.

Nie udało Ci się spotkać z inspektorami 
w czasie letniej trasy? Nic straconego! Już 

wkrótce pojawią 
się informacje o kolejnych 

wydarzeniach pod marką kampanii. 
Czytaj  inspekcje-fotelikow.pl  
oraz Magazyn „Plejady”.

11
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RAJDY tekst: WACŁAW STAWIARSKI/SPRT
zdjęcie: MARCIN KALISZKA

Widoczny postęp
Podczas 23. Rajdu Rzeszowskiego Dominik Butvilas i Kamil Heller udowodnili,  
że ciężka i sumienna praca zarówno ich, jak i całego zespołu Subaru Poland Rally Team  
nie idzie na marne. Jej efektem była wyraźnie mniejsza strata do czołówki mistrzostw, 
komplet punktów w klasie i 4. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu.

Rajd Rzeszowski to jedna z najbar-
dziej klasycznych rund Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 

Polski. Wymagające trasy są dobrze znane 
czołówce RSMP, co nie ułatwiało zadania 
uczącemu się charakterystyki tych odcin-
ków Dominikowi. Podczas pierwszego 
etapu emocji dodawały również zmienne 

warunki atmosferyczne. Duet SPRT 
zakończył etap na 6. miejscu w klasyfikacji 
generalnej i na prowadzeniu w klasie 3. 
– To był dla nas bardzo trudny, lecz udany 
dzień. Niemal do końca omijaliśmy kłopoty, 
ale ostatnią próbę pokonywaliśmy bez 
wspomagania kierownicy. Myślę, że po-
radziłem sobie z tym problemem całkiem 

dobrze. Sądziłem, że stracę znacznie 
więcej czasu. Biorąc pod uwagę cały etap, 
nie popełniliśmy na nim żadnych dużych 
błędów, zebraliśmy mnóstwo doświadcze-
nia. Z Kamilem rozumiemy się coraz lepiej, 
on przyzwyczaja się do angielskich notatek, 
ja do jego głosu w interkomie i współpraca 
jest znakomita – mówił Dominik Butvilas. 
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Kamil Heller dodał: – Dzisiejszy etap był 
w porządku. Warunki na odcinkach były 
bardzo wymagające i dobrze, że utrzymy-
waliśmy się cały czas na drodze. Czasem 
była to wręcz walka o przetrwanie, więc 
pozycja na mecie nas satysfakcjonuje.

Drugi etap rajdu składał się z 6 odcin-
ków specjalnych podzielonych na dwie 
pętle. Na pierwszej z nich załoga Subaru 
Poland Rally Team notowała kolejno 
6., 5. i 5. czasy, awansując jednocześnie 
na 4. miejsce w klasyfikacji generalnej 
rajdu. Na drugim z tych odcinków, 
próbie „Wojaszówka”, Dominik i Kamil 
zatrzymali się przy wypadu konkurentów, 
których auto blokowało trasę. Właściwe 
zastosowanie się do procedury wypad-
kowej FIA było kolejnym zaliczonym 

sprawdzianem: – Na otwierającej etap 
próbie było trochę nerwowo, a na drugiej 
jako pierwsi dojechaliśmy do wypadku. 
Zawodnikom nic się nie stało, a Kamil 
uruchomił procedurę. Powrót do rytmu na 
ostatnim odcinku nie był łatwy – przerwa 
była bardzo długa i wystygły nam opony, 
ale mimo to udało nam się pojechać 
całkiem dobrze – komentował po pętli 
Dominik. Ostatnie 3 odcinki specjalne to 
czasy na granicy pierwszej piątki, które 
umocniły litewsko-polski duet na 4. miej-
scu w generalce oraz na 5. w klasyfikacji 
drugiego etapu. Załoga SPRT zdobyła 
również komplet punktów w klasie 3. 
– Dokonaliśmy z Kamilem sporego postę-
pu. Zespół również wykonał znakomitą 
pracę i dzięki temu osiągnęliśmy tak dobry 

rezultat. Prowadziliśmy w klasie już od 
pierwszego oesu, ale nawet dziś jechaliśmy 
z małą rezerwą i oszczędzaliśmy nasze 
Subaru. Znajduję z nim coraz lepszy język, 
co jest wynikiem obranej na ten sezon 
strategii. Stopniowo przyspieszam z rajdu 
na rajd i w ten weekend było widać tego 
efekty – komentował na mecie Dominik 
Butvilas. – W tym rajdzie wyraźnie zapro-
centował ogrom pracy, który wkładamy 
w nasze występy od początku sezonu. Jaz-
da Dominika była lepsza i pewniejsza niż 
w pierwszym rajdzie, a moje dyktowanie 
również się poprawiło. Tylko samochód był 
tak perfekcyjnie przygotowany jak zawsze. 
Uważam, że wynik jest znakomity – to po-
twierdzenie właściwego kierunku naszej 
pracy – podsumował Kamil Heller.
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Przedostatnie przystanki
Gdyby brać po uwagę wyłącznie czasy na odcinkach specjalnych, 60. Rajd Wisły byłby dla SPRT 
zdecydowanie najlepszym występem w sezonie. Dominik Butvilas i Kamil Heller regularnie 
notowali czasy w pierwszej piątce klasyfikacji generalnej, ale niestety dwa błędy spowodowały, 
że z tak „szybkiego” weekendu powrócili bogatsi wyłącznie o nowe doświadczenia.

RAJDY tekst: WACŁAW STAWIARSKI/SPRT
zdjęcia: MARCIN KALISZKA

Po wyraźnym przełomie podczas 
Rajdu Rzeszowskiego, gdzie Do-
minik i Kamil metaforycznie 

„wrzucili wyższy bieg”, kolejny sprawdzian 
miał miejsce na Rajdzie Wisły. Duet SPRT 
rozpoczął z wysokiego „c”. Trzeci czas 
na otwierającej próbie i pokonanie wielu 
rywali w nowszych konstrukcyjnie autach 
był wymarzonym startem. Ostatecznie 
pierwszą pętlę litewsko-polska załoga 
ukończyła na 5. miejscu w generalce i pro-
wadziła w swojej klasie. – Na pierwszej pętli 
wyraźnie zaprocentowało nasze doświad-
czenie zbierane od pierwszego tegorocznego 
rajdu. Charakterystyka otwierającego 
odcinka bardzo pasowała naszemu Subaru 
i to z pewnością nam pomogło. Mamy też 
fantastyczny doping kibiców, których widać 
wszędzie. Bardzo im dziękuję! – komentował 
po OS 3 Kamil. Niestety, OS 4 był ostatnim 
dla naszej załogi podczas pierwszego etapu. 
O powodach wycofania mówił Dominik: 
– Na mocnym dohamowaniu po prostu 
wbiłem zły bieg i uszkodziłem część przenie-
sienia napędu. Niestety nie byliśmy w stanie 
kontynuować dalszej jazdy. Nie oznaczało 
to jednak końca dnia dla SPRT. Punkty 
dla zespołu w klasyfikacji sponsorskiej 
zdobywali bowiem również Sebastian 
Frycz i Tomasz Spurek. Po pierwszym 
etapie zajmowali 5. miejsce w klasyfika-
cji generalnej i przewodzili klasie 3.

Drugi dzień rajdu Dominik i Kamil 
rozpoczęli jak pierwszy – od trzeciego czasu 
w generalce. Niezwykle wyrównana walka 
w czołówce sprawiła jednak, że po pętli 
spadli na siódmą lokatę, tracąc do czwar-
tego miejsca tylko 7 sekund. Po awarii 
silnika z rajdem pożegnał się Sebastian 
Frycz. – Podczas pierwszej pętli mieliśmy 
dobre podejście i odpowiedni rytm. Było to 
widać na otwierającej próbie. To bardzo 
trudny, wąski odcinek, bardzo szybki na 
początku. Nie było czasu, by się „dobudzić”, 

należało atakować od pierwszego zakrętu. 
Nie popełniliśmy tam żadnego błędu, jestem 
z tego bardzo zadowolony. Na pozostałych 
próbach jechaliśmy już nieco spokojniej 
i tak też chcemy dotrzeć do mety – mówił 
Dominik Butvilas. Dobre czasy na fina-
łowej pętli wróżyły ukończenie drugiego 
etapu na 4. miejscu i wygranie klasy 3, 
jednak nieprzewidywalność rajdów po raz 
kolejny dała o sobie znać. Błąd w końcówce 

ostatniego odcinka specjalnego spowo-
dował wypadnięcie z trasy i uszkodzenie 
zawieszenia. Załoga SPRT musiała wycofać 
się z rajdu na kilka kilometrów przed jego 
metą. – Wypadliśmy na jednym z wolniej-
szych, zabrudzonych zakrętów i dachowa-
liśmy uszkadzając zawieszenie, a w szcze-
gólności tylne lewe koło. Biorąc pod uwagę 
nasze czasy na odcinkach specjalnych, był 
to całkiem dobry występ i jestem zadowo-
lony z naszego postępu. Rajd rozpoczę-
liśmy o jeden „poziom” szybkości wyżej 

niż poprzednie, a to było nasze główne 
założenie przed sezonem – komentował 
w niedzielne popołudnie Dominik. 

nowy przystanek – rajd nadwiślański 
Sinusoida wyników w dwóch po-

przednich rajdach (4. miejsce na Rajdzie 
Rzeszowskim i wycofanie w Wiśle) spowo-
dowały, że nadrzędnym celem Dominika 
i Kamila było znalezienie równego tempa 

i bezbłędne przejechanie nowego dla nich 
rajdu. – Ma on zupełnie inną charakterystykę 
niż poprzednie rundy RSMP, w których star-
towałem. Liczne zakręty pod kątem 90 stopni 
na trasie nie stanowią wielkiego wyzwania, 
a na długich prostych będziemy mogli zyskać 
sporo czasu – tak o Rajdzie Nadwiślańskim 
mówił przed startem Dominik Butvilas. 
Szósta runda RSMP rozpoczęła się w piątek 
od prologu w centrum Puław. Załoga 
SPRT zanotowała rewelacyjny, drugi czas, 
ex aequo z Grzegorzem Grzybem. Sobotni 
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poranek przyniósł niezwykle zmienną 
pogodę. Dobranie właściwego ogumienia 
było praktycznie niemożliwe. Suche partie 
przeplatały się z mokrymi i zabrudzonymi, 
a trasy przebiegały też przez sekcje asfaltu 
o różnej przyczepności. Po południu aura 
się rozpogodziła. Ułatwiło to zadanie 
wszystkim załogom, w tym i duetowi SPRT. 
Na zakończenie pierwszego etapu zajmował 
siódme miejsce w klasyfikacji generalnej 
i pierwsze w klasie 3. – Po południu warunki 
były zdecydowanie bardziej sprzyjające, co 
pomogło nam w pewnej i szybkiej jeździe. 
Prowadziliśmy w klasie już po pierwszej 
pętli, więc naciskanie nie miało sensu. 
Nasze opony były znacznie lepiej dobrane 
niż rano, co również pomagało w pewności 
siebie. Koncentrowałem się przede wszyst-
kim na mojej jeździe, to jest najważniejsze. 
Nie popełniłem dziś żadnych błędów i to 

mnie cieszy – mówił Dominik Butvilas. 
Po raz kolejny startujący w barwach SPRT 
Sebastian Frycz i Tomasz Spurek nie 
ukończyli etapu po wypadku na OS 3.

Niedzielny etap rozpoczął się od wol-
nego przejazdu otwierającej go próby, toteż 
walka o czasy na odcinkach specjalnych 
rozpoczęła się od OS 9. Dominik i Kamil 
przez cały dzień prezentowali równe tempo 
i pewnie utrzymywali prowadzenie w klasie 
3. Drobny błąd na ostatniej próbie nie po-
zwolił im jednak na triumf w swojej grupie, 
który ostatecznie przypadł... Fryczowi 
i Spurkowi. W klasyfikacji generalnej 
litewsko-polska załoga zajęła 6. miejsce. 
– Podczas drugiego etapu naszym zadaniem 
była obrona prowadzenia w klasie i nie było 
sensu mocno naciskać. Na odcinkach czułem 
się dobrze – pomogła w tym również bardziej 
przewidywalna pogoda, do której dobraliśmy 

właściwe opony. Niestety na ostatnim 
odcinku popełniłem drobny błąd, uderzyłem 
w szykanę i zgasł mi silnik. Minęło sporo 
czasu, zanim udało mi się go z powrotem 
uruchomić. Podsumowując cały weekend, 
jestem z niego zadowolony, zespół wykonał 
znakomitą pracę. Zdobyliśmy dobre miejsce 
w klasyfikacji generalnej, a co najważniejsze 
– zwyciężyliśmy w klasie. Dziękuję całemu 
Zespołowi i naszym Partnerom: Subaru 
Import Polska, Keratronik, Raiffeisen 
Leasing, Lemona Electronics, SJS oraz 
AIBĖ – podsumował swój występ Domi-
nik. – Mieliśmy w pamięci, jak zakończył się 
poprzedni rajdowy weekend i byliśmy zdeter-
minowani, by nie powtórzyć tych samych 
błędów. Osiągnięcie mety i triumf w klasie 
3 bardzo nas cieszy. Wiemy, że jest sporo 
miejsc do poprawy, ale mimo to zaliczamy 
ten rajd do udanych – dodał Kamil.
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ROZMOWY rozmawiał: ROBERT KARDZIS
zdjęcia: KAROL BOROWSKI/GRAFIX
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Rozmowa 
z Piotrem Markiewiczem, 
człowiekiem spełnionym
(w pięciu odsłonach)
Piotr Markiewicz (rocznik 1973), sportowiec – kajakarz, swego czasu 
określany mianem największego talentu w całej historii polskiego kajakarstwa. 
Wielokrotny Mistrz Polski, zdobywca dwóch złotych medali na MŚ w Duisburgu 
(1995) w K-1 na dystansach 200 i 500 m oraz brązowego medalu w K-4 
na tych samych mistrzostwach. Jako „szlakowy” w K-4 zdobywał także 
brązowe medale na Mistrzostwach Europy w Płowdiw (1997), na dystansach 
200 i 1000 m. W 1996 roku, podczas Igrzysk Letniej Olimpiady w Atlancie, jako 
jedyny polski kajakarz wywalczył indywidualnie brązowy medal. Obecnie mąż, 
ojciec, działacz sportowy i menedżer w firmie o zasięgu międzynarodowym.
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ROZMOWY

Odsłona pierwsza, czyli 
dlaczego Augustów?

Robert Kardzis: Jesteśmy 
na pańskim terenie?

Piotr Markiewicz: Można tak powie-
dzieć, choć nie urodziłem się w Augu-
stowie, a w pobliskich Sejnach. Ale tutaj 
mieszkam od ponad trzydziestu lat. Moja 
mama stąd pochodziła. Tutaj, w klubie 
Sparta Augustów, rozpocząłem i zreali-
zowałem całą swoją karierę sportową. 
Tak, czuję się augustowianinem…

R.K.: Bez sentymentu do Sejn?
P.M.: Mój ojciec pochodzi z tam-

tych okolic, ale można powiedzieć, że 
wszystko to jeden teren. Nie jestem 
zatem imigrantem z daleka…

R.K.: Sejny to jednak trochę 
inne miasto od Augustowa.

P.M.: Sejny to na pewno miasto mniej-
sze: tam mieszka kilka tysięcy ludzi, a tutaj 
trzydzieści tysięcy. W Sejnach jest zapewne 
więcej kulturowych i językowych nalecia-
łości litewskich, Augustów jest „bardziej 
polski”… no i zdecydowanie większy. 

R.K.: Dodałbym jeszcze, że Sejny 
były miastem wielokulturowym. 
Położone tuż przy granicy z Litwą, 
zamieszkane kiedyś przez Polaków, 
Rosjan, Żydów, Niemców, Litwinów…

P.M.: Mój ojciec pochodzi z czysto 
litewskiej rodziny, w jego domu mówi-
ło się po litewsku, a dziadek nazywał 
się Witalis Markiewiczjus. Zatem na 
pewno płynie we mnie krew litewska.

R.K.: Czy ta różnorodność kultur 
w jakikolwiek sposób zadomowiła 
się w Panu? Czy fakt, że dorastał Pan 
w kontakcie z ludźmi innych narodo-
wości, kultur, religii i tradycji w jakiś 
sposób otwierał Pana na „innego”? 

P.M.: W dzieciństwie, kiedy mieszkali-
śmy jeszcze w Sejnach, nie doświadczałem 
tych różnic, chyba dlatego, że ludzie wtedy 
„żyli ze sobą”. We wsi Żegary, skąd po-
chodzi mój ojciec, jeden dom jest litewski, 
drugi polski, i tak na zmianę. W Sejnach, 
jeszcze jako chłopak, kupując coś w sklepie 
byłem obsługiwany po polsku, a stojący za 

mną kolega po litewsku. Myślę zatem, że 
dla ludzi mieszkających na Suwalszczyźnie 
ta różnorodność była czymś normalnym, 
zwyczajnym. Oczywiście, na pewno 
pojawiały się też małe spory o to, że gdzieś 
tam preferowani byli Polacy, a gdzie indziej 
Litwini, ale nie przypominam sobie, aby za 
moich czasów kwestie narodowościowe czy 
kulturowe stawiane były na ostrzu noża. 

R.K.: A sądzi Pan, że ta naturalnie 
nabyta otwartość na drugiego 
człowieka, na inną kulturę, pomagała 
i pomaga Panu w życiu codziennym? 

P.M.: Być może… Nie zastanawiałem 
się nad tym tak głęboko, ale może być 
też tak, że znacznie więcej w tej sferze 
wyniosłem ze sportu… Z faktu, że już od 
wczesnej młodości spotykałem bardzo 
wielu ludzi, najpierw z Polski, a potem też 
ze świata. Może to właśnie uczyniło mnie 
człowiekiem otwartym? Zresztą, ja w ogóle 
jestem otwarty (śmiech). W towarzystwie, 
w żartach, mówię, że jestem kosmopolitą, 
że nie jestem przywiązany do jednej nacji 
czy jednego miejsca, chociaż uważam, że 
akurat Augustów jest najlepszym miej-
scem do życia na świecie. Oczywiście to 
budzi niekiedy kontrowersje… (śmiech). 

R.K.: Lokalny patriota?
P.M.: Pewnie też, ale przecież mia-

łem okazję zwiedzić trochę świata – nic 
szczególnego tam nie znalazłem. Natomiast 
Augustów i to, co on oferuje, najbardziej mi 
odpowiada. Mamy tutaj regularną zimę, 
piękną wiosnę, gorące lato i kolorową jesień. 
Każdą z tych pór roku można rozróżnić, nie 
ma monotonii, a przy tym natura jest po 
prostu niezastąpiona, szczególna. Jeziora, 
rzeki, lasy… Z drugiej strony nie jest stąd 
aż tak daleko do dużych aglomeracji typu 
Białystok czy Warszawa. Droga do Warsza-
wy to ok. 3–3,5 godziny, a stamtąd już jedzie 
się autostradą do Berlina, do Europy… 

Odsłona druga, czyli jak ze 
sceptyka uczynić wyznawcę

R.K.: Kiedy sportowiec, kaja-
karz, wybiera samochód – na co 
szczególnie zwraca uwagę? 

P.M.: Ha ha ha… Mam mó-
wić o Subaru i że to jest „XV”? 

R.K.: To już od Pana zależy, ale takim 
samochodem przyjechał Pan 
na spotkanie, więc zakładam, 
że to Pański i na pewno są powody, 
dla których – z bardzo szerokiej 
oferty – wybrał Pan właśnie ten.

P.M.: To jest mój trzeci samochód. 
Mimo że przy wyborze kolejnego auta 
pojawiał się pomysł na auto używane, 
może wyższej klasy, dwu-, trzy- może 
pięcioletnie, ostatecznie postawiłem na 
auto nowe, z salonu. To było pierwsze 
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kryterium. Drugim był poziom cenowy, 
na jaki mogłem sobie pozwolić. Przy 
ostatnim zakupie przyjąłem jeszcze 
jedno kryterium: tym razem miał to 
być samochód z napędem na cztery 
koła, z automatyczną skrzynią biegów 
i troszkę wyższej klasy. Do tej pory 
jeździłem Suzuki SX4, które też sobie 
chwaliłem. Poza tym wszystkim, jako 
pragmatyk, ważna jest dla mnie relacja 
jakości do ceny. Oceniając samochody 
przez pryzmat wspomnianej relacji, 

brałem też pod uwagę BMW, nową „5” 
albo X3, jednak porównanie ostatecz-
nie wypadło na korzyść Subaru. 

R.K.: I w oparciu o te przesłanki 
zdecydował się Pan na zakup…?

P.M.: Tak, choć muszę jeszcze wspo-
mnieć o wizycie w salonie Subaru 
w Białymstoku. Kiedy podczas jazd 
próbnych właściciel zaczął wskazy-
wać zalety i rekomendować mi XV, 
to już po prostu… uległem (śmiech). 

R.K. Rozumiem zatem, że nie przygo-
towywał się Pan, wertując internet, 
sprawdzając parametry, poszczegól-
ne modele? Czy teraz, po roku użyt-
kowania, dostrzega Pan jakieś cechy 
tego samochodu, które – powiedz-
my – mile Pana zaskoczyły?

P.M.: Naturalnie! Takim pierwszym 
zaskoczeniem było to, że przy napędzie na 
cztery koła, nagle, w trudnych warunkach 
zimowych, jakie na Augustowszczyźnie 
i Suwalszczyźnie utrzymują się dosyć 
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długo… nie potrzebowałem zimowych 
opon (śmiech). Dla spokojnej, uważnej 
jazdy zwykłe, całosezonowe opony w zu-
pełności mi wystarczają i czuję, że w połą-
czeniu z tymi wszystkimi fantastycznymi 
systemami bezpieczeństwa, jakie posiada 
XV, zapewniają mi bezpieczeństwo. 

R.K.: Jest to w jakiś sposób 
ważne dla Pana? 

P.M.: Bezpieczeństwo bezwzględnie 
tak! Ale jest jeszcze inna sprawa. Kiedy 
kupiłem XV, to nie miałem świado-
mości, co ma mi do zaoferowania i że 
można nim tak efektywnie jeździć. 

R.K.: Zatem nie słyszał Pan 
wcześniej o Subaru?

P.M.: Słyszałem tylko tyle, 
że prowadzenie tego auta jest 
specyficzne i przyjemne dla 
prowadzącego. Jednak słyszeć, 
a doświadczyć to dwie różne 
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sprawy, zatem przed zakupem 
byłem sceptykiem. Teraz z ogromną 
przyjemnością wsiadam do tego auta, 
czy to po to, by pojechać gdzieś w długą 
trasę, czy też tylko po to, by dojechać do 
pracy. Za każdym razem upewniam się, 
że zakup tego auta był dobrą decyzją. 

R.K. Zatem swoboda i pewność 
prowadzenia, bezpieczeństwo…

P.M.: Była jeszcze kwestia sylwetki. 
Muszę przyznać, że początkowo miałem 
z tym problem, bo modele, za jakimi 
się oglądałem, jakoś mnie nie prze-
konywały. Teraz już wiem, że to jest 

specyfika tej marki. Ale XV zwrócił 
moją uwagę: ma fajną, nieco zadziorną 
linię i jest – że tak powiem – nieopa-
trzony. Ważna jest nieco wyższa kabina, 
bo zimą różnie tutaj bywa. No i skoro 
ma wszystko, co jest mi potrzebne 
do pewnej, swobodnej jazdy…

R.K.: Czytelnikom, którzy jeszcze nie 
dotarli w te rejony, warto powiedzieć, 
że pod względem dróg Suwalszczyzna 
jest jak dynamicznie zmontowany film. 
Jedziemy sobie drogą asfaltową, a tu 
następuje niespodziewane, acz precy-
zyjne cięcie i nagle znajdujemy się na 
szutrówce, która ciągnie się niekiedy 
kilometrami. Szczęśliwie, są to dość 
dobrze przygotowane drogi, więc nie 
grzęźniemy w piachu. Wyobrażam 
sobie, że napęd na 4 koła wraz z legen-
darnym, subarowym AWD czynią jazdę 
po takich drogach bezproblemową…?

M.P.: Zdecydowanie tak! Bezproblemo-
wą, a nawet szybką, a wciąż bezpieczną. 
Dzisiaj widzę ogromną różnicę pomiędzy 
poprzednim a obecnym samochodem. 
W sieci próbują porównywać Suzuki SX4 
do XV, ale tak naprawdę trudno je porów-
nywać. XV to samochód innej klasy. I tak, 
jak kiedyś byłem sceptykiem, tak dzisiaj 
potwierdzam, że to świetne auto do jazdy. 
Wiem i czuję, że jest to napęd na cztery 
koła, każdy zakręt jest dla tego samochodu 
bezpieczny i nigdy nie boję się zdecydo-
wanie przyspieszyć, jeśli tego potrzebuję.

Odsłona trzecia, czyli jak osiągnąć 
męską sylwetkę, a potem zostać 
mistrzem kajakarstwa

R.K. Czy kiedy dorasta się w tak 
pięknych okolicznościach przyrody, 
w otoczeniu licznych jezior, rzek i kana-
łów, to jest się zdeterminowanym, 
aby zająć się sportem wodnym, czy też 
kajakarstwo pojawiło się przypadkiem? 

P.M.: Moja przygoda ze sportem 
działa się w czasach zupełnie innych 
od obecnych. Większość chłopaków 
w moim wieku zaczynała uaktywniać się 
sportowo: jedni na żaglówkach, inni na 
kajakach, jeszcze inni grali w piłkę nożną. 
To były wiodące sekcje w klubie. I jeszcze 
narty wodne, które też miały swoją sekcję 
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w Sparcie (KS Sparta Augustów – przyp. 
red.). Tyle że to nie konkretna dyscyplina 
przyciągnęła mnie do sportu. Po pro-
stu, koledzy z klasy zaczęli opowiadać 
o ćwiczeniach fizycznych, podnoszeniu 
sztangi i tym podobnych i – nie wiedzieć 
czemu – ten „czysto fizyczny” aspekt 
sportu przemówił do mnie najbardziej. 
Pewnego dnia poszedłem do klubu 
i zwyczajnie zapytałem, czy są jeszcze 
zapisy, a ponieważ były, to się zapisałem.

R.K.: Zatem chodziło o to, że wkraczał 
Pan w wiek wczesnomęski i chciał 
Pan dobrze wyglądać i dobrze 
czuć się z samym sobą…? 

P.M.: Tak, myślę, że wtedy, na samym 
początku bardziej chodziło o dobry 
wygląd niż o coś więcej. Oczywiście, 
już po pierwszym sezonie kajakarstwo 
wyczynowe stało się dla mnie ważne, 
byłem zawodnikiem bardziej świado-
mym i zmotywowanym do tego stopnia, 
że najdotkliwszą karą był zakaz udziału 
w treningu. Zresztą mój pierwszy sezon 
zaczął się jesienią, zatem na pływanie, opa-
nowywanie kajaka, nie było za dużo czasu, 
dlatego całą pierwszą zimę spędziłem na 
treningu ogólnorozwojowym. Dopiero 
wiosną wciągnąłem się w pływanie. 

R.K.: Szybko zorientował się Pan, 
że kajakarstwo będzie dla Pana 
pasją, przynajmniej na jakiś czas? 

P.M.: Tym, co zatrzymało mnie 
przy kajakarstwie i zdeterminowało do 
kontynuowania treningów, była atmos-
fera, jaką budował trener klubowy, pan 
Andrzej Siemion. Dyscyplina, kultura 
osobista pana Andrzeja, jego zaangażo-
wanie w treningi sprawiały, że przyciągał 
wszystkich, którym choć trochę zależało. 
Do tego dochodziły relacje koleżeńskie, 
relacje trener – zawodnik… Na począt-
ku o pozostaniu decydował całokształt 
wielu czynników, a potem pojawiały się 
drobne sukcesy, zwycięstwa z mocniej-
szymi ode mnie, najlepsze wyniki na 
poziomie całego klubu. Później jest to 
już taki naturalny łańcuch zdarzeń…

R.K.: Proszę nam powiedzieć, 
na czym polega trening kajakarza, 
bo jak pewnie się Pan domyśla…

P.M.: Wiem, to nie jest zbyt powszech-
na wiedza, a nasze treningi mogą – dla 
niewtajemniczonych – kojarzyć się z ma-
chaniem wiosłami. Tymczasem trening 
kajakarza nie ogranicza się do pływania 
kajakiem! Jest to trudna dyscyplina, 
w której ogromnie potrzebna jest ogólna 
sprawność. Pamiętajmy, że wszystko 
odbywa się na wodzie, wyczynowe kajaki 
są bardzo wywrotne, zatem niezbędna 
jest umiejętność skutecznego balansu. 
Naturalnie, sama dynamika też jest 
istotna. Jako kajakarze w całym programie 
treningowym tylko ok. 60% czasu spę-
dzamy w łódce, wiosłując. Zimą pływamy 
w basenie, biegamy na nartach biegowych, 
gramy w gry zespołowe, ćwiczymy na si-
łowni, mamy gimnastykę sprawnościową. 
Tych dyscyplin, poza treningiem czysto 
technicznym, jest co najmniej od 5 do 8, 
a może i do 10. Dzięki temu trening jest 
dość różnorodny. Bo trzeba wiedzieć, że 
trening wyczynowy czy zawodowy spor-
towca jest ogromnie monotonny. Dlatego 
cechą, która pozwala osiągnąć najlepszy 
wynik, jest cierpliwość, codzienne popra-
wianie się, uczenie się nowych elementów, 
„drobnych kamyczków”, które wrzuca się 
do woreczka z nazwą „rezultat końcowy”. 

R.K.: Jak do takiego myślenia i postę-
powania przekonać czternastolatka? 

P.M.: Jak już wspomniałem – atmos-
ferą. Tak w moich czasach, jak i teraz 
treningi zaczynają dwunastolatkowie. 
Istotne jest to, aby na początku ten 
trening był zabawą. Jeśli trening od 
samego początku będzie ukierunkowa-
ny na ciężką pracę, to jedynie zniechęci 
tych młodych ludzi i we współczesnych 
koncepcjach treningowych powraca hasło, 
aby na początku była to zabawa, aby nie 
za szybko wchodzić w obciążenia…

R.K.: Kiedy rozmawialiśmy z Łukaszem 
Kruczkiem, zwracał on uwagę na 
istotną rolę wzorca w motywowaniu do 
uprawiania sportu. Tym wzorcem może 
być zawodnik, „mistrz” danej dyscy-
pliny, ale też wzorzec może wywodzić 
się z najbliższego otoczenia. Czy Pan 
miał jakieś wzorce, np. rodzinne? 

P.M.: Akurat nie…To ja w rodzinie 
przecierałem sportowe szlaki, później 

to przeszło trochę na moich rodzonych 
braci, ale też i ciotecznych. U mnie to 
raczej tak się stało, że to ja zacząłem 
być tym wzorcem dla moich bliskich, 
pokazując, że sport, a kajakarstwo 
w szczególności, to fajna sprawa…

R.K. : Pańskie osiągnięcia sportowe 
musiały być czymś ważnym i przy-
jemnym dla rodziny i otoczenia, ale 
bez wątpienia także dla Pana. Jak 
czuł się Pan po zdobyciu – jak się 
potem okazało – jedynego medalu 
w kajakarstwie dla Polski na Igrzy-
skach Olimpijskich w Atlancie?

P.M.: Zawsze mówię, że na podium 
pojawiają się takie dziwne, mieszane uczu-
cia. Z jednej strony człowiek jest bardzo 
dumny i cieszy się, że osiągnął sukces, 
z drugiej strony pojawia się zaraz taka 
myśl: no i co teraz? No i nic… Dalej jestem 
tym samym Piotrkiem Markiewiczem, 
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który po prostu schodzi z podium i oczy-
wiście wkoło niego zaczyna się dużo dziać, 
ale tak naprawdę wraca do codzienno-
ści, schodzi na ziemię i przyziemnymi 
sprawami musi się zająć, a zaraz na drugi 
dzień iść na trening. Czyli jest to walka 
takich sprzecznych myśli, ale generalnie 
oczywiście ogromne spełnienie i radość…

R.K.: Powitanie po powrocie 
z Atlanty było jakieś szczególne…?

P.M.: Tak, powitanie odbyło się na 
rynku w Augustowie, na który wjechali-
śmy dorożkami. Jak pamiętam – mogło 
być wtedy kilka tysięcy ludzi, którzy 
akurat trafili na sezon letni i witali nas 
razem z mieszkańcami. Były oficjalne 
prezentacje, szampany, gratulacje… 
I to są bez wątpienia te najprzyjemniejsze 
chwile, które potwierdzają, że warto było! 
A tych sukcesów nikt mnie ani moim 
kolegom nie odbierze. W życiu wiele 

rzeczy można potem stracić, ale wynik, 
rezultat został osiągnięty, przeszedł 
do historii i tego nic nie zmieni…

R.K. No to zejdźmy jeszcze na 
chwilę na ziemię. Truizmem jest 
dzisiaj stwierdzenie, że sport się 
skomercjalizował. Czy z kajakarstwa 
da się wyżyć? Oczywiście tego 
zawodowego kajakarstwa? 

P.M.: Owszem, da się wyżyć, ale to doty-
czy tylko ścisłej czołówki. Nie są to zarobki, 
które pozwalają zbić majątek, ale można się 
z nich utrzymać na w miarę przyzwoitym 
poziomie. Dzięki mojej karierze zbudowa-
łem dom, skończyłem studia, za które sam 
sobie płaciłem i przez te dziesięć lat właści-
wej kariery zawodniczej byłem w stanie sam 
siebie utrzymywać. Jednak takie komforto-
we warunki finansowe mają tylko tacy za-
wodnicy, którzy zdobywają najwyższe tro-
fea europejskie, światowe czy olimpijskie…

Odsłona czwarta, czyli dla amatorów 
kajaków mistrza rad kilka

R.K. Tak się składa, że Pańską dyscypli-
nę można uprawiać amatorsko, a nawet 
turystycznie, co wiele osób robi lub 
robić będzie. W „Plejadach” duży nacisk 
kładziemy na kwestie bezpieczeństwa 
w każdej sferze życia, dlatego – korzy-
stając z okazji – chciałbym zapytać, co to 
znaczy: bezpiecznie pływać kajakiem? 

P.M.: Ogólne zasady są takie same dla 
sportowców i dla amatorów. Podstawowym 
wymogiem bezpieczeństwa jest kamizelka 
ratunkowa, odpowiednio dopasowana do 
wagi płynącego i w sposób właściwy zapięta. 
To prawidłowe zapięcie jest bardzo ważne, 
bo z niewłaściwie dopasowanej i źle zapiętej 
kamizelki można się po prostu wyślizgnąć…

Choć latem, na kajaku, chcemy korzystać 
ze słońca, opalać się, a kamizelka komfortu 
nie daje, to gorąco zalecam jej posiadanie, 
bo jest to elementarne zabezpieczenie 
w razie wypadnięcia… Druga sprawa 
to umiejętności. Często ktoś wsiada do 
kajaka po raz pierwszy w życiu i stara się 
płynąć. W takiej sytuacji sugerowałbym, 
aby jeszcze przy brzegu, gdzie woda jest 
płytka, sprawdzić , jak ten kajak zachowuje 
się podczas wiosłowania, pobalansować 
ciałem, poprzechylać się na boki i zobaczyć, 
czy kajak jest wywrotny, starać się choć 
trochę go rozpoznać i przyzwyczaić do 
niego. Pamiętajmy także, że kajak wpro-
wadza się w ruch siłami mięśni, warto więc 
znać swoje możliwości i zastanowić się, 
czy przy większej fali i silniejszym wietrze 
nadal będziemy w stanie sterować…

R.K. Mierzmy siły na zamiary…
P.M.: Właśnie tak! Natomiast co robić, 

kiedy już kajak wywróci się na płaskiej wo-
dzie? Oczywiście trzeba starać się go odwró-
cić do dołu dnem, choćby tylko po to, aby 
był dla nas oparciem i rodzajem asekuracji. 
Jeżeli natomiast do takiej sytuacji dojdzie 
na rzece o szybszym nurcie, spiętrzającej się 
wodzie, a przewrócony kajak utknął gdzieś 
w konarach, to starajmy się jak najszybciej 
dotrzeć do brzegu i stamtąd szukać pomo-
cy. Dobra kamizelka nam w tym pomoże! 
Nie sugeruję ratowania telefonów, aparatów 
i czego tam jeszcze. Rzeczy materialne 
można zdobyć ponownie, życia już nie… 
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Odsłona piąta, czyli dlaczego 
lepiej w życiu robić coś 
niż nie robić niczego

R.K.: Odnoszę wrażenie, że nawet 
teraz, po zakończeniu kariery, jest Pan 
nadal człowiekiem czynu. Kiedy próbo-
waliśmy umówić się na rozmowę – było 
nie było w okresie kanikuły – sprawdzał 
Pan daty, terminy… W stosunkowo mło-
dym wieku przeszedł Pan na sportową 
emeryturę, wcześniej odnosił Pan 

wielkie sukcesy indywidualne i zespo-
łowe w skali kraju, Europy i świata, plus 
olimpijskie… Czy to jest tak, że adre-
nalina pozostała? Nie mógł Pan osiąść 
gdzieś w cichej zatoczce, z wędką 
na łódeczce? Natura, cisza, spokój… 
kontestowanie spełnionego, sporto-
wego życia…? Nie ten charakter…? 

P.M.: Generalnie uważam, że nie wolno 
się przepracowywać (uśmiech). Ale z dru-
giej strony coś w życiu trzeba robić, żeby 
nie było nudno. Nawet te drobne działania, 

choćby wolontariackie, mogą okazać się 
czymś istotnym i sensownym, nieko-
niecznie w finansowo wymiernej formie. 
Aktywność daje wiele przyjemności, a jeśli 
jeszcze skutkuje czymś sensownym…

R.K. Nagroda Fair Play za zorganizowa-
nie w Augustowe Klubu Olimpijczyka 
była dla Pana rekompensatą  za sen-
sowne poświęcanie własnego czasu?

P.M.: Na pewno tak, byłem mile 
zaskoczony, choć nie myślałem o tym 
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w kategoriach jakiegoś wyczynu, jednak 
z drugiej strony docenienie tego faktu 
bardzo mnie cieszyło. Oczywiście, trzeba 
mieć takie zajęcie, z którego „je się 
chleb”, jak mawiał mój ojciec. Jednak 
dobrze jest nie poświęcać się w 200% 
pracy zawodowej, aby mieć odrobinę 
czasu dla swoich pasji. Czasy są takie, 
że dzisiaj praca jest, a jutro jej nie ma, 
albo jest inna, natomiast pasje czynią 
z nas ludzi pełniejszych. Obecnie, jako 
wolontariusz, pełnię funkcję sekretarza 

Polskiego Związku Kajakowego. Wiele 
satysfakcji dają mi wyjazdy z drużyną, 
kiedy przez tydzień mogę wspierać 
chłopaków obecnością, dobrym słowem 
czy radą podczas startów w zawo-
dach. To ma duży sens dla mnie. 

R.K.: Poza sportem wyczynowym 
angażuje się Pan także w działania 
o charakterze promocyjnym, jak 
choćby „Zawody o Złote Wio-
sło Piotra Markiewicza”.

P.M.: W tym przypadku inicjatywa 
wyszła od nauczycielki jednej z augu-
stowskich szkół, a ja z przyjemnością 
i zaangażowaniem ją wsparłem. Zresztą 
takich inicjatyw było już kilka, jak choćby 
sprzątanie po sezonie rzeki Hańczy 
czy pobliskiej Netty, organizowane dla 
dzieciaków wyjazdy na Piknik Olimpijski 
do Warszawy. Chodzi o to, aby pokazać, 
że niewielkim kosztem i przy odrobinie 
zaangażowania można zrobić coś, co 
zbliża oraz integruje ludzi. Warto, bo 
przecież robimy to także dla siebie…

R.K.: Brzmi pięknie, jednak – jak 
wiemy – liczba „atrakcji” skutecznie 
odciągających młodych ludzi od 
jakiejkolwiek aktywności jest 
ogromna. Jak przekonuje ich Pan do 
zajrzenia np. poza ekran monitora?

P.M.: Zawsze jest tak, że dostoso-
wuję się do audytorium. Dzieciaczkom 
opowiadam o tym, jak fajnie jest pływać 
po otwartej wodzie, być z kolegami i kole-
żankami, że można doświadczyć cieka-
wych przygód, a potem nawet zwiedzać 
świat, jeżdżąc na zawody. Kiedy mówię 
do starszego audytorium, to opowia-
dam o korzyściach płynących ze sportu 
uprawianego w naturze, o świetnym 
wpływie kajakarstwa na rozwój całego 
organizmu, na zdrowie, poprawę sylwetki, 
o spełnianiu ambicji poprzez rywalizację 
i przekraczaniu własnych ograniczeń…

R.K: Myśli Pan, że trafia to do nich…? 
P.M.: Czy trafia? Jeśli uda się dzięki 

mojemu skromnemu wsparciu wycho-
wać choćby jednego mistrza, to będę 
spełniony. Masowość w sporcie wyczy-
nowym to podstawa! Potrzebne są setki 
ludzi trenujących w klubach, aby wyłonić 

tego jednego – mistrza. Dobrze byłoby, 
aby społeczeństwo, kibice mieli tego 
świadomość. W trakcie mojej kariery 
rywalizowałem, mierzyłem się z setka-
mi zawodników z kraju i z zagranicy. 
Literalnie każdemu z nich coś zawdzię-
czam, bo od każdego z nich starałem się 
być lepszy… Inaczej po prostu się nie da. 

R.K.: A po zakończeniu kariery 
co pozostało Panu z kajakarstwa? 

P.M.: Kajak i wiosło (śmiech). A tak 
poważnie, to mam świadomość, że dzięki 
kajakarstwu jestem tym, kim jestem. Sport 
wychowuje wszechstronnie. Dyscypli-
na, mobilizacja, determinacja, upór, 
umiejętność planowania, wyznaczania 
mniejszych i większych celów. Wszystko, 
czego nauczyłem się podczas wyczyno-
wego uprawiania sportu, procentuje teraz 
w codziennym życiu i w pracy. A, i może 
rzecz najważniejsza: niepoddawanie się. 
Bo trzeba wiedzieć, że mistrz częściej 
przegrywa, niż wygrywa. Tak, tak  na 
każdym treningu więcej przegrywa, bo coś 
mu nie wyszło. Ale też od razu myśli, co 
zrobić, aby następnym razem było lepiej…

Postscriptum

RK. Niepodobieństwem było prosić 
Łukasza Kruczka, aby zachęcił 
naszych czytelników do amator-
skiego, bezpiecznego uprawiania… 
skoków narciarskich (śmiech). Pana, 
o zachętę do uprawiania kajakar-
stwa mogę poprosić, zatem…?

P.M.: Zatem gorąco zachęcam do 
spróbowania swoich sił na kajakach 
i zapraszam latem do Augustowa, nad 
Czarną Hańczę! Kto tego nie zaznał, ten 
nie wie, co traci. To okazja do oderwania 
się od codziennych problemów. Można 
zjeść pyszną drożdżówkę przyniesioną 
nam niemal wprost do kajaka, świeżą 
rybkę można zamówić, przenocować na 
biwaku, a przede wszystkim podziwiać 
przepiękną, wciąż dziką naturę naszego 
regionu. To jeden z najlepszych sposo-
bów na relaks. Polecam i zapraszam!

R.K.: I tym optymistycznym 
zaproszeniem kończymy naszą 
rozmowę. Dziękuję bardzo!
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Trasa Terenowa, czyli jak pokonać
Beskid Żywiecki (wiadrem)
Moja małżonka uwielbia szwendać się po górach i jest jej ganz egal, czy robi to 
bezpośrednio stopą czy pośrednio rowerową oponą. Moje nieszczęście, jako towarzysza jej 
podróży, polega na tym, że posiadana przeze mnie doczesna powłoka ma dwa 
wrażliwe miejsca. Jednym z nich jest kość ogonowa, co sprawia, że zawsze 
gdy wsiadam na rower, przypomina mi się ten fragment trylogii Sienkiewicza, 
w którym Azję Tuhajbejowicza nabijano na pal. Drugi delikates 
mojego organizmu ma mitologiczne korzenie – piękne, acz wrażliwe 
stopy, które od Achillesowych różni kilka odcisków.
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Z uwagi na moje przypadłości żona 
podjęła kiedyś próbę wywiezienia 
mnie na górę Ślężę samochodem, 

a o tym, że jej się udało, poinformował 
ją strażnik pod schroniskiem słowami: 
„No to jest już – kurde – szczyt!”, przy 
czym do słowa kurde użył zamiennika. 
Potem pan strażnik rozmawiał już tylko 
z żony prawem jazdy i portmonetką. 

Fakt, że tegoroczny Zlot odbywał się 
w Wiśle, dawał pewne szanse na bezkarne 
zaliczenie jakiegoś pagórka pojazdem 
mechanicznym i zarazem był dowodem, 
że Dyrektor SIP – by nas wytelepać 
– korzysta z telepatii, czyli uczestników 
można by nazwać telepatianami. 

Na moje podejrzenie o nadludz-
kich możliwościach umysłu Dyrek-

cji mam konkretne dowody. 
Otóż, aby uatrakcyjnić Zloty 

Plejad, postanowił on kiedyś, 
że w kolejnych edycjach 

tej imprezy będzie 
realizował co ciekawsze 

pomysły uczestni-
ków. Po Zlocie w 

Wałbrzychu, przeglądając Forum Subaru, 
natrafiłem na postulat jednego z forumo-
wiczów, aby zorganizować zimową wersję 
tej imprezy z próbami sportowymi na 
zamarzniętym jeziorze. „Bardziej ryzy-
kowne byłoby tylko zorganizowanie takiej 
próby w lecie na… niezamarzniętym” 
– pomyślałem i jakież było moje zdziwie-
nie, gdy następny Zlot w Cedzynie okazał 
się realizacją mojego niedorzecznego 
pomysłu, gdyż odbył się w trakcie powo-
dzi. Mój pilot pożalił się kiedyś, tuż po 
jednym z pierwszych Zlotów, że trzydnio-
we imprezy są za krótkie i już następna 
była czterodniowa, a są uczestnicy, którzy 
dysponują zdjęciami nawet z siódmego 
dnia imprezy. Nigdy ich nie publikowano, 
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gdyż mimo że zrobione były przy 
hotelowym grillu, uznano je za zbyt… 
off-roadowe. O swojej pasji włóczenia się 
po wypiętrzeniach skorupy ziemskiej 
moja żona również nie wspomniała na 
Zlocie ani słowem, a tu proszę… góry.

Z tej okazji przypomniał mi 
się wierszyk z czasów młodo-
ści i obozów wędrownych:

W góry, w góry miły bracie
Tam przygoda czeka na Cię
Pisał kiedyś Pol Wincenty
Miast w spokoju czekać renty 

Dzień pierwszy: wiadro, dachowanie 
i bursztynowa komnata

Udział w trasie terenowej Zlotu Plejad 
nie różni się dla mnie niczym od co-
dziennej małżeńskiej rutyny, gdyż i tu, 
i tu obowiązuje zasada, że żona dyktuje, 
co robić. W tym roku miało być podob-
nie – wódz prowadzi, squaw dyktuje. 
Niestety (a okazało się, że właśnie „stety”) 
w trakcie długiej drogi dojazdowej na Zlot 
doskwierał upał, który wysuszył moje 
trzewia na wiór i omal mnie nie zmumifi-
kował. Po błyskawicznym zarejestrowaniu 
załogi pobiegłem kłusem do hotelowego 
drink-baru, gdzie zamówiłem napój 
objętości wiadra i z lodem. Po godzinie 
nawilżania i schładzania ktoś grzecznie 
zauważył, że ta ilość środków dopingu-
jących wyklucza mnie z roli kierowcy 
co najmniej na tydzień, gdyż tyle czasu 
minie, nim skład chemiczny mojego 
organizmu będzie zgodny z pewnym 
paragrafem kodeksu o ruchu drogowym. 

Nazajutrz rano dowiedziałem się, 
że w stanie nawilżonym odwiedziłem 
ponownie Biuro Zlotu, gdzie oprócz 
protestu – jak się okazało słusznego 
w moim przypadku – na Kodeks Dro-
gowy, złożyłem również plan modyfi-
kacji mojej załogi, który to plan zrobił 
ze mnie squaw, a z żony wodza, czyli 
załogę… kobiecą. To był najlepszy 
dowód na słuszność protestu na Kodeks, 
gdyż w moim przypadku wiadro spra-
wiło, że stałem się odpowiedzialny, co 
na trzeźwo mi się nigdy nie zdarza. 

Późnym popołudniem gruchnęła 
wieść, że na hotelowym parkingu ktoś 
dachował. Rzeczywistość okazała się 
prozaiczna. Firma ubezpieczeniowa 

ustawiła urządzenie do obracania 
samochodu. Nie skorzystałem, gdyż 
bałem się uronić, ale za to po raz pierw-
szy widziałem moją żonę do góry kołami 
(znaczy… w samochodzie) i przyznam, 
że w tej pozycji jest równie atrakcyjna, 
a może nawet atrakcyjniejsza niż kołami 
w dół. Pokaz miał przerazić, uświadomić 
grozę sytuacji i przestrzec przed zbyt 
szybką, agresywną i niebezpieczną jazdą, 
a żonie tak się spodobało i wysiadła taka 
zachwycona, że zrodziły się we mnie 
obawy, iż wejdzie jej to w nawyk, tym 
bardziej że trasa Terenowa Zlotu zawsze 
stwarza w tej kwestii wiele okazji.

Hotel Stok, w którym mieściła się baza 
Zlotu, to tak naprawdę kilka ogromnych 
hoteli połączonych ze sobą wieloma 
przejściami naziemnymi, nadziemnymi, 
podziemnymi, jawnymi, tajnymi, zaska-
kującymi oraz – z drink-barem – ma się 
rozumieć – akweduktem. Klucze wydawała 
recepcja mieszcząca się gdzieś w okolicach 
Marsa, oddalona od części hotelu, w której 
miałem nocować o tyle, o ile Ziemia jest 

oddalona od Jowisza, dzięki czemu w po-
szukiwaniu recepcji, a później swojego 
pokoju zwiedziłem hotelową pralnię, 
kotłownię, saunę, schowek na miotły, 
drink-bar (kilkakrotnie), basen, przecho-
walnię nart, jacuzzi, w dodatku objuczony 
plecakiem, dwiema walizkami w dłoniach 
i – co istotne – ze wspomnianym wiadrem 
w sobie. Żaden archeolog nie cieszyłby się 
tak z odnalezienia Bursztynowej Komna-
ty jak ja z odnalezienia mojego pokoju. 
Z relacji osób trzecich wiem, że tego dnia 
odbyło się szkolenie pilotów i że jedno 
z zadań na trasie odbyć się miało w mojej 
ulubionej pozycji, czyli w pozycji leżącej. 

Dzień drugi: jazda na dużego 
palca i na fryzjera

Start do wszystkich czterech tras 
wyznaczony został w centrum Wisły, 
czyli na malowniczym rynku. Ma-
lowniczym na tyle, na ile malownicza 
może być betonowa kostka brukowa, 
dużo samochodów, tłum uczestni-
ków Zlotu i jeszcze większy gapiów. 
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Na starcie otrzymaliśmy suchy pro-
wiant w sreberkach i mokry w plastikach. 
Natychmiast wymieniłem nieprzydatne 
suche na mokre – ratujące życie. Tuż po 
starcie przejechaliśmy przez podium 
dla samochodów i to był jedyny raz 
w jedenastoletniej historii moich star-
tów, kiedy się na nim znalazłem. 

Kilka kilometrów dalej książka dro-
gowa nakazała zjechać z dziurawych dróg 
posmarowanych smołą na dziurawe drogi 
pozbawione tego lepiszcza, czyli w środowi-
sko naturalne dla trasy terenowej i natych-
miast nas… zabłądziła. Skleiły się kartki, 
co dało żonie możliwość zaliczenia najtrud-
niejszej próby terenowej w historii Zlotów 
(i na dodatek jej osobistej, gdyż nikomu 

innemu kartki się nie skleiły). Wdrapaliśmy 
się 150 metrów prawie pionowym, wy-
schniętym potokiem, wypełnionym głazami 
wielkości meteorytu, który zabił dinozaury, 
gdy wreszcie żona wyraziła obawę, czy aby 
nie powinni w wyprawce dorzucić jakiegoś 
Szerpy, żeby wytaszczył auto na górę. 

Podzielając jej obawy, zmierzyłem 
wszystkie parametry krokami i wyszło, 

że głęboki w tym miejscu wąwóz jest szer-
szy od długości auta o duży palec u nogi.

Z uwagi na swój skład chemiczny rozej-
rzałem się uważnie, ale prawdopodobień-
stwo, że będzie tamtędy przechodził patrol 
policji lub przejeżdżał radiowóz była taka 
sama jak to, że za następnym głazem stoi 
bankomat. Przesiadłem się za kierownicę 

i na milion trzysta dwadzieścia tysięcy 
razy nawróciłem, zapychając przy każdym 
cofaniu rurę wydechową błotem ze skarpy, 
po czym przekazałem żonie lekko pokiere-
szowany pojazd z krztuszącym się silnikiem, 
ale za to ustawiony przodem… do przodu. 

– Jak mam jechać? – zapytała żona 
chwilę później, stojąc na skraju łąki 
fantazyjnie upstrzonej taśmami wyzna-
czającymi trasę. Był to start do pierwszej 
próby sportowej. – Tak jak zawsze, gdy 
jesteś spóźniona do fryzjera. Kiwnęła głową 
ze zrozumieniem, odczekała, aż sędzia 
schowa ostatni palec i wcisnęła gaz. Przy 
pokonywaniu pierwszego, ciasnego zakrętu 
odpuściła. Popatrzyłem na nią i z naciskiem 
dodałem: – Bardzo spóźniona do fryzjera. 
Wprasowała pedał w podłogę. Po zdjęciu 

kasku na mecie okazało się, że inspirowanie 
żony fryzjerem miało w tej sytuacji pewne, 
więcej niż symboliczne odniesienie. 

Kilkadziesiąt  metrów dalej odbywała 
się druga próba. Jej prostota wynikała 
z faktu, że trasę wyznaczono w głębokim 
na wysokość auta wyżłobieniu i wy-
starczyło jedynie wjechać w ten parów 
w odpowiednim kierunku, wyjechać 
z niego w wyznaczonym miejscu i raczej 
na kołach. Ten ostatni punkt regulaminu 
próby okazał się istotny, gdyż przed samą 
metą był ostry zakręt i jednej z ambitniej-
szych załóg udało się tam położyć auto 
na boku, a ze szczegółowych oględzin 
pojazdu można było wywnioskować, 
że w tej pozycji dopchali go do mety. 
Nasza załoga odniosła pewien sukces 
między pierwszą a drugą próbą, gdyż żona 
odwiedziła krzaczki i wróciła z grzybem. 

Po krótkiej (górzystej ma się rozumieć) 
dojazdówce, na której wytyczono stromy, 
kamienisty zjazd, na początku którego 
sędzia wypraszał pilota z samochodu 
i kazał mu dymać per pedes przed autem, 
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żeby doradzać kierowcy, jak ma postępo-
wać, żeby się nie stoczyć, dotarliśmy na 
strzelnicę biathlonową. I to była właśnie 
ta próba w pozycji wypoczynkowej, wał-
kowana na szkoleniu pilotów. Położyłem 
się w wyznaczonym miejscu, a gdy już 
prawie zasypiałem, sędzia poradził, że na 
brzuchu będzie wygodniej i raczej twarzą 
do tarczy. Jako pacyfista z obrzydzeniem 
ująłem broń i żeby zbyt długo z nią nie 
obcować natychmiast wykonałem wyrok 
śmierci na pięciu Bogu ducha winnych, 
czarnych, blaszanych krążkach. Te ofiary 
uchroniły naszą załogę od robienia kar-
nych okrążeń podczas próby sportowej.

Fakt, że następna próba była na 
zaliczenie, a nie na czas, świadczył tylko 
o jednym – będzie GRUBO. Zaraz po 
starcie zaczęliśmy się wspinać pionowy-
mi, kamienistymi, krętymi ścieżkami ku 
niebu, a żona była z tego powodu w jego 
siódmej strefie, dokąd nie dotarliśmy 
do jego bram. Przed maską widać było 
jedynie dwie chmury z rodziny cumulus 
stratus i szczyt Skrzycznego w Szczyrku. 
Aby zobaczyć dalszą drogę, wystarczyło 
odrąbać przód auta tuż przy szybie lub 
wysiąść i nachylić się. Żona wreszcie 
przełamała strach i ruszyła. Auto prze-
chyliło się pionowo w dół i kilkadziesiąt 
metrów niżej zobaczyliśmy czarno-nie-
bieski, maleńki krzaczek. Nagle czarna 
kępka odchyliła się do tyłu ukazując 

ludzką twarz, niebieskie gałązki rozcza-
pierzone na końcach podniosły się w na-
szym kierunku, a z ich ruchów wynikało, 
że mamy spadać pomalutku. Był to sędzia 
techniczny… na dnie. Zza kierownicy 
padło tradycyjne, ale tym razem lekko 
przerażone: – Jak mam jechać? – Je uisz… 
sao sadie – odparłem, wisząc na pasie 

bezpieczeństwa z twarzą przyssaną na 
glonojada do przedniej szyby. – Ae sraraj 
się sadać szodem – dodałem wskazów-
kę techniczną. To, w tłumaczeniu na 
polski, brzmiało: Nie musisz… samo 
spadnie, ale staraj się spadać przodem. 
Potem już się nie odzywałem, bo żona 
spadała jak stary wyjadacz. Dalszy zjazd 
był już nieco łagodniejszy z naciskiem 

na nieco, ale pozwalający się… oderwać 
od tafli. Na mecie sędzina obejrza-
ła obślinioną szybę, moją obślinioną 
twarz, po czym z wyrazem aprobaty 
przybiła pieczątkę w karcie drogowej. 

Od ciągłych zmian wysokości 
i ciśnienia zacząłem mieć bóle głowy, 
dlatego ucieszyłem się, gdy wjechaliśmy 

na rozległe łąki z falującymi łanami 
traw, od którego to falowania zaczęło 
mnie mdlić. W końcu jakaś odmiana. 
W pewnej chwili na polnej drodze żona 
zauważyła panie spacerujące z dwoma 
radosnymi szczeniaczkami. Zatrzymała 
samochód i trzasnęła fotkę – jak twierdzi-
ła – na konkurs fotograficzny. Konkurs, 
który towarzyszy Zlotowi Plejad, ma 
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zawsze i niezmiennie cztery kategorie: 
Rajd, Ludzie, Krajobrazy i Zabytki. Psy 
nie mieściły się w żadnej z nich i równie 
dobrze mogła zrobić zdjęcie budki 
telefonicznej albo kostki szarego mydła. 
Sprzeczając się o to, dotarliśmy nad rzekę, 
nad którą zlokalizowano kolejną próbę 
sportową, przy czym – niestety – słowa 

„nad” nie należy brać dosłownie. Start 
– owszem – usytuowany był na brzegu, 
po przeprawieniu się w poprzek nurtu na 
chwilę zahaczało się nawet o drugi brzeg, 
ale resztę trasy wyznaczono środkiem 
koryta. Uprzedziłem żonę: – Auto ma 
tak, że gdy jest w nim coś zalanego, to 
może to gorzej działać. Patrzyła na mnie 
długo i wymownie i pewnie miała na 

myśli moje wczorajsze wiadro i dzisiej-
sze sklejone kartki w książce drogowej. 
Czyli na swój specyficzny sposób… 
przyznała mi rację. Próbę przejechała 
tak, żeby nie za bardzo umyć samochód, 
ponieważ nie ma większego obciachu jak 
powrót z trasy terenowej czystym autem. 
Na kolację upichciłem sobie… wiadro.

Dzień trzeci: krótka, acz 
istotna awaria organizmu

Za zajęcie pierwszego miejsca na 
Trasie Terenowej nagrodą był nowiusieńki 
Forester. Kluczyki wręczył mi Dyrektor 
Witold Rogalski pieszczotliwie zwany 
Ojcem Dyrektorem. Owacja na stojąco, 
ludzie składali mi gratulacje, a potem 
zwyczajowo robili pamiątkowe napisy 

gwoździem na masce. I wtedy zadzwonił 
budzik. Zwlokłem się z wyra i poczłapałem 
do lodówki. Była pusta, więc skierowa-
łem swoje kroki w kierunku łazienki, 
gdzie nałożyłem twarz na wylewkę nad 
umywalką i wypiłem przydział wody 
dla miasta Wisły na 2014 rok. Śniadanie 
jak zawsze w formie szwedzkiego stołu. 

Pół godziny krążyłem z talerzem w ręku, 
aż wybrałem sok pomarańczowy, a gdy już 
wypiłem cały, przerzuciłem się na 
grejpfrutowy, popiłem to wszystko kawą 
i wrzuciłem mokry prowiant do auta. 

Malowniczy rynek, suchy prowiant, 
start, przejazd przez podium, dojazdów-
ka, której nie pamiętam, pierwsza próba 
sportowa i sakramentalne: Jak jechać? 
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– Jedź tak, żebyśmy szybko wrócili do 
hotelu – rzuciłem, tępo patrząc w przed-
nią szybę. Zaraz po starcie, tuż przed 
karkołomnym podjazdem, był ostry 
skręt w lewo, żona zwyczajowo odpuściła 
gaz, a gdy go wgniotła ponownie, silnik 
stęknął coś w rodzaju: – Nooo, ludzie!!! 
Zdecydujcie się, czy ja mam jechać czy 
nie jechać, i pojechał, ale tak jakby był 
obrażony. – Jaki czas? – spytałem na 
mecie pozbawiony nadziei na pozytywną 
odpowiedź. – Znaczy… – sędzia chwi-
lę kombinował, żeby nas nie pogrążyć 
psychicznie, aż wreszcie rzucił rado-
śnie: – Jedna z załóg wcale nie dojechała. 
Wywnioskowałem, że było kiepsko.

Czym bardziej zbliżaliśmy się do 
lokalizacji kolejnej próby, tym krajobraz 
stawał się bardziej znajomy, aż na ho-
ryzoncie ukazała się baza, czyli Hotel 
Stok. – To żeś się uwinęła – zdziwiony 
spojrzałem na żonę, a ona odpowiedziała 
mi równie zdziwionym spojrzeniem. 
I wtedy oblał mnie zimny pot, gdyż 
mogło to oznaczać, że tym razem skleiła 
mi się cała książka drogowa. Na szczę-
ście opis poprowadził nas wokół hotelu. 
Kilka ostrych podjazdów i zjazdów 
doprowadziło nas do podnóża stromego 
stoku narciarskiego. Nachylenie stromi-
zny troszkę zdeprymowało małżonkę, 
więc spytałem sędziego, czy można 
auto podpiąć do orczyka: – Ale orczyk 
jedzie pomału – zdziwił się sędzia. 
– Żona też – odparłem zmartwiony. 

Dwa szybkie zakręty na płaskim i ostro 
pod górę. Na mecie okazało się, że jednak 
wyprzedziliśmy orczyk. Uzyskany czas 
sędzia ocenił jako lekko półśredni ze wska-
zaniem na pół.

W połowie 
kolejnego odcin-
ka dojazdowego 
zaplanowano cie-
kawe zadanie. Pod 
wiatą stały dwie 
ciesielskie kobyłki, 
na których leżał 
pniaczek, a obok 
stara, ręczna piła 
do drewna, zwana 
potocznie moja 
twoja. Zadanie 
polegało na jak 

najszybszym upitoleniu pniaczka. – Jakie 
są najlepsze czasy? – zapytałem z ciekawo-
ści. – Półtora minuty – padła precyzyjna 
odpowiedź. Spojrzałem porozumiewaw-

czo na żonę, uję-
liśmy piłę w ręce 
i po trzydziestu 
sekundach było 

po herbacie. Sędziemu opadła szczęka. 
– Że niby jak? – zapytał bardzo konkret-
nie. – Żona wychowała się na wsi, a ja 
w ramach walki z komunizmem kradłem 

drzewo w lesie – wyjaśniłem. Sędzia był 
tak wstrząśnięty, że nie potrafił wpisać 
naszego wyniku do karty zadań. Kilka 
kilometrów dalej opis w książce drogowej fo
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wyprowadził nas na najbardziej niebez-
pieczne trakty, czyli drogi – przepraszam 
za wyrażenie – publiczne. Po bardzo 
ostrożnym przejechaniu długiej trasy 

dojazdowej, zaparkowaliśmy w pobliżu 
nowoczesnej hali, w której zaplanowano 
kolejne zadanie dla pilotów. Polegało na 
przejechaniu samochodem rajdowym 

długiej, skompli-
kowanej, krętej 
trasy w jak naj-
krótszym czasie. 

– Czy na trasie jest Policja? – zapytałem 
sędzinę pełen obaw. Spojrzała na moje 
dojrzałe wory pod oczami i uśmiechnęła 
się. Zająłem miejsce za kierownicą. Strzał 

ze sprzęgła i po 
kilkuset metrach 
miałem na prędko-
ściomierzu dwie-
ście kilometrów 
na godzinę. Przy 
dwustu czterdzie-
stu przywaliłem 
w ścianę budynku, 
wycofałem, znowu 
wcisnąłem gaz 
i wtedy podszedł 
jakiś pan, poklepał 
mnie po ramieniu 

i spokojnie powiedział: – Jedzie pan pod 
prąd. Nawróciłem na ręcznym i z rykiem 
silnika pomknąłem w przeciwnym 
kierunku. Samochód miał tyle mocy, 
że był nie do opanowania na zakrętach. 
Rozbijałem się praktycznie co kilometr, 
aż wreszcie udało mi się przejechać 
jedno czyste okrążenie. – To auto nadaje 
się już tylko na złom – pomyślałem, 
wysiadając z symulatora. Wyszedłem 
przed halę i zapaliłem papierosa. 
Byłem roztrzęsiony, bo jeszcze nigdy nie 
jechałem tak szybko w takim stanie. 

Kolejne zadanie do wykonania połączo-
no z cateringiem i byłby to całkiem fajny 
pomysł, gdyby nie fakt, że usytuowano go 
na wysokości, z której do Księżyca można 
było dorzucić kamieniem. Droga dojazdo-
wa usiana była takimi niespodziankami, 
jak: przejazd przez czyjąś posesję, stodołę 
czy też ogródek warzywny, otwieranie i za-
mykanie za sobą bramy, żeby nie uciekły 
barany. Na szczęście przy bramach trzy-
mały wachtę szkraby płci obojga, w wieku, 
w którym uważa się, że otwieranie i za-
mykanie bramy trzydzieści razy w ciągu 
godziny jest zabawne. Ofiarowałem im za 
fatygę nasze wafelki czekoladowe z suche-
go prowiantu, gdyż uznałem, że jak żona 
zacznie szukać portmonetki z drobnymi, 
to albo zrobi się korek, albo na górze brak-
nie żarcia. Dodatkowo droga była tak stro-
ma, że ciśnienie zatkało mi uszy. Ta awaria 
organizmu sprawiła, iż po przybyciu na 
miejsce źle usłyszałem, na czym polega za-
danie do wykonania. Na szczęście za chwi-
lę przetkały mi się uszy. Zadanie polegało 
na policzeniu owiec. Odetchnąłem z ulgą, 
ale przedwcześnie, gdyż bydlątka, żrąc tra-
wę, notorycznie się przemieszczały, właziły 



DZIAŁ tekst: AUTOR
zdjęcia: AUTOR

w krzaki, kładły się, wstawały i ciągle 
liczyłem te same, aż zrezygnowany wpisa-
łem w kartę na chybił go pies 28 szt. i uda-
łem się do wodopoju. Na obiad była zupa 
ze skwaśniałej kapusty, jakieś umarłe zwie-
rzę z bylinami, ciastko i kawy do oporu.

Przerażała mnie wizja powrotu 
z tej góry, na jakiś znośny poziom nad 
poziom morza, gdyż mógł on się wią-
zać ponownie z wiszeniem na pasach 
i pozycją na glonojada. Organizator 
okazał się jednak łaskawy, wziął pod 
uwagę, że to jednak trasa z cateringu 
i wyznaczył zjazd wyjątkowo łagodnie. 

Następny postój był w samej Wiśle, 
pod sklepem gospodarstwa domowego ze 
szkłem i kryształami. Gdy już wybrałem 
to, co mnie interesowało i poprosiłem 

o komplet kieliszków, sprzedawca odmó-
wił i wytłumaczył, że to jest galeria Adama 
Małysza, a to szkliwo to jego trofea. 
NO FAKTYCZNIE! Ilość i różnorodność 
trofeów powalała. Płaskie, gładkie, cięte, 
rżnięte, matowione, polerowane, piasko-
wane. Puchary, karafki, kryształowe kule, 
przezroczyste miednice, kieliszki, szklan-
ki, słoiki, maselniczki, wazony, butelki, 
czajniki, garnki, talerze płytkie, głębokie, 
deserowe, salaterki, chochle, moździe-
rze i coś co mnie ogromnie wzruszyło 
i obudziło wspomnienia – kryształowe… 
wiadro. I wszystko takie czyste, lśniące 
i błyszczące. Żona stanęła obok: – Pora-
ża? Co nie? – powiedziała z podziwem. 
– Rzeczywiście – odparłem. – Z naszej 
zmywarki nigdy takie czyste nie wychodzi.

Następnym punktem programu była 
skocznia im. Adama Małysza. Część 
zasadniczą pokonaliśmy wyciągiem krze-
sełkowym, a później zaczęły się schody 
– znaczy… dosłownie i nie dało się ich nie 
zaliczyć. Na samej górze wieży, z której 
startują skoczkowie, był mały bufecik, 
w którym pani bufetowa podbijała kartę 
zadań. Wracając na dół, wyskoczyłem 
z wyciągu, markując telemark i krzesełko 
walnęło mnie w plecy. Dokuśtykałem do 
parkingu z nadzieją, że to już na dzisiaj 
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wszystkie 
atrakcje, ale 
książka dro-
gowa odarła 
mnie za złu-
dzeń – jeszcze 
jedna próba 
sportowa. 

Wjecha-
liśmy na 
teren kopalni 
kruszywa 

i żona ustawiła auto 
w kolejce oczeku-
jących na start. 
Niby płasko, ale 
nie do końca. Na 
trasie olbrzymie 
kałuże, dwie hopy 
i kilka głazów, 
które wypadałoby 
ominąć, a gdyby nie 
omijać, to na powrót 
zamówić taksówkę. 

– Ostatnia próba 
– zwróciłem się do żony z nadzieją, że 
potraktuje to jako: Udało się przeżyć, 
to już nie szalej, a żona odebrała jako: 
No to jak teraz nie zaszalejesz, to już 
nie będzie okazji i dała po garach, jakby 
właśnie sobie przypomniała pozytywne 
wrażenia z dachowania pod hotelem. 
Z jednej strony byłem przerażony, jak 
traktuje moje auto, a z drugiej dum-
ny, jak go cudownie… uciaprała. 

Z bólem serca podstawiłem auto 
pod prowizoryczną myjnię na terenie 
hotelu. Panowie w pięć minut z rasowej 
terenówki zrobili mi pokiereszowane-
go SUV-a i jeszcze za sprawienie mi 
tej przykrości zażądali dwie dychy. 
Cóż mi pozostało?… WIADRO!!!

Biesiada do białego rana, 
czyli repetytorium

Wróciłem do bursztynowej komnaty, 
nalałem sobie drinka i wyszedłem na bal-
kon. W pokoju obok nikt nie mieszkał… 
do dzisiaj. – No to się pan troszkę spóźnił na 
Zlot – przywitałem sąsiada wychodzącego 
na balkon. – Absolutnie jestem na czas – 
odparł z uśmiechem. – Jestem barmanem 
na wieczornej imprezie. Drink omal nie 

wypadł mi z ręki – TAKI SĄSIAD… 
toż to… SKARB!!! – Pamiętam pierwszy 
Zlot Plejad w Morsku – zacząłem snuć 
na głos wspomnienia. – Był tam namiot 
z wyszynkiem, gdzie łysy barman... – i tu 
mi się zrobiło łyso, bo ten też był łysy, ale 
ukryłem zażenowanie i snułem opowieść 
dalej: – ...lał nam z boku namiotu drinki 
dla twardzieli – skończyłem ciekaw jego 
reakcji. – No… pamiętam, jak Wam lałem 
– odparł ciekaw mojej reakcji. Zamurowa-
ło mnie. Zjadłem, to co miałem w szklance 

bez gryzienia 
i poszedłem po 
repetę. Pół godziny 
później byłem już – 
można by tak rzec 
– po kilkakrotnym 
repetytorium, a do 
Biesiady było jeszcze 
tyle czasu, że dino-
zaury mogłyby się 
kilka razy odrodzić 
i wyginąć. – To co? 
Zrobimy powtórkę 
z Morska? – zapy-

tałem sąsiada z uśmiechem. – Absolutnie 
nie – odpowiedział poważnie i zaczął 
mi wyłuszczać przyczyny. Czułem się, 
jakbym stał przed kucharzem, któ-
ry usiłuje mi udowodnić, że jedzenie 
szkodzi zdrowiu. Byłem zdruzgotany. 
Kilka godzin później wpadłem smutny 
na Biesiadę, obejrzałem rozdanie naczyń 
pamiątkowych i dyplomów, po czym 
odarci z wiary w ludzi zamknęliśmy się 
w bursztynowej komnacie… znaczy… 
ja i wiadro. Żona przyszła później. 

Niedziela to już tradycyjnie najsmut-
niejszy dzień Zlotu, bo trzeba się poże-
gnać z przyjaciółmi i wracać do szarości 
dnia codziennego. – Żegnaj przyjacielu, 
do zobaczenia za rok – rzuciłem stojąc 
w drzwiach bursztynowej komnaty. 
Wiadro jak to wiadro, nawet nie mach-
nęło pałąkiem. Zatrzasnąłem drzwi. 

Wyjeżdżając spod hotelu na drogę 
z pierwszeństwem przejazdu, spojrza-
łem w lewo, czy nie nadjeżdża jakiś 
samochód, potem w prawo, czy stam-
tąd również nie nadjeżdża jakiś sa-
mochód, a potem spojrzałem w górę 
i upewniwszy się, że nie nadlatuje Adaś, 
ruszyłem w drogę powrotną. 
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LUDZIE tekst: MARTA ZDZIEBORSKA/PAH
zdjęcia: TOMASZ WOŹNY

Ayod, Sudan Południowy, 2013. 



Problem polega na niewłaściwym 
gospodarowaniu nią – w krajach 
biednych jest jej za mało, a w boga-

tych produkowane są nadwyżki. Bar-
dzo liczną grupą narażoną na chroniczne 

niedożywienie stanowią rolnicy i pro-
ducenci żywności, którzy nie są w stanie 
konkurować na swoim rynku z produkta-
mi importowanymi z Europy. W wyniku 
dotacji i innych form wsparcia ze strony 

krajów rozwiniętych są one tańsze niż 
produkowana przez ubogich rolników 
żywność. Wśród czynników nasilających 
zjawisko głodu w krajach rozwijających 
się można dodatkowo wymienić: zmiany 

37

Co ósmy człowiek na świecie jest głodny, 
a co pięć sekund z niedożywienia umiera dziecko. 
To zatrważające dane, które pokazują, jak wielkim 
wyzwaniem jest stały dostęp do żywności. 
Paradoksem dzisiejszego świata jest fakt, 
że ludzie głodują, choć na świecie produkowana jest 
wystarczająca ilość żywności.

Globalny głód

Samochód podarowany przez Subaru umożliwia 
PAH lepsze dotarcie z pomocą do beneficjentów.
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klimatyczne, kryzysy finansowe i związane 
z nimi wzrosty cen żywności oraz paliw, 
słabo rozwinięte rolnictwo, chroniczne 
ubóstwo oraz katastrofy naturalne i kon-
flikty zbrojne. Bez względu na przyczynę, 
wiele społeczności na świecie cierpi głód 
przez dziesięciolecia, co przekreśla ich 
szansę na rozwój. Skupione na codziennej 
walce o przetrwanie, nie mogą zadbać 
o lepsze warunki życia i wyjście z ubóstwa. 
Niedożywienie sprawia również, że ludzie 

są bardziej podatni na choroby, żyją krócej, 
a ich dzieci nie mają szans na prawidłowy 
rozwój. Jak podsumowuje problem głodu 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
która w 1979 roku zainicjowała obchody 
Dnia Żywności (16 października), żywność 
jest wstępnym warunkiem przetrwa-
nia i pomyślnego rozwoju człowieka 
i stanowi jego fundamentalną potrzebę.

Głód w Afryce
Do państw najbardziej dotkniętych 

problemem niedożywienia i głodu 

w ostatnich latach można zaliczyć 
Somalię i Sudan Południowy, kraje 
wyniszczone przez wieloletnie walki 
wewnętrzne. W 2011 roku cały świat 
śledził informacje o suszy w Somalii, 
w wyniku której z głodu zginęło ćwierć 
miliona Somalijczyków. Kataklizm 
doprowadził do pogłębienia się deficytu 
wodnego i wymarcia ogromnych ilości 
bydła. Z dnia na dzień ludność żyjąca 
z pasterstwa znalazła się bez środ-

ków na utrzymanie gospodarstw oraz 
gromadzenie zapasów żywności i wody. 
Zagrożeni ciągle pogarszającą się sytu-
acją żywnościową są także mieszkańcy 
Sudanu Południowego, najmłodszego 
państwa świata, które pomimo prób sta-
bilizacji, wciąż znajduje się w kryzysie. 
Ponad połowa ludności społeczeństwa 
żyje poniżej granicy ubóstwa, nie mając 
stałego dostępu do wody i żywności. 
Wiele rodzin w porze suchej jest zmu-
szonych spożywać liście i korę z drzew 
rosnących w buszu oraz inne dziko 

rosnące rośliny. Przyczyną tak fatalnej 
sytuacji są walki plemienne i niedosta-
tecznie rozwinięte rolnictwo. Sytuację 
w Sudanie Południowym pod koniec 
2013 roku pogorszył wybuch walk 
między rządzącym plemieniem Dinka 
a opozycyjnymi Nuerami. Rozgorzały 
w Dżubie konflikt szybko rozprzestrze-
nił się na cały kraj, obejmując 6 z 10 sta-
nów Sudanu Południowego. Pogarsza-
jąca się sytuacja humanitarna i strach 

przed toczącymi się walkami sprawiły, 
że ponad 1,5 miliona ludzi zdecydo-
wało się na opuszczenie swych domów 
w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. 
Warunki, w jakich żyją uchodźcy, są 
bardzo trudne – obozy są przeludnione, 
brakuje wody, żywności, opieki medycz-
nej. Sytuację utrudnia pogłębiający się 
deficyt żywności – miesiące walk oraz 
ulewne deszcze uniemożliwiły rolni-
kom uprawy, sadzenie i zbiory, powo-
dując niedobory żywności w całym 
kraju. Według Organizacji Narodów 
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Zjednoczonych prawie 4 miliony 
ludzi, czyli jedna trzecia mieszkańców 
Sudanu Południowego, znalazły się 
w obliczu poważnego braku bez-
pieczeństwa żywnościowego, a jeśli 
sytuacja się nie poprawi, 50 tysiącom 
dzieci może grozić śmierć głodowa.

Samodzielność żywnościowa
Destabilizacja wewnętrzna, złe za-

rządzanie państwem i brak środków 

finansowych sprawiają, że takie kraje 
jak Somalia i Sudan Południowy nie 
są w stanie samodzielnie zwalczyć 
chronicznego niedożywienia i po-
jawiających się cyklicznie kryzysów 
żywnościowych. Często potrzebna 
jest więc pomoc z zewnątrz, którą 
od lat świadczą organizacje pomo-
cowe. Jedną z nich jest Polska Akcja 
Humanitarna, która od lat prowadzi 
w tych krajach projekty polega-
jące na budowie farm, ogródków, 
dystrybucji nasion i narzędzi oraz 

organizacji szkoleń dotyczących 
uprawy ziemi i hodowli zwierząt. 

– Głównym celem naszych działań 
jest zbudowanie samodzielności żyw-
nościowej lokalnej ludności. Aby sku-
tecznie zapobiec głodowi, nie wystarczy 
dystrybucja żywności. Kluczowe jest 
tu budowanie wiedzy i umiejętno-
ści, tak aby w przyszłości mieszkańcy 
krajów rozwijających się sami potra-
fili zadbać o swoje potrzeby – mówi 

Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji 
Humanitarnej. Ważne jest również, 
by udzielana pomoc opierała się na 
realiach i warunkach panujących w da-
nym kraju. W Somalii czy Sudanie Po-
łudniowym, gdzie nieregularne opady 

deszczu i sezonowe różnice w dostępie 
do wody mogą powodować czasowe nie-
dobory żywności, zapewnianie stałego 
dostępu do ujęć wodnych jest kluczowe 
dla podtrzymania stałej uprawy ziemi 
i hodowli zwierząt. – W odpowiedzi 
na potrzeby mieszkańców Sudanu Po-
łudniowego i Somalii, od lat budujemy 
i remontujemy studnie oraz berkady, 
czyli somalijskie tradycyjne zbiorniki na 
deszczówkę. Projekty wodno-sanitarne 

odgrywają teraz szczególnie kluczo-
wą rolę dla mieszkańców Sudanu 
Południowego, którzy bez odbudowy 
zniszczonych w walkach studni nie mogą 
rozpocząć nawadniania i uprawy swych 
pól – dodaje Janina Ochojska.
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WYDARZENIA tekst: AGNIESZKA JAMA
zdjęcia: CORINNE COPRENI, JESS WATT/OFFTRAX

Mongolia Charity rally /cz. 1/
– załoga Offtrax opakowana w XV 
na wyprawie do Ułan Bator
Marzenia czasem się spełniają – wystarczy odpowiednia ich pielęgnacja, prawdziwa determinacja 
marzącego i odrobina szczęścia. Te wszystkie trzy warunki udało się spełnić dwóm młodym 
Kanadyjkom, których marzenie zaczęło ziszczać się 19 lipca. To tego dnia wyruszyły one Subaru XV 
w swą wielką podróż z Londynu do Ułan Bator i z powrotem. To nie pomyłka moi drodzy! Mnie również 
owa eskapada wydała się na pierwszy, a nawet drugi rzut oka nie lada wyzwaniem, a jednak dziewczęta 
swój plan realizują bardzo skrupulatnie, ciesząc się każdym kolejnym pokonanym odcinkiem trasy 
opiewającej łącznie na około 35 000 kilometrów! I mają w tym swój cel, a nawet dwa.
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CORINNE COPRENI I JESS WATT TO NIEZWYKŁY DUET, 
KTóRY PRZE DO PRZODU PEŁNą PARą, NAPęDZANY POTężNą 
DAWKą MEDIALNEJ KREATYWNOŚCI CZęŚCI PIERWSZEJ 
(ZASIADAJąCEJ ZA KóŁKIEM) I NIEZWYKŁYM TALENTEM 
FOTOGRAFICZNYM CZęŚCI DRUGIEJ, A DOPINGOWANY 
CIEKAWOŚCIą ŚWIATA OBYDWU. KANADYJKI, KTóRE 
JEDNAKOWO UMIŁOWAŁY SOBIE DALEKIE PODRóżE 
I ODKRYWANIE JAK NAJDALSZYCH ZAKąTKóW NASZEGO 
GLOBU, UFORMOWAŁY SWEGO CZASU DRUżYNę OCHRZCZONą 
MIANEM OFFTRAX. W JEJ SKŁAD WCHODZą OBECNIE PONADTO 
TRZY INNE OSOBY, A MIANOWICIE: ELLY (NA CO DZIEń 
MAMA JESS), NA BARKACH KTóREJ SPOCZYWA ZYSKIWANIE 
SYMPATII POTENCJALNYCH SPONSORóW TEAMU, MICHAEL 
– DOŚWIADCZONY KIEROWCA RAJDOWY I MECHANIK ORAZ 
ANDREW – INSTRUKTOR NURKOWANIA I BARMAN W JEDNYM.

KOLEJNE
PUNKTY PODRóŻY:
 goo.gl/maps/Aa7sZ 
 goo.gl/maps/0DQuN 
 goo.gl/maps/5I4YI 
 goo.gl/maps/BE1YJ 
 goo.gl/maps/xDLup 
 goo.gl/maps/S6GSG 
 goo.gl/maps/W6oOG 
 goo.gl/maps/s3cJG 
 goo.gl/maps/aQlmR 
 goo.gl/maps/v5Fsk 
 goo.gl/maps/K0VeA 
 goo.gl/maps/eT1CF 
 goo.gl/maps/UBGN9 
 goo.gl/maps/nSGzi 
 goo.gl/maps/B3APT 
 goo.gl/maps/8z76q 
 goo.gl/maps/UVgIa 
 goo.gl/maps/ZXQaJ 
 goo.gl/maps/vZYdP 
 goo.gl/maps/nXKk4 
 goo.gl/maps/bDZkI 
 goo.gl/maps/abIY3 
 goo.gl/maps/piy15 
 goo.gl/maps/AW6xC 
 goo.gl/maps/XRuZ2 
 goo.gl/maps/GpeC0 
 goo.gl/maps/cMN4u PLEJADY NR 56
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Owe niezwykle optymistycznie nasta-
wione do życia dziewczyny podążają 
obecnie do Mongolii i nie straszna 

im wizja pokonania przynajmniej 32 kra-
jów, 5 pasm górskich (zaliczanych do naj-
potężniejszych na świecie) i 3 pustyń z naj-
prawdziwszego zdarzenia. Żeby wszystko 
było jasne, muszę w tym miejscu wyjaśnić, 
że Corinne i Jess swoją podróż realizują XV 
użyczonym przez Subaru Europe (które 
mieści się pod Brukselą w Belgii) i to na ich 
poczynaniach na trasie skupię się w dalszej 
części mojej opowieści. Druga część 
zapaleńców z ekipy Offtrax podąża śladami 
dziewczyn w XV prywatnym Outbackiem.

Wspomniałam wcześniej o celowo-
ści owego „poświęcenia”, spieszę zatem 

z wyjaśnieniem. Cel jest niezwykle szczyt-
ny, bo chodzi o udział w charytatywnym 
rajdzie Mongolia Charity Rally, do startu 
w którym zgłosiło się w tym roku łącznie 
28 drużyn, uformowanych z osób o niesa-
mowicie wielkich sercach. Swym uczest-
nictwem w tym nie lada przedsięwzięciu 
rajdowym wszystkie one chcą wesprzeć 
brytyjską organizację charytatywną Go 
Help wspierającą ubogie społeczności Azji 
i Ameryki Południowej. Inicjatywa dotar-
cia na czterech kółkach do Ułan Bator ma 
na celu zebranie funduszy na rzecz popra-
wy dostępu do edukacji i opieki zdrowot-
nej w mongolskich wioskach. Znaczenia 
nie ma tu czas, obrana trasa i stopień jej 
trudności. Liczy się tylko cel podróży 

i rzecz jasna – pozyskiwanie na trasie 
funduszy dla potrzebujących mongolskich 
społeczności. Każda z drużyn zgłoszonych 
do udziału w tym szlachetnym przed-
sięwzięciu ma zatem pełną dowolność 
w planowaniu przygody, lecz musi liczyć 
się z wszelkimi konsekwencjami swoich 
decyzji. W trakcie przejazdu organizator 
nie zapewnia bowiem żadnego wsparcia 
i pomocy w razie jakichkolwiek trudności.

Jak wspomniałam powyżej, Corinne 
i Jess mają też swój drugi cel eskapady 
– chcą pobić rekord w liczbie krajów, przez 
które przejadą naszym samochodem. 
Tym bardziej chylę przed nimi czoła, 
bo przygotowania, które musiały poczynić 
przed startem, pochłonęły im dobre kilka 
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miesięcy i naraziły na sporo biurokra-
tycznych potyczek. Ach, ta papierologia! 
Z relacji dziewczyn wychodzi na to, że nie 
tylko my, Polacy, musimy przebrnąć przez 
gąszcz formularzy, kiedy zamarzy się nam 
dalsza, bardziej egzotyczna podróż. Naj-
częściej toczymy batalię o jedną konkretną 
wizę, a i tak narzekamy na ilość wymagań, 
które trzeba spełnić. Co wiza to inne zdję-
cie, jeszcze dziwniejsze pytania, na które 
trzeba udzielić odpowiedzi, a wszystko to 
często na dokładkę przyprawione niepo-
rozumieniami językowymi. Wyobraźmy 
sobie teraz, ile trudu musiało kosztować 
Corinne i Jess wypełnienie dziesiątek 
stron formularzy, kadrowanie kolejnych 
zdjęć wizowych, na których – jak same 
przyznały i z czym w oparciu o własne 
doświadczenia zgadzam się w stu procen-
tach – wychodzi się jak z przysłowiowego 
kryminału, nie mówiąc już o zorganizo-
waniu sprawnej wysyłki zgromadzonych 
dokumentów do kolejnych ambasad. 
Niestety, nawet w kraju takim jak Kanada 
zdobycie niektórych wiz to prawdziwe 
wyzwanie, połączone ze sporymi wydat-
kami finansowymi. Czasami starania o te 
niezwykle cenne naklejki w paszporcie 
poparte muszą być dodatkowo odpowied-
nim i niestety również dość kosztownym 
oficjalnym listem z zaproszeniem. Wszyst-
ko to byłoby jeszcze do przejścia, gdyby 
nie fakt, że paszporty najczęściej przesłać 
trzeba kurierem do odpowiedniej amba-
sady i wtedy nie pozostaje już nic innego, 
jak tylko modlić się, by wróciły one cało 
i zdrowo do naszych rąk w oczekiwanym 
terminie. Okazuje się, że nawet w dobie 
szeroko rozwiniętych profesjonalnych 
usług kurierskich, niekoniecznie wszystkie 
przesyłki muszą być bezpieczne. Kanadyj-
ki niestety przekonały się o tym na własnej 
skórze, kiedy to po zdobyciu cennych wiz 
uprawniających do wjazdu na teren Azer-
bejdżanu, Rosji, Kazachstanu i Tadżykista-
nu włoski paszport Corinne i kanadyjski 
(jedyny posiadany) paszport Jess zaginęły 
w tajemniczych okolicznościach gdzieś na 
trasie: konsulat Uzbekistanu w Nowym 
Jorku (takowy niestety w Kanadzie nie 
istnieje) – firma kurierska. Owo zaginię-
cie zostało ostatecznie potwierdzone na 
48 godzin przed ustalonym odlotem Ka-
nadyjek do Londynu, a ich plany podróży 

w momencie mogły 
prysnąć niczym 
bańka mydlana lub 
jak kto woli – po-
sypać się jak zamek 
z piasku. Tak się na 
szczęście nie stało!

W tym miejscu 
uspokajam – dziew-
czyny wyleciały do 
Londynu z wyro-
bionym ekspresowo 
paszportem dla 
Jess, bez „wbitych” 
wiz, za to z ponow-
nie uszczuplonym 
portfelem (paszporty 
„na już” chyba na 
całym świecie kosz-
tują majątek) i… nadzieją, że wszystko na 
Wyspach uda się jeszcze jakoś naprawić. 
Kolejne dwa tygodnie upłynęły zatem 
podróżniczkom na bieganiu po kolejnych 
ambasadach i nadrabianiu strat. Z powodu 
tego całego zamieszania i paszportowo-
-wizowej zawieruchy o mały włos nie 
udałoby się odebrać na czas XV, po które 
trzeba było przecież zgłosić się w Brukseli. 
Błogosławieństwem okazało się tu podwój-
ne obywatelstwo Corinne, której został 
jeszcze paszport kanadyjski. Mogła ona 
dolecieć do Belgii, posługując się nim i ko-
niec końców zasiąść za kółkiem Subaru. 
Jess niestety, z powodu awaryjnej koniecz-
ności ponownego wyrabiania dokumentu, 
ta przyjemność ominęła. Najważniejsze 
jednak, że paszporty na powrót udało się 
wykleić wizami, auto zostało odebrane 
i w końcu można było ruszać w stronę Azji. 
Co prawda przed dziewczynami roztaczała 
się jeszcze wizja załatwienia całej masy 
formalności przy przekraczaniu granic 
krajów, w których o wizę można „walczyć” 
dopiero w momencie wjazdu na ich tery-
torium. Niezrażone jednak tą perspektywą 
i pierwszymi trudnościami wystartowały!

Rajd rozpoczął się w Londynie, skąd 
Kanadyjki ruszyły w stronę Dover. 
XV wjechało tam na prom płynący do 
francuskiej Dunkierki. Witaj, stały lądzie! 
Gdybym miała w tym miejscu streścić 
trasę, którą zuch dziewczyny pokonały 
w ciągu pierwszego tygodnia, wystar-
czyłoby napisać, że wiodła ona z kraju 

Beatlesów nad Adriatyk. Z uwagi na fakt, 
że Corinne i Jess na całą wyprawę postano-
wiły przeznaczyć około czterech miesięcy, 
mogły one pozwolić sobie na nieco dłuższy 
przejazd przez Stary Kontynent i dlatego 
na takim „streszczeniu” nie poprzestanę. 
Przepełnione chęcią wjechania do jak naj-
większej liczby krajów, zaczęły realizować 
opracowywany pieczołowicie od miesięcy 
plan. W związku z takimi, a nie innymi 
założeniami wytyczona trasa była iście 
autorska i znacznie różniła się od tej, którą 
mogłyby zasugerować chociażby popular-
ne mapy Google. I tak swe pierwsze kilo-
metry na Starym Kontynencie XV poko-
nało w kierunki belgijskiego Nieuwpoort. 
Po dłuższym odpoczynku na pięknej plaży 
Morza Północnego napędzane pozytywną 
energią podróżniczki do późnego wieczora 
przemierzały kolejne odcinki belgijskich 
dróg, kierując się w stronę Luksemburga. 
Nocleg – jeszcze w granicach Belgii – zor-
ganizowany został w pobliżu jednej z przy-
drożnych stacji obsługi pojazdów. No cóż, 
miejsce do wymarzonych na odpoczy-
nek z pewnością nie należało. Z chęcią 
szukania czegoś bardziej komfortowego 
wygrało tu jednak zmęczenie Corinne 
i Jess, które prędzej czy później, w obliczu 
tak dużej ilości wrażeń, musiało dać o so-
bie znać. Dach nad głową, czyli namiot, 
zapewnił tu jeden z głównych sponsorów 
wyprawy – duńska firma Robens będąca 
jednym z najbardziej znanych na świecie 
producentów ekwipunku turystycznego.

WYDARZENIA
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Pobyt w Belgii dobiegł końca w tempie 
ekspresowym, podobnie jak w Luksem-
burgu, do którego Kanadyjki dotarły dnia 
następnego. W tym niewielkim kraju 
pozwoliły sobie one jedynie na krótką prze-
chadzkę po stolicy, dzięki czemu jeszcze 
tego samego dnia dotarły szczęśliwie do 
Niemiec. W kraju naszych sąsiadów ekipa 
Offtrax złożyła ekspresową wizytę w siedzi-
bie Subaru w Friedbergu. Stamtąd podróż-
niczki udały się niezwykle malowniczą 
trasą do Norymbergi, gdzie… pofolgowały 
w końcu nieco z jedzeniem. Bo jak tu być 

w Norymberdze 
i nie skoszto-
wać lokalnych 
specjałów? Słynna 
kiszona kapusta, 
kiełbaski i golonka 
– im nie dało się 
oprzeć. Kapusta 
została wypróbo-
wana tu również 
w zupełnie nowym, 
zaskakującym 
wydaniu – dziew-
czyny odważyły 
się przyprawić ją 
amerykańskim 
sosem Frank’s 

RedHot na bazie 
pieprzu cayenne. 
Nie trzeba tu 
wielkiej wyobraź-
ni, by stwierdzić, 
że owo danie mu-
siało smakować 
przedziwnie. Sko-
ro jednak produ-
cent pikantnego 
specyfiku zaryzy-
kował sponso-
ring wyprawy 

kanadyjskiego 
teamu, to dlaczego 
jego członkinie nie 
miałyby skorzystać 
z okazji zareklamo-
wania przyprawy 
na europejskim 
lądzie? W związku 
z powyższym, 
zbaczając na chwilę 
z trasy, chciałabym 
wyjaśnić, że Co-
rinne i Jess mogły 
wziąć udział w raj-
dzie do Mongolii 
w głównej mierze 
dzięki sponso-
rom, których 
pełną, niesamo-
wicie długą listę 

znaleźć można na 
oficjalnej stronie 
internetowej dru-
żyny  offtrax.ca . 
Subaru i wspomnia-
ny przed chwilą 
Frank’s RedHot 
zajmują na owej 
liście miejsce 
zaszczytne, figu-
rując pod nazwą 
sponsorów platy-
nowych. W tym 
miejscu wszyst-
kich miłośników 
kuchni zachęcam 
ponownie do 

odwiedzenia 
powyższej strony, 
gdzie pod zakład-
ką  #IPTSOE   zna-
leźć można 
całą masę zdjęć 
potraw ozdo-
bionych sosem, 
a charakterystycz-
nych dla każdego 
z krajów, do któ-
rych dotychczas 
dojechała ekipa 
XV. Mniam!

Po krótkiej 
dygresji wracamy 
za kółko. Po wizy-
cie w Niemczech 
przyszła kolej na 
Czechy. Kanadyj-
kom w pamięci 
szczególnie zapa-
dła tu przecudna 
Praga o zachodzie 
słońca i most 
Karola wczesną 
porą dnia następ-
nego. Przepiękna 
architektura 
i… piwo rzecz 
jasna – to one 
w stolicy Czech 
poruszyły zmysł 
wzroku i smaku 



Kanadyjek na całego. Tam też wieczorową 
porą przyszedł czas na gruntowne przyj-
rzenie się mapie i podjęcie kluczowych 
decyzji odnośnie do dalszych tygodni 
podróży. Po „przespaniu” wszystkich 
postanowień kolejnego dnia ekipa Offtrax 
udała się na południowy wschód od Pragi 
do Kutnej Hory celem obejrzenia słynnej 
Kaplicy Czaszek. Kościół, za wystrój 
którego posłużyły tysiące liczących kilka 
wieków czaszek i kości ofiar dżumy, wojen 
husyckich i wojny trzydziestoletniej, 
zrobił na dziewczynach naprawdę duże 
wrażenie. Na wymianę spostrzeżeń na 
temat tego unikalnego i – jakby nie było 
– nieco zatrważającego zabytku miały 
one całkiem sporo czasu w drodze do 
Bratysławy, która z powodu trwających 
na trasie robót drogowych wydłużyła się 
aż dwukrotnie! W końcu jednak udało się 
dotrzeć do kolejnej już europejskiej stolicy, 
gdzie znalazła się nawet krótka chwila na 
przystanek i obejrzenie kościoła św. Elż-
biety, zwanego Niebieskim Kościółkiem. 
Świątynia w stylu secesyjnym ufundowana 
przez cesarza Franciszka Józefa I rzeczywi-
ście na tle otoczenia wyróżnia się ścianami 
pomalowanymi na niebiesko. Jak nietrud-
no się domyślić, następny w kolejności do 
zdobycia był Wiedeń. Nastający zmierzch 
zmusił jednak podróżniczki do małego 
poświęcenia i rezygnacji z odwiedzin w tej 
jakże pięknej stolicy. Nie tracąc czasu, 
pognały w stronę Linzu, gdzie w pobliżu 

miasta zatrzymały się na wyjątkowo 
krótki nocleg. Wstać o godzinie piątej rano 
i gnać do Salzburga – jak postanowiły, tak 
zrobiły. Wizyta w mieście Mozarta, a do-
kładniej w siedzibie tamtejszego przed-
stawicielstwa Subaru, trwała naprawdę 
krótko. Kanadyjki miały bowiem w głowie 
wytyczoną na ten dzień dość wymagającą 
trasę i chcąc ją zrealizować, musiały około 
południa dotrzeć do alpejskiego parku 
narodowego Hohe Tauern. Celem podróży 
„na dziś” było pokonanie przepięknej 
trasy Hochalpenstraße (lub jak kto woli po 
angielsku – Grossglockner High Alpine 
Road) wiodącej do samego serca parku, 
czyli szczytu Großglockner i słynnego 
lodowca Pasterze. Ta zdecydowanie naj-
bardziej znana alpejska droga ma długość 
48 km, a składa się na nią aż 36 ostrych 
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zakrętów. Stworzona z myślą o miłośni-
kach gór dostarcza nie lada wrażeń i na 
długo pozostaje w pamięci tych, którym 
dane było przejechać ją autem, motorem, 
tudzież rowerem. Możliwość wjechania na 
wysokość 2504 metrów to dopiero jest coś! 
Corinne i Jess spodobało się w Alpach tak 
bardzo, że pozostały w górach (oczywiście 
nieco niżej) do dnia kolejnego. O poranku 
dziewczyny ruszyły nie mniej malowniczą 
trasą w kierunku tak dobrze znanych Co-
rinne Włoch. Po całym dniu jazdy udało 
się w końcu dotrzeć w okolice Triestu, roz-
bić namiot i… pogodzić z faktem, że oto 
niebo postanowiło się zachmurzyć i wylać 
na okolicę hektolitry deszczu. No cóż, 
dobrej pogody na całej trasie nikt przecież 
nie gwarantował, więc i z taką aurą trzeba 
się było liczyć. Owoce morza na lunch 
kolejnego dnia poprawiły nieco ekipie 
humory i pozwoliły pogodzić się z niezbyt 
sprzyjającą prognozą pogody na kolejne 
dni. Odrobina słonka, jaka przedostała 

się przez deszczowe po-
południowe 

chmury, umożliwiła również krótki 
relaks na adriatyckiej plaży i napawanie 
się kolejnymi przepięknymi widokami, 
tym razem morza. I tak oto dobiegł 
końca pierwszy tydzień wielkiej wyprawy 
w nieznane. Średnio 8 godzin dziennie 
w samochodzie – tak podsumować można 
było początek podróży do Mongolii. Czy 
to dużo, czy mało, można by się spierać. 

Biorąc jednak pod uwagę konieczność 
bieżącego organizowania wyżywienia, 
noclegu i chociażby prania (o czym za 
chwilę), możemy się chyba zgodzić, że 
przyjęte tempo było dość intensywne.

W poniedziałek 28 lipca do grona 
krajów „zaliczonych” przez Offtrax 
dołączyła Słowenia i Chorwacja. Przez 
pierwszy z krajów udało się przemknąć 
dość sprawnie, unikając 
na szczęście kolizji 
z przedstawiciela-
mi różnorakiego 
inwenta-
rza, od 
któ-

rych roiło się na drogach. Ach, te wieprzki 
i barany – chodziły jak cielęta! Odcinek 
chorwacki okazał się dużo mniej niebez-
pieczny, jeśli o tę kwestię idzie, a do tego 
krajobrazowo znowu zapierał dech w pier-
siach. Niezwykle widokowa trasa wiodąca 
wzdłuż Adriatyku dostarczyła kolejnych 
wrażeń, ponownie zaspokoiła zmysł 
wzroku podróżniczek i poprowadziła je do 
drugiego co do wielkości miasta Chorwa-
cji – Splitu. To w jego okolicy postanowiły 
rozejrzeć się za zasłużonym noclegiem, 
lecz środek wakacji 
nie okazał 
się w tym 
względzie 
trafionym 
terminem. 
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Wszystkie kempingi roiły się od urlo-
powiczów i znalezienie kawałka wolnej 
przestrzeni dla siebie graniczyło z cudem. 
W końcu jednak udało się „osiąść” i roz-
bić swój własny namiot. Zorganizowanie 
krótkiego obozowiska wspólnie z ekipą 
Outbacka było istotne nie tylko z uwagi 
na konieczność dostarczenia organizmom 
niezbędnej dawki snu, lecz również z racji 
sporej porcji ubrań zgromadzonych do 
prania. I może zabrzmi to zabawnie, ale 
jeden ze sponsorów zaopatrzył podróż-
niczki w turystyczną… pralkę. Scrubba 
Washbag, bo tak nazywa się ów produkt, 
pozwolił odświeżyć garderobę w prosty 
sposób, a chorwackie słońce, które 
w końcu dopisało, pozwoliło ją wysuszyć. 
Ciekawy worek do prania, bo chyba tak 
powinnam w skrócie opisać tę unikalną 
„pralkę”, jest produktem australijskim, 
lecz wynalezionym w Afryce. O zasadzie 
prania i historii Scrubby sporo dowie-
dzieć można się na stronie produk-
tu  thescrubba.com , do czego zachęcam 
miłośników długich wypraw, podczas 
których taki wynalazek z pewnością może 
się przydać. W Adriatyku ekipie udało się 
również zażyć kąpieli, a dnia następnego 

odbyć spacer murami miasta. No i po 
krótkim oddechu przyszła pora ruszać 
dalej. Teraz do zdobycia była Czarnogóra! 
Ten, kto odwiedził ten niewielki kraj, 
doskonale wie, jak wiele zapierających 
dech w piersiach widoków ma on do 
zaoferowania. Do jednych z najpiękniej-
szych miejsc z pewnością należy miasto 
portowe Kotor, położone nad malow-
niczą Zatoką Kotorską. To tam cumują 
najpiękniejsze żaglowce, a oczy turystów 
nie mogą oderwać się od przepięknego 
seledynowego koloru wody. Miejsce 

należące do najbardziej bajkowych 
w Europie swój urok zawdzięcza przede 
wszystkim potężnym masywom górskim 
otaczającym Zatokę. To dzięki nim mo-
mentami można odnieść wrażenie, że jest 
się daleko na północy, wśród norweskich 
fiordów. Dojazd do Kotoru z uwagi na 
górskie położenie wąskiej drogi oraz 
liczne ostre zakręty przypominał nieco 
tor przeszkód i zmusił podróżniczki do 
zachowania najwyższej czujności. Było 
to drugie po Alpach miejsce, w którym 
dziewczęta przetestowały możliwości XV. 
Subaru i tam sprawdziło się doskonale. 
Poszło gładko jak po maśle, czego niestety 
nie można już powiedzieć o przeprawie 
przez samo miasto. Ekipa zmagać musiała 
się tu z nie lada korkiem, za co winić auta 
już nie można. Równie kiepsko wypadł tu 
dojazd na nocleg, do czego przyczyniły się 
dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze wą-
ska droga prowadząca na pole namiotowe 
przyprawiała dziewczyny o szybsze bicie 
serca i poważnie nadszarpnęła ich nerwy 
– miejscowi kierowcy (szczególnie auto-
busów) jadący z przeciwka niestety okaza-
li się pozbawionymi wyobraźni. Zdawali 
się oni zupełnie nie przejmować okrojoną 
do granic możliwości szerokością jezdni, 
ignorując pojazdy nadjeżdżające z prze-
ciwka. Tym drugim przypadało zatem 
w udziale zmierzenie się z bardzo niecie-
kawą sytuacją, w której jeden nieopatrzny 
ruch kierowcy mógł zakończyć się zsu-
nięciem samochodu ze stromego urwiska. 
Oj, gdyby tak XV dało się choć troszkę 
zwęzić! – to jednak było niemożliwe. Po 
drugie zaś stresującą sytuację przypieczę-
towała potężna burza. Trudno się zatem 
dziwić nastrojom na pokładzie XV, które 
teraz płynęło w strugach deszczu. Ulewa 
ograniczała widoczność, a górska droga 
robiła się śliska. W końcu jednak udało 
się dotrzeć ma camping, choć kto wie, 
jak mogłaby skończyć się ta przeprawa, 
gdyby odbywała się innym samochodem. 
Subaru na szczęście nie zawiodło. Miej-
sce, w którym przyszło zatrzymać się na 
nocleg, komfortem nie grzeszyło. Tu rów-
nież było bardzo tłoczno, a na dokładkę 
przez kilka kolejnych godzin nadal lało, 
błyskało się i grzmiało. Corinne i Jess 
jednogłośnie uznały, że dotychczas był to 
zdecydowanie najgorszy postój na trasie.
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Mimo niezbyt komfortowego wy-
poczynku, Kanadyjki ruszyły dalej. 
Kolejny odcinek drogi wiódł do Bośni 
i Hercegowiny, a konkretnie do Sarajewa. 
Spacer po mieście był przeżyciem bardzo 
poruszającym. Widok podziurawionych 
kulami ścian budynków, a właściwie 
tego, co z nich pozostało i wciąż wid-
niało w centrum, skłaniał do głębokiej 
refleksji nad dramatem, który rozegrał się 
tam przecież tak niedawno. Zarośnięte 
chwastami ruiny noszące na sobie ślady 
ostrych walk są chyba najbardziej wymow-
nym obrazem tego, do czego prowadzi 
wojna… Po wielkiej lekcji historii ekipa 
Offtrax skierowała Subaru w kierunku 
Serbii. Tu celem był Belgrad, do którego 
udało się dojechać niestety dopiero pod 
wieczór. W Serbii trudno było mówić 
o większym zwiedzaniu, podobnie zresztą 
jak na Węgrzech, które były następnym 
punktem oficjalnego programu. W tym 
miejscu muszę wtrącić małe wyjaśnienie. 
Otóż wymienione wcześniej trzy kraje, 

tj. Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina oraz 
Serbia, nie były początkowo brane przez 
podróżniczki pod uwagę. Decyzja o ma-
łym odstąpieniu z wytyczonej pierwotnie 
trasy zapadła w trakcie samej podróży, 
wydłużając tym samym listę państw, do 
których zajechało XV. Spontaniczne zmia-
ny wyszły jednak w przeważającej części 
na korzyść i na pewno nie można ich zali-
czyć do tych, których można by żałować.

Po dość szybkiej przeprawie przez 
Węgry Subaru przekroczyło granicę 
z Rumunią. W kraju Drakuli podróżnicz-
ki kierowały się na południowy zachód. 
Za wszelką cenę chciały one dojechać 
do położonego w pobliżu miasta Anina 
miejsca w lesie, w którym znajduje się 
jeden z najpiękniejszych, lecz mimo tego 
jeden z najmniej rozsławionych wodospa-
dów na świecie. Bigar – bo taką nosi nazwę 
– różni się tym od typowych wodospadów, 
że jest on w całości porośnięty mchem, 
a zasilany przez podziemne źródła. Miej-
sce bez wątpienia jest równie bajeczne co 

trudne do znalezienia. Po trzech godzi-
nach (!) błądzenia po okolicy Corinne 
i Jess musiały dać za wygraną i z uza-
sadnionym bólem serca udać się jednak 
w dalszą podróż. W Transylwanii udało 
się zwiedzić Sybin – miasto, w którym 
chyba każdemu wydaje się, że budynki 
mają oczy. Takie wrażenie sprawiają 
ciekawie osadzone w dachach okna, które 
faktycznie zdają się zerkać na przecha-
dzających się ulicami przechodniów. 
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W kraju wampirów podróżniczki nie 
odpuściły sobie również przejazdu dość 
niebezpieczną, wybudowaną w latach 70. 
minionego wieku Trasą Transfogarską. 
Obfitująca w zakręty droga, osiągająca 
w najwyższym punkcie 2034 m n.p.m., 
jest drugą po słynnej Transalpinie 
najwyżej położoną drogą w Rumunii.

Po przygodach w państwie, w którym 
XV niestety z prędkością nie „zaszalało” 
z uwagi na bardzo duże ograniczenia 
w ilości dozwolonych kilometrów na 

godzinę, wszędobylskie radary i radiowo-
zy policji, w końcu udało się dotrzeć do 
granicy z Bułgarią. Owa granica do cieka-
wych nie należała. Opuszczone budynki 
i zerowe oznaczenie dróg – oto pierw-
sze wrażenia z tej okolicy. Tym razem 
Corinne i Jess, posługując się GPS-em, 
postanowiły udać się do miejsca zwanego 
Buzłudża. Jest to spore wzniesienie po-
łożone w środkowej części kraju. Na jego 
szczycie znajduje się potężny monument 
wzniesiony w celu upamiętnienia tajnego 

zebrania, jakie odbyło się u podnóża tejże 
góry w 1891 roku. To na nim zapocząt-
kowany został zorganizowany ruch 
socjalistyczny w Bułgarii. Wzniesiona 
w 1981 roku budowla pełniła przez długi 
czas rolę symbolu socjalizmu w tym kraju. 
Obecnie popada ona w straszną ruinę 
i oficjalnie jest zamknięta na cztery spu-
sty. Chcąc zatem wejść do środka po to, by 
zweryfikować to, co opisują przewodniki, 
trzeba się tam po prostu włamać. Tak też 
zrobiły Kanadyjki i dzięki temu niecnemu 
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wybrykowi mogły zobaczyć wnętrze, 
czyli ozdobione licznymi mozaikami 
ściany oraz sufit z wymalowanym sierpem 
i młotem. Jak zgodnie przyznały – robi 
wrażenie! Z uwagi na to, że był to począ-
tek trzeciego tygodnia podróży, ekipa 
zdecydowała w dalszej części bułgarskiej 
przygody udać się nad Morze Czarne do 
antycznego Nessebaru i na tamtejszej 
plaży zatrzymać się na dłuższą chwilę. 
Tam też zapadła decyzja o kolejnym 
wydłużeniu trasy, czyli krótkim wypadzie 

do Grecji. Bo skoro jest się już tak 
blisko, a jest dopiero 7 sierpnia… Jadąc 
wzdłuż granicy, co rusz zmieniały kraj 
– ot taka bułgarsko-grecka przeplatanka. 
Bez względu jednak na państwo wrażenie 
było takie samo – wszędzie pusto i głucho. 
Pierwsze, bardzo delikatne oznaki życia 
pojawiły się w okolicy miasta Aleksandro-
polis położonego nad Morzem Egejskim. 
Na lokalnej plaży znalazł się i kemping, 
a co najważniejsze jedna jedyna niewielka 
tawerna – miejsce idealne na nocleg i jak 

się okazało – wspaniałe do zasmakowania 
pysznej greckiej kuchni. Właściciel lokalu 
nie dysponował menu ani cennikiem 
potraw. Dopisywał mu jednak świetny 
humor i chęć ugoszczenia podróżniczek 
po królewsku. Dał z siebie wszystko, by 
dogodzić podniebieniom dziewczyn, które 
obok smakowitych dań skosztowały rów-
nież lokalnej śliwowicy, spędzając resztę 
wieczoru w doborowym towarzystwie 
lokalnych policjantów, a nawet jednego 
prawdziwego miłośnika marki Subaru.

Pobytem w Grecji Kanadyjki powo-
li kończyły swą podroż przez Europę. 
Co prawda już następnego dnia czekała na 
nie Turcja, która przecież w malutkiej czę-
ści również należy do Starego Kontynentu. 
Od niej jednak, czyli już od dziewiętna-

stego (!) kraju na trasie, rozpocznę kolejną 
część mojego sprawozdania z dalszych 
poczynań Corinne i Jess, starając się 
dogonić je za wszelką cenę piórem. Kto wie 
– może złapię je już w samym Ułan Bator. 
Bądź co bądź, dotychczas XV, podobnie 
jak jego pasażerki, radzi sobie znakomicie. 
Pierwsze tysiące kilometrów przemierzone 
po europejskich drogach były jednocześnie 
pierwszą prawdziwą próbą możliwości 
nowego samochodu. Pojazd, który na 
trasie wzbudza spore zainteresowanie, 
nie zawiódł i po trzytygodniowej zaprawie 
pewnie wjechał na azjatycką ziemię. 
W końcu przecież jest to Subaru, a ono 
zawsze bezpiecznie dociera do celu.
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PODRÓŻE tekst: MICHAŁ BARANOWSKI/ECO-DRIVING.INFO

Klasyczna strona Outbacka
Po wyprawie na Wschód czas na relaksacyjną podmiejską wycieczkę. Jest słoneczna niedziela 
6 kwietnia, samo południe. Ile mamy czasu na zwiedzanie? Kilka godzin… Więc dojazd z Warszawy 
nie powinien zająć więcej niż kilkadziesiąt minut. Zatem może Wilanów lub Konstancin? Za blisko! 
Za krótko! Zdecydowanie kierowca Outbacka zasługuje na dłuższą podróż. Inaczej pewnie nie zechce 
wyjść z samochodu na spacer. Inne propozycje? żelazowa Wola? Byłem tam dokładnie 25 lat temu. 
Wspomnienia nie zachęcają do ponownej wizyty. Niezbyt dobrze utrzymany park i brudna rzeka. 
Ale przecież minęło ćwierć wieku. Dlatego dziś odwiedzimy miejsce narodzin jednego z największych 
polskich kompozytorów – Fryderyka Chopina.
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Tak się składa, że niedawno obcho-
dziliśmy rocznicę jego urodzin. 
W trakcie drogi słuchamy utwo-

rów Mistrza. Multimedialny zestaw 
w Outbacku, połączenie bezprzewodowe 
Bluetooth, nasz smartphone i muzyka 
„z chmury” doskonale sprawdzają się 
w tym zadaniu. „Nocturne no. 1 in B flat 
minor Op. 9 no. 1” przemienia zwykle dyna-
micznego kierowcę w szofera ekskluzywnej 
limuzyny. Co ciekawe, także Outback 

poddaje się temu klimatowi. Kto by po-
myślał – drapieżnik uzbrojony w napęd 
na wszystkie koła bezszelestnie, w rytm 
fortepianowych akordów, przemierza ma-
zowieckie drogi w stronę Żelazowej Woli. 

Posłuchaj: NOCTURNE NO. 1 
 goo.gl/wW4elV 

Dojazd z Warszawy na miejsce 
w Żelazowej Woli nie zajmuje więcej niż 

godzinę. Przed kompleksem muzealnym na 
zwiedzających czeka spory parking. Płatny, 
ale jednorazowo, bez względu na czas pozo-
stawienia samochodu. Zostawiamy Subaru 
w towarzystwie innych aut, również (bardzo 
popularnych ostatnio) SUV-ów. Outback 
„góruje” jednak nad resztą i dodatkowo, 
co by nie mówić, jest wytrawnym meloma-
nem. To zasługa dobrego audio i doskonałe-
go wyciszenia wnętrza. Muzyczne – „Enjoy 
the silence” – nabiera nowego znaczenia. 
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Wchodzimy do parku. Pierwsze wra-
żenie jest imponujące: czysto, schludnie, 
nowocześnie i z klasą. Budynki recepcji 
to połączenie polnego kamienia, ka-
nadyjskiego drewna i szkła. Wszystko 

dobrze opisane i oznakowane. Na dobry 
początek wizyty chętni mogą obejrzeć 
film „Preludium” o twórczości Fryderyka 
Chopina. Zainteresowani pamiątkami 
znajdą w sklepie spory wybór różnego 
rodzaju publikacji. Wchodząc do parku, 
możemy wypożyczyć multimedial-
ny audioprzewodnik lub skorzystać 
z mobilnych darmowych aplikacji dla 
smartphonów pracujących pod kontro-
lą iOS lub systemu Android. Aplikacja 
zawiera krótki film wprowadzający 
w uroki mazowieckiego krajobrazu, 
multimedialny przewodnik oraz mapę 
ułatwiającą zwiedzanie kompleksu. 
Aplikacja dodatkowo umożliwia odsłu-
chanie największych dzieł kompozytora. 

Widać, że wiele się tu zmieni-
ło w ciągu ostatnich 25 lat…

Muzeum w obecnym kształcie zostało 
otwarte w maju 2010 roku. Prace związane 
z remontem i odrestaurowaniem parku 
trwały pięć lat. Z parkowych alei znik-
nął asfalt, przybyło 
40 tysięcy roślin. Cały 
ten wysiłek przyniósł 
niesamowity efekt. 
Dzisiejszy park to 
przede wszystkim 
dużo zieleni, pięknie 
zagospodarowana 
przestrzeń, sporo 
wygodnych ławek 

i wszechobecna muzyka Mistrza, odtwa-
rzana z prawie niezauważalnych głośni-
ków ukrytych gdzieś pomiędzy bujną 
roślinnością. Idealne miejsce na niedzielny 
spacer. Nawet zwykle rozpędzone dzieci 

hamują, poddając 
się tutejszej harmo-
nii. Taki zresztą cel 
pragnęli osiągnąć 
twórcy tego miejsca: 

„Ekspozycja nie kojarzy się z tradycyjnie 
pojmowanym muzeum, ale stanowi miejsce 
indywidualnego doświadczania klimatu 
i przestrzeni, w której przyszedł na świat 
i bywał Fryderyk Chopin. W tym celu 

zrezygnowano z dużej liczby eksponatów, 
a istotnym elementem ekspozycji uczynio-
no opowieść prowadzącą zwiedzającego 
(audioprzewodnik) przez park-pomnik 
i wnętrza Domu Urodzenia Fryderyka 
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Salonik Chopinów w Pałacu Czapskich w Warszawie. 
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Chopina. Przeniesienie akcentu i prowa-
dzenia narracji w sferę wyobrażeniową 
zasugerowało projektantom użycie oszczęd-
nych środków wizualnych” – czytamy na 
stronie internetowej Żelazowej Woli.

W głębi parku 
odnajdujemy 
rodzinny dworek 
Chopina – dla 
zwiedzających 

ekspozycję podzielono na dwie 
części: mieszkalną i gospo-
darczą. We wnętrzach 
prezentowane są: foto-
grafie upamiętniające 

ważne wydarzenia, portrety 
bliskich Chopina, doku-

menty narodzin oraz 
muzealna i dzisiejsza 
księga pamiątkowa.

Większość mebli 
przewieziono do 
warszawskiej części 
Muzeum, do Pa-
łacu Ostrogskich. 
W Żelazowej Woli 
pozostał między 
innymi fortepian 
skrzydłowy Anto-
niego Leszczyń-
skiego, na którym 
według legendy 
Chopin grywał od-
wiedzając w Paryżu 
polskiego ma-

larza Januarego Suchodolskiego. 
Dwugodzinny spacer w otoczeniu 

muzycznej historii Polski mija w oka-
mgnieniu oraz pobudza apetyt. Pobliska 
restauracja „Przepis na Kompot” w sto-
sownym klimacie smacznie nas ugościła. 

Po obiedzie czas wracać do domu. 
Muzyka, spokój i harmonia – takie 
wspomnienie przywozimy z Żelazowej 
Woli. Droga powrotna mija wygod-
nie i bez pośpiechu a 2+2 zmienia się 
w 1+3 (jeden prowadzi, troje śpi). fo
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Salonik Chopinów w Pałacu Czapskich w Warszawie. 

Rezydencja Chopina w żelazowej Woli.

Pomnik Fryderyka Chopina w żelazowej Woli, autorstwa Józefa Gosławskiego. 
Zaprojektowany w 1955, odsłonięty w 1969.

WIęCEJ INFORMACJI DOTYCZąCYCH MUZEUM W żELAZOWEJ WOLI ZNAJDUJE SIę 
NA STRONIE INTERNETOWEJ MUZEUM:  goo.gl/AbcfPT .

Reprodukcja fotografii Fryderyka Chopina ze 
zbiorów Musée de la Musique. Autor oryginalnej 
fotografii: Louis-Auguste Bisson, około 1849.



Kluczem do sukcesu byłby…
klucz do kół
Powakacyjny powrót na odcinki specjalne miał być dla zespołu Subaru Poland RC Team 
również powrotem do pierwszej trójki w klasie S1600. Nowe ustawienia rajdówki 
dawały nadzieję na dobry wynik. Niestety, w niedzielę pech nie omijał również 
rajdowców w małej skali…

8. Rajd TKM rozgrywany był na 
dość trudnej i zdradliwej na-
wierzchni parkingu Toruń Plaza, 

która kierowców elektrycznych maszyn 
gościła już po raz trzeci. Malowany beton 
początkowo sprawiał wrażenie śliskiego, 
jednak drobne „kamyczki” zatopione 
w farbie zapewniały dobry kontakt opon 
z podłożem. Plan zamontowania szerokich 
„gum”, mieszczących się w maksymal-
nych przedziałach dopuszczanych 
przez regulamin, miał zagwaranto-
wać maksimum przyczepności. Jazdę 
bez poślizgu dodatkowo zapewniało 
sztywne zawieszenie z krótkim skokiem 
sprężyn. Cały zestaw miał więc okazać 
się kluczem do sukcesu i asem w ręka-
wie toruńsko-krakowskiego zespołu. 
Jednak po raz kolejny rajdowcy spod 
znaku „Plejad” przekonali się, jak bolesne 
i nieprzewidywalne są „małe zawody”.

– Dzięki przedłużeniu umowy 
z naszym Tytularnym Sponsorem, firmą 
Subaru Import Polska, udało się zakupić 
nową, bodaj najszybszą, aparaturę 
sterującą, która jest łącznikiem pomię-
dzy rajdówką a kierowcą. To wszystko 
naprawdę dobrze się komponowało 
i mieliśmy nadzieję, że niedziela będzie 
dla nas. Pechowo podróżowali jednak 
„duzi” rajdowcy w Wiśle i my poszliśmy 
chyba w ich ślady – ze smutkiem opisuje 
wrażenia z niedzielnego rajdu Michał Ja-
siński, kierowca SPRCT. – Już na drugim 
odcinku nasza Impreza straciła przednie 
koło – „po prostu” odkręciła się śruba 
mocująca felgę, mimo iż jeszcze przed 
startem sprawdzaliśmy dokładnie wszyst-
kie ruchome elementy podwozia. Musie-
liśmy skorzystać z systemu SuperRally, 
otrzymując czas najsłabszego zawodnika 

plus taryfa. W naszej klasie mieliśmy 
jednak dwóch debiutantów, a to 
oznaczało dla nas koniec 
walki o podium, 
koniec ma-
rzeń.

Po prze-
rwie serwisowej 
zespół Subaru 
Poland RC Team powrócił 
do rywalizacji, chociaż motywa-
cji do szybkiej jazdy brakowało. 

– Takie chwile są trudne, ale trzeba być 
sportowcem i walczyć do końca. Nie raz 
życie pokazało, że warto i mimo porażki 
trzeba się podnieść i iść dalej. Dlatego 
stwierdziliśmy, że resztę rajdu wykorzy-
stamy na naukę i pojedziemy najszybciej, 
jak umiemy. Zwłaszcza, że w tym dniu 
miałem wyjątkowych kibiców – po raz 
pierwszy były ze mną moje pociechy, 
Natalka i Kubuś – dodaje torunianin.

Na drugiej pętli kierowca Subaru 
Imprezy pokazał, że gdy tylko technika mu 

nie przeszkadza, to potrafi jeździć szybko 
i skutecznie. Wykręcił trzeci, a potem 
drugi czas w swojej klasie. Co więcej, 
na mecie OS4 pojawił się z ósmym 
rezultatem spośród wszystkich kierow-
ców startujących w 8. Rajdzie TKM.

– Mimo początkowych problemów 
cały rajd uważam za udany. Bardzo fajna 
nawierzchnia, dużo jeżdżenia, ciekawe 
trasy i co najważniejsze – czytelne. Nie było 
szukania odcinka, miejsc, w które trzeba 
wjechać lub objechać, nie było błądzenia. 
Cieszę się również, że nasze ustawienia 

MAŁE RAJDY tekst: MICHAŁ JASIŃSKI/JAZDAMIEJSKA.PL
zdjęcia: JAN STRUSZEK
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sprawdziły się w 100%. Tam, gdzie inni 
hamowali, my mogliśmy jechać niemal 
bez zdejmowania „nogi” z gazu. Auto 
pięknie trzymało się drogi i nawet zakręty 
opisane „lewy 90” czy „prawy 90” poko-
nywaliśmy bez strachu, że tył zacznie 
nam uciekać. Co prawda trudniej było 
przez to na ciasnych nawrotach, które 
musieliśmy jechać „na okrągło”. Za rok 

jednak wsiadamy do mocniejszej Impre-
zy, więc nawet z tym sobie poradzimy 
– dodaje z uśmiechem Michał Jasiński.

Ostatecznie toruńsko-krakowski zespół 
zakończył zmagania w 8. Rajdzie TKM 
na 6. miejscu w klasie S1600 i 22. w „gene-
ralce”. Przed rajdowcami pozostał jeszcze 
jeden, dwudniowy rajd na toruńskiej 
Motoarenie. Teoretycznie Subaru Poland 

RC Team ma jeszcze szanse na podium 
w klasie S1600 i zakończenie swojego de-
biutanckiego sezonu z pierwszym trofeum.

– Trochę jak w piłce nożnej paździer-
nikowy rajd będzie dla nas „meczem 
o być albo nie być” – żartuje kierowca 
SPRCT. – Rywale byli jednak dzisiaj 
bardzo szybcy i nawet gdybyśmy nie 
zgubili koła, trudno byłoby ich dogonić. 
W pierwszej ósemce „generalki” zna-
lazło się aż trzech kierowców jadących 
najsłabszymi autami. To pokazuje, 
jaki postęp osiągnęli nasi rywale i ile 
nam jeszcze do nich brakuje.
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Do zestawu elektronicznych 
funkcji nowoczesnych samo-
chodów doszła ostatnio jeszcze 

jedna, określana angielskojęzycznym 
terminem „brake override”. Znajdzie-
my ją także w specyfikacji najnowszych 
modeli Subaru. Zastanawiać może jednak, 
że owemu „brake override” zazwyczaj nie 
towarzyszy entuzjastyczna wyliczanka 
związanych z nim korzyści i trudno nawet 
doszukać się w opisie nowych modeli 
aut informacji, czemu właściwie ono 
służy. Ponieważ miłośnicy Subaru 
znani są z większej niż przeciętna 
dociekliwości technicznej, postano-
wiliśmy zająć się i tym tematem. 

Okazuje się, że „brake override” 
jest jedną z tych funkcji, których 
żaden kierowca nie chciałby 
z własnej woli użyć. Można ją 
nazwać funkcją bezpieczeństwa, 
w pewnym sensie pośrednią mię-
dzy bezpieczeństwem aktywnym 
(dobrze działające hamulce czy 
zawieszenie) a pasywnym (bez-
pieczna konstrukcja nadwozia czy 
dobre pasy i fotele). A dokładniej? Jest 
to zabezpieczenie przed skutkami nie-
kontrolowanego przyspieszania auta.

Powie ktoś: niekontrolowane 
przyspieszanie? Jeżeli z braku wprawy 
lub rozsądku kierowca zbyt aktywnie 
używa pedału gazu, to jedynym ratun-
kiem są dla niego sprawne rozwiązania 
bezpieczeństwa pasywnego. To prawda, 
lecz tym razem chodzi o coś innego 
– o samochód, który przyspiesza sam, 
bez udziału i woli kierowcy. Zjawiska 
nadprzyrodzone? Niekoniecznie. 

Może się to dziać z kilku przyczyn. 
Pierwszą jest rozbudowana „elektro-
nizacja” pojazdów. Układy sterowania 
silników, w tym aktywacja przepustnicy 
(w silnikach benzynowych) lub układów 

wtryskowych (w silnikach wysokopręż-
nych) pracują dziś na zasadzie drive-
-by-wire, czyli elektrycznego zdalnego 
sterowania. Inaczej mówiąc, kierowca przy 
użyciu prawego pedału jedynie informuje 
jednostkę sterującą (komputer), że chciał-
by jechać szybciej lub wolniej, a cała 
reszta zależy od decyzji 
elektroniki. 

Niech nam się nie zdaje, że gdy szybko 
„kopniemy” pedał gazu, to przepustnica 
otwiera się maksymalnie, a towarzyszy 
temu podanie dużej dawki paliwa. To 
byłoby niedopuszczalne ze względu na 
ekologię, trwałość silnika, a nawet komfort 
jazdy. W rzeczywistości wszystko dzieje się 
płynnie i zgodnie z wcześniej zaprogramo-
wanymi procedurami. A więc istnieje 
teoretyczna możliwość, 
że w razie awarii 

Samochody są coraz bardziej zelektronizowane i zautomatyzowane, do tego stopnia, że mogą 
w nich występować zjawiska, których nikt nie przewidział. Wobec tego powstają kolejne funkcje 
i systemy, które mają kontrolować te uznane poprzednio za absolutnie doskonałe. 

Hamulec jest najważniejszy

TECHNIkA tekst: JERZY DYSZY



57

lub gdy procedury 
są złe, silnik zaczyna 

generować dużą moc i nie chce 
przestać… Jeżeli dzieje się to w aucie 

ze skrzynią automatyczną i bez mecha-
nicznego wyłącznika zapłonu, to (dalej 
rozumując teoretycznie) kierowca może 
nie mieć narzędzi, by zatrzymać auto.

Drugą przyczyną niechcianego przy-
spieszania może być proste mechaniczne 

zablokowanie 
pedału gazu przez 

źle umieszczony gumowy 
dywanik lub niezamocowany bagaż 

przesuwający się po podłodze. To mało 
prawdopodobne (częściej skutek jest 
odwrotny – pedału nie można wcisnąć), 
ale znowu czysto teoretycznie…

Wreszcie trzecia przyczyna – brak 
umiejętności lub roztrzepanie kierow-
cy, który przez pomyłkę wciska pedał 
gazu stopą w zbyt szerokim bucie, 
lub po prostu dlatego, że noga mu się 
przesunęła. Potem wpada w panikę, 
dusi ten domniemany hamulec, a auto 
przyspiesza, zamiast zwalniać.

We wszyst-
kich tych przypadkach 

pomocą ma być wspomniany 
„brake override”, czyli w wolnym tłu-
maczeniu funkcja „przewagi funkcji ha-
mulca nad gazem”. Jak zbadano, w takich 
(krytycznych, awaryjnych, niespodziewa-
nych etc.) sytuacjach naturalną reakcją 
kierowcy jest naciśnięcie pedału hamulca. 
Ale mocne hamowanie nie zawsze daje 
odpowiedni skutek, szczególnie gdy dys-
ponujemy dużym silnikiem, a hamulce 
są o skromnej wydajności, takiej w sam 
raz dla ruchu drogowego w USA. Tutaj 
mała uwaga – większość zanotowanych 
przypadków z niechcianym przyspie-
szaniem ma miejsce właśnie w USA, 
gdyż nasi główni sojusznicy wojskowi 
s t a t y s t y c z n i e  charakteryzują 
się nieco ograniczonym zrozumieniem 
technicznej rzeczywistości. Dotyczy to 



nie tylko problemów z praniem kotów 
w pralkach automatycznych, ale też 
procesu zatrzymywania samocho-
du w sytuacjach tak krytycznych jak 
podwinięty gumowy dywanik. 

Tak więc nasze „brake override” 
wykorzystuje fakt, że próbując okiełznać 
rozbiegany samochód, naciskamy hamu-
lec i wtedy, niezależnie od innych uwa-
runkowań, po prostu ogranicza prawie 
do zera moc silnika. Może to czynić na 

kilka sposobów, np. zamykając przepust-
nicę, ingerując w ustawienie zapłonu czy 
działanie układu wtryskowego, ale dla 
naszych rozważań nie ma to żadnego 
znaczenia. Istotne jest, że samochód zwal-
nia i zatrzymuje się nie dzięki temu, że 
w walce hamulców z silnikiem hamulce 
„zwyciężają”, ale dzięki temu, że silnik 
praktycznie przestaje dostarczać napęd. 

Zauważmy, że „brake override” w no-
woczesnym samochodzie jest praktycznie 

opcją bezkosztową. Nie wymaga żadnych 
dodatkowych czujników ani siłowników, 
bo wszystkie potrzebne dla jego działania 
już tam są. Może to być czujnik położe-
nia pedału gazu, czujnik użycia pedału 
hamulca, siłownik przepustnicy, czujnik 
obrotów wału korbowego i przede wszyst-
kim sterownik silnika, który wymaga 
jedynie stosownego oprogramowania. 

Sama idea „brake override” nie jest 
nowa i nie powstała wcale dzięki znanym 
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problemom Toyoty (USA) z lat 2009–2010. 
Rzeczywiście pewna liczba wypadków, 
które miały być wynikiem niechcianego 
przyspieszania samochodów tego koncer-
nu niewyposażonych w „brake override”, 
spowodowała nagłośnienie problemu 
do tego stopnia, że funkcja ta stała się 
obowiązkowa w autach sprzedawanych 
na tamtym rynku. Potem okazało się, że 
nie udowodniono żadnego przypadku 
wady samochodu, natomiast bardzo wiele 

– błędów kierowców. Sama afera wydawała 
się mieć bardziej podłoże gospodarczo-po-
lityczne niż techniczne, jednak koniec koń-
ców funkcja „brake override” stosowana 
wcześniej jako pewnego rodzaju zabezpie-
czenie w autach wielu producentów, obec-
nie jest standardem chyba u wszystkich. 

Warto zauważyć, że funkcja ta pod 
względem konstrukcji oprogramowa-
nia nie jest tak prosta, jak mogłoby się 
wydawać. Po pierwsze wielu jej nie lubi, 

gdyż przeszkadza przede wszystkim 
zaawansowanym kierowcom preferu-
jącym sportowe techniki prowadzenia. 
Szczególnie gdy samochód ma przedni 
napęd, eksperci jednocześnie używają 
gazu i hamulca celem zamierzonego 
zbalansowania sił napędowych/hamo-
wania osi przedniej i tylnej. Oczywi-
ście dotyczy to tylko ułamka promila 
kierowców, a samochody prawdziwie 
wyczynowe w ogóle nie mają żadnych 
pomocniczych systemów, włącznie z ABS. 

Jednak i w codziennym użytkowaniu 
auta proste zgaszenie silnika po naciśnię-
ciu gazu i hamulca byłoby błędem. Przede 
wszystkim ten proces powinien dziać się 
płynnie, tak aby silnik nie gasł w sensie 
dosłownym, a samochód nie tracił stabil-
ności. Ponadto ważna jest kolejność naci-
skania pedałów. Jeżeli najpierw naciskany 
jest gaz, a potem hamulec, sterownik 
powinien odczytać to jako działanie 
ratunkowe i „zdławić” silnik. Gdy jest 
odwrotnie, może to być próba ruszania 
na pochyleniu pod górę i mocy silnika nie 
należy zmniejszać. W związku z tym pro-
ducenci stosują np. różne progi działania 
„brake override” w zależności od prędko-
ści jazdy (w granicach od 5 km/h wzwyż), 
albo uaktywniają tę funkcję dopiero po 
pewnym czasie (np. ok. 0,5 s) współdzia-
łania gazu i hamulca. Pewne ograniczenie 
„brake override” może być też przydatne 
przy manewrach gazem i hamulcem pod-
czas jazdy w głębokim błocie czy śniegu. 

A czy taka funkcja potrzebna jest 
w samochodach Subaru? W Europie 
zapewne nie, ale nie zapominajmy, że USA 
są głównym rynkiem dla tej marki. A tam, 
z inicjatywy samego Baracka Obamy, nad-
rzędna funkcja hamowania nad przyspie-
szaniem jest absolutnie obowiązkowa. 
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Wszystko kiedyś się kończy i w myśl tej zasady powoli końca dobiega również mój cykl 
reklamowych rozważań. Nie oznacza to jednak, że udało mi się omówić dotychczas wszystkie 
reklamy Subaru, bo tych powstało w ostatnich latach naprawdę wiele. Za każdym razem starałam 
się jednak choćby w kilku słowach nawiązać do tych najciekawszych, które jak ulał pasowały do 
poruszanego przeze mnie w danym momencie wątku. 

Kalejdoskop pomysłów 
– magiczne narzędzie w rękach 
autorów reklam Subaru

MULTIMEDIA tekst: AGNIESZKA JAMA

Z uwagi na to, że na liście moich 
ulubionych spotów wciąż pozostało 
kilka, które każdemu prawdziwemu 

fanowi marki obejrzeć po prostu wy-
pada, postanowiłam zebrać je w jeszcze 
jeden krótki artykuł. Sięgnijmy zatem po 
„wisienkę” na torcie i obejrzyjmy reklamy, 
których wspólnym mianownikiem jest 
nic innego jak… świetny pomysł!

Pomysłowość jest tym, czego reklamy 
Subaru nie mogą się powstydzić. Gdyby 
nie ona – a właściwie gdyby nie pomysły 
twórców poszczególnych spotów – któż 
chciałby je oglądać? Tymczasem krótkie 
filmiki zachęcające do zaprzyjaźnienia 
się z japońską marką od zawsze cieszą się 
dużą popularnością na całym świecie. 
Każda z reklam, do której odnosiłam 
się w ostatnich miesiącach była pełna 
ciekawych, nieraz zaskakujących roz-
wiązań. Na deser zostało jednak coś 
jeszcze. Zacznijmy od lekkiej reklamy 
„Ricky”  youtu.be/06Wkbi4dywk . Wakacje 
dobiegły co prawda już końca, ale nikt 
nie każe nam przecież o nich zapominać. 
Zapewne części urlopowiczów udało się 
w tym roku przeżyć prawdziwą przygodę 
w otoczeniu dzikiej przyrody. Śmiem 
domniemywać, że ci, którzy wybrali się 
w nią Outbackiem, bezpiecznie dotarli do 
zamierzonego celu. Z reklamy wywnio-
skować można bowiem, że model ten na 
leśno-górskie wycieczki z dala od cywili-
zacji nadaje się po prostu najlepiej. Zdaje 
się o tym wiedzieć nawet leśna gawiedź…

Pozostańmy jeszcze przy lecie. Czasami 
bywa ono tak upalne, że jedyne o czym 
marzymy to zimny prysznic. Żar leje 
się z nieba, dookoła wszystko wysycha, 
o deszczu można zapomnieć, a duchota 
uniemożliwia swobodne oddychanie. 
Czujemy się wyczerpani i za wszelką cenę 
szukamy orzeźwienia. Zbawienie przy-
nieść może tu każda, choćby najmniejsza, 
kropla wody. Być może nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, lecz letni skwar dokucza 
również naszym czterokołowym ulubień-
com. O wodzie marzą mniejsze i większe 
pojazdy, bez względu na rocznik produkcji 
widniejący w ich papierach. Pragnienie 
to nasila się, gdy letni kurz unoszący 
się w powietrzu osiada na karoserii, 
a bez grama deszczu nie ma co marzyć 
o lśniącym lakierze. Jest jednak sposób, 
by powrócić do świetności sprzed upalnej 
posuchy. Zobaczmy zatem, jak w reklamie 
„Carwash”  youtu.be/Ls0grW7LmiU  z jego 
realizacją poradziły sobie samochody 
wystawione na ciężką próbę w Ameryce.

Wśród ciekawych reklam Subaru nie 
zabrakło również i takiej, w której dla 
odmiany wody było pod dostatkiem. Tym 

razem przenieśmy się do miasta, którego 
mieszkańcom od dłuższego czasu deszcz 
dawał się ostro we znaki. Ulice pełne kałuż 
nie zachęcają tam nikogo do dłuższych 
przechadzek. Przejażdżka Legacy po mo-
krej nawierzchni dróg to jednak zupełnie 
inna bajka! Z perspektywy kierowcy zasia-
dającego za kółkiem nowego samochodu 
widać zupełnie coś innego. Kałuże zdają 
się niknąć, a rozpryskiwane za szybami 
pojazdu drobinki wody mienią się pięknie 
niczym kryształki. Dzięki Legacy nawet 
przy tak marnej pogodzie odnaleźć można 
odrobinę radości:  youtu.be/57fMJcy6HD4 .

Nie wysiadajmy jeszcze przez chwilę 
z samochodu. W wyobraźni postarajmy się 
teleportować naszym Legacy na inny kon-
tynent, do dalekiej Australii. Załóżmy przy 
tym, dla czystej zabawy, że mimo zmiany 
półkuli, wciąż mamy lato. Pogoda dopi-
suje, a przyjemnie ciepłe powietrze unosi 
się nad ulicami miasta. Unosi się zresztą 
nie tylko ono, ale o tym przekonajcie się 
już sami. Letnia lekkość komuś się jednak 
nie udziela:  youtu.be/Im5o6RXcyo4 . 
Czyżby to za sprawą świetnej 
przyczepności do podłoża?
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W kraju kangurów pomysłową re-
klamą dwa lata temu cieszyła się rów-
nież Impreza. Zgrabny, zabawny filmik 
i tym razem nakręcono w letniej aurze. 
Spot  youtu.be/OxYQwgXc-sM  czasem 
trwania jednak nie grzeszy i moim dużym 
błędem byłoby zdradzać tutaj kulisy 
produkcji i zamysł autora. Powiem zatem 
krótko – autko małe, acz doskonałe!

Nieco wcześniej, bo cztery lata temu 
w australijskiej telewizji dużą popu-
larnością cieszyła się także reklama 
zatytułowana „Crowd Rider”, której 
głównym bohaterem było Subaru 
Liberty (czyli Legacy, które zostało tak 
ochrzczone przez „Aussie”). Opraco-
wany w wersji dłuższej i krótszej filmik 
nawiązywał do tematyki biurowej, 
a w jego realizację zaangażowane były 
dziesiątki kobiet i mężczyzn reprezentu-
jących pracowników firmy, której szef... 
no cóż… wszystko wskazuje na to, że 
niedawno został szczęśliwym użytkow-
nikiem samochodu z plejadą gwiazd 
na masce i jest z tego bardzo dumny. 
Zobaczcie sami:  youtu.be/HlNg4Jgo6-Q .

Będąc myślami w Australii i anali-
zując bogactwo jej przyrody, zaczęłam 
zastanawiać się, dlaczego dotychczas nie 
powstał żaden spot Subaru z kangurami 
w roli głównej. Mam jednak przeczucie, 
że jest to jedynie kwestią czasu. Prze-
czesując jednak internet, natknęłam się 
na francuski filmik, w którym aż roi 
się od rekinów:  youtu.be/StbIguIpTGc . 
Najwyraźniej postanowiły one urządzić 
sobie małe polowanie na opuszcza-
jące miejski parking Subaru. Czyżby 
japoński samochód dzięki swej zwinno-
ści, wspaniałej sylwetce i drapieżności 
zdołał przechytrzyć nawet te szybkie 
i agresywne morskie stworzenia?

I tym sposobem, dzięki motywowi 
rekinów, powoli wróciliśmy na półkulę 
północną. Warto tu na chwilę jeszcze 
zatrzymać się w Europie, bo również 
Szwedzi wyprodukowali kilka lat temu 
spot, który zwraca uwagę i budzi zain-
teresowanie odbiorcy. Reklama różni 
się zdecydowanie od tych omówionych 
powyżej. Tym razem w rolach głównych 
występują tu jedynie człowiek i jego 
samochód. To właśnie na prostocie 
polega rewelacyjność spotu. Niby nic 

skomplikowanego, a jednak dobrze 
wiemy, że na najprostsze pomysły wpada 
się najtrudniej. Idę o zakład, że tak było 
również i w tym przypadku. Zobaczmy 
zatem, co dzieje się z kierowcą opusz-
czającym swoje codzienne miejsce pracy 
i wyruszającym w drogę powrotną 
do domu:  youtu.be/Kg6rXlpP4GM .

Po obejrzeniu szwedzkiej reklamy 
jednego możemy być pewni – jazda 
samochodem Subaru to czysta przyjem-
ność. Pozwala ona kierowcy na odrobinę 
fantazji i uwolnienie marzeń, a to czasami 
w naszym życiu jest naprawdę potrzebne, 
by choć przez chwilę inaczej spojrzeć na 
otaczającą nas rzeczywistość. Jednocze-
śnie widać, że posiadanie samochodu 
japońskiej marki to powód do dumy 
i satysfakcji. Duma to chyba zresztą jedno 
z pierwszych słów, jakie cisną się na usta 
przy opisywaniu tego, co czują użytkow-
nicy pojazdów Subaru. U niektórych 

przybiera ona naprawdę 
spore rozmiary, jak na przy-
kład u jednej z Amerykanek 
w reklamie „Awards”:
 youtu.be/tIENRm4ti3E . 
Na tak sprytny sposób 
okazania swym bliskim 
radości z bycia właścicielką 
Forestera mogła wpaść tylko kobieta!

Skoro poruszyłam tematy rodzinne 
– właśnie ukazała się nowa reklama 
WRX STI zatytułowana „Breakfast in 
your control”:  youtu.be/Pu8lI0laOag . 

Można rzec, że jest świeża niczym 
prezentowane w niej kromki chru-
piącego pieczywa. Co prawda jest ona 
bardzo podobna do tej, którą przybli-
żałam przy okazji omawiania wątków 
damsko-męskich, lecz nie zaszkodzi 
nam teraz zapoznać się z jej rozbu-
dowaną wersją. Pomysł był przecież 
fajny, a panom dalsza nauka obsługi 
kobiet na pewno nie zaszkodzi!

I to byłoby dzisiaj na tyle w kwestii 
dbania o poprawność relacji między 
stronami tworzącymi związek. Z uwagi 
na fakt, że dzisiejszy artykuł rządzi 
się zupełnie innymi prawami niż 
wszystkie poprzednie, bo chodzi w nim 
przecież po prostu o dobry pomysł, 
pozwolę sobie zmienić nieco temat. 
Istnieje bowiem całkiem sporo reklam 
Subaru, w których uwaga skupia się na 
zastosowanych w autkach technologiach. 
Niewątpliwie jedną z najciekawszych 

jest seria spotów opatrzonych tytułem 
„Mini Car”, a promujących system 
EyeSight. Nie wiem, ile czasu twórcy 
tych reklam zabrało ich opracowanie, ale 
jednego jestem pewna – takie reklamowe 
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cudeńka mógł wymyślić tylko 
prawdziwy miłośnik miniaturowych 
modeli samochodów. Zobaczmy zatem 
kilka najciekawszych pomysłów, 
które udało mu się zrealizować:

 youtu.be/Yy_bDVbMx2w 
 youtu.be/fVO_0l1Zl9g 
 youtu.be/Wb7W2iFw4RA.

Pozostając jeszcze przez 
moment przy technologii, chciałam 
przypomnieć w tym miejscu genialną 

animację zatytułowaną „The CarParts”, 
którą swego czasu przybliżaliśmy 
w sekcji aktualności. Spot stworzony 
przez Japończyków zgarnął wówczas 
całą pulę nagród w wielu prestiżowych 

konkursach branży reklamowej na 
świecie. Grzechem byłoby w tym 
miejscu do niego nie nawiązać, bo 
pomysł na promocję marki, który 
zrodził się w głowach twórców tego 

filmu, był pomysłem wzorowym. 
W przepiękny sposób pokazano tu 
cały proces produkcji samochodów, 
począwszy od pierwszej śrubki. 
Wspaniała grafika i spokojna oprawa 
muzyczna to dwa klucze, które 

otworzyły owej produkcji drogę do 
sukcesu. Nie wiem jak Państwo, ale ja 
z dużą przyjemnością przypomnę sobie 
to reklamowe dzieło Japończyków:
  youtu.be/9WvBZRWT5zM .

Podsumowując wreszcie moją 
dzisiejszą opowieść, chciałam 
zaprezentować filmik opatrzony 
tytułem „Chain of  Subaru”. Spot 
w ciekawy sposób opowiada historię 

ciągłego ulepszania samochodów 
spod znaku Plejad. Tak jak pomysłów 
wciąż nie brakuje twórcom reklam 
Subaru, tak w głowach konstruktorów 
pojazdów rodzą się nieustannie 
nowe idee. Wszystko po to, by każdy 

kolejny model samochodu skrojony 
był jeszcze bardziej na miarę ich 
kolejnych użytkowników.
Zobaczcie sami!
 youtu.be/iMO4KKbPoz8 .
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W polskich mediach prowadzona 
jest aktualnie akcja uświadamia-
jąca zmotoryzowanemu społe-

czeństwu, że ponoć 10 (km/h) mniej… 
ratuje życie. Napisałem „ponoć”, gdyż na-
wet jeżeli ktoś w coś przywali, to nader 
rzadko zdarza się, żeby w panice hamo-
wania, manewrowania i próby ratowania 
życia, równocześnie obserwował pręd-
kościomierz, a już nie znam nikogo, kto 
natychmiast po przydzwonieniu pobiegł 
po drugie takie samo auto, żeby przydzwo-
nić wolniej dla sprawdzenia tej teorii. 

Kilkanaście lat temu w Krakowie zda-
rzył się wypadek z udziałem pieszego (tylko 
pieszego), który maszerując trotuarem 
czytał gazetę i tak nieszczęśliwie zderzył 
się z latarnią, że coś mu tam pękło i zmarł. 
Prędkość szybkiego marszu piechura 
określa się na 5–7 km/h (ale wtedy nie da 
się czytać, z czego wnioskuję, że ofiara 
podążała z prędkością 2, no może 3 km/h). 
To najlepszy dowód na to, że nie prędkość 
zabija, a brak koncentracji podczas poru-
szania się, gdyż czytając gazetę w domo-
wym fotelu można zderzyć się jedynie 
z głupimi i stronniczymi informacjami. 

Jest dla mnie oczywistą oczywisto-
ścią – że pozwolę sobie zacytować klasyka 
– że im większa prędkość w momencie 
wypadku, tym gorsze konsekwencje. 
Problem w tym, że samo słowo wypadek 
oznacza zdarzenie losowe niedające się 
przewidzieć. Co zatem należy zrobić, 
żeby uniknąć wypadku? Nie kupować 
samochodu, bo można się nim zabić? 
Nie chodzić, ponieważ można się przewró-
cić? Nie leżeć, gdyż grozi to odleżynami? 
Nie stać, żeby nie upaść? Nie siedzieć, 

bo w Polsce są przeludnione więzienia? 
Nie latać, bo można spaść? Nie pływać, 
bo to grozi utonięciem? Nie poruszać się, 
żeby czegoś nie zwichnąć lub nadwerężyć? 
Nie korzystać z transportu masowego, 
bo można, znaczy… on jest PUBLICZNY? 

NIE! Wystarczy nauczyć się ro-
bić to wszystko dobrze i włączać 
mózg, zanim się włączy mięśnie. 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia, gdy dopiero uczyłem się sztuki 
prowadzenia samochodu, tenże samochód 
nie posiadał poduszek powietrznych, bez-
władnościowych pasów bezpieczeństwa, 
systemów ABS, SRS, EBD i innych VDC… 
a jedynie AC/DC (jeżeli posiadało się 
radio). Nie wymyślono jeszcze asystenta 
parkowania, czujnika zmiany pasa ruchu; 
strefa zgniotu kończyła się w bagażniku, 
pod warunkiem oczywiście, że bagażnik 
był z tyłu, a nie z przodu samochodu; 
hamulce zatrzymywały auto rozpędzone 
do 100 km/h na odcinku 100 kilometrów, 
dróg było mniej i były dużo gorsze, zada-
niem opon było jedynie amortyzowanie 
wstrząsów i nikt nie zawracał sobie głowy 
ich przyczepnością, dozwolone prędkości 
były wyższe niż dzisiaj… A mimo to żyję, 
mam obie ręce, nogi, nadal prowadzę 
i jak na staruszka czuję się nie najgorzej. 

Dzięki temu, że przeżyłem, miałem 
możliwość obserwować zmieniający się 
świat w ciągu kilkudziesięciu lat i wiem, 
że problem nie leży w prędkości jazdy, ale 
w prędkości życia. Wtedy ludzie żyli wol-
niej, a jeździli szybko dla samej przyjemno-
ści szybkiej jazdy i na tej przyjemności się 
skupiali. Teraz szybko jeździmy, żeby więcej 
zarobić (bo byt kształtuje świadomość), nie 

spóźnić się do pracy, bo nas wywalą (co po-
gorszy nasz byt), lub na biznesowe spotka-
nie, bo mniej zarobimy albo wywalą nas 
z pracy, w celu odwiedzenia jak największej 
liczby klientów (bo to więcej pieniędzy 
i pewność, że nas nie wywalą z pracy), 
a koncentrujemy się na nawigacji satelitar-
nej (żeby nie zabłądzić), na komórce (żeby 
mieć kontakt z pracodawcą i kontrahenta-
mi), na MP3 (żeby uprzyjemnić sobie po-
dróż), na pokazywaniu zawalidrogom lub 
piratom drogowym serdecznego palca (żeby 
odreagować stres związany ze ściganiem się 
z czasem), na przydrożnych billboardach 
(żeby nie przegapić jakiejś promocji) 
i tysiącu innych, równie istotnych rzeczy… 
a najmniej na prowadzeniu samochodu.

Pierwszy telewizyjny klip akcji „10 mniej 
ratuje życie” przedstawiał zderzenie 
samochodu z pieszym. SKĄD PIESZY NA 
DRODZE? Przecież wszyscy dorośli posia-
dają samochody i większość dnia spędzają 
w pracy, dzieci do i ze szkoły odwożą gim-
busy, w weekend jedna czwarta ludzkości 
spędza czas w kościele, jedna czwarta w ko-
lejkach do bramek na autostradach, a reszta 
w galeriach handlowych. To kto chodzi po 
ulicach? Przecież w terenie zabudowanym 
fotoradary i światła na skrzyżowaniach już 
i tak zwolniły nas do granic rozsądku. Ilość 
skrzyżowań, nowych przejść dla pieszych, 
nowych rond, rondek, rondeczek i rondel-
ków sprawia, że poruszamy się z pręd-
kością wlewania się Wisły do Bałtyku. 

Jadąc 40 więcej w terenie niezabudo-
wanym, w piękną, słoneczną pogodę, przy 
dobrej widoczności, suchym asfalcie, tylko 
dwa stworzenia mogą nagle, bez ostrze-
żenia wtargnąć na jezdnię, stwarzając 

FELIETON tekst: PEIPER

www.plejady.subaru.pl

Dawno, dawno temu (jakieś dwadzieścia lat) włoscy ustawodawcy zwrócili się do specjalistów 
z pytaniem, jaka prędkość jazdy na autostradzie jest bezpieczna. Specjaliści bez namysłu odparli, 
że czym większa, tym lepiej, gdyż ludzki mózg tym bardziej się koncentruje, im ciało się szybciej 
porusza. Rozważano więc wprowadzenie ograniczenia do 3 km/s (pierwsza prędkość kosmiczna), 
ale w ostateczności stanęło na 150 km/h. Okazało się, że wolniejsza jazda na szerokiej drodze jest 
nużąca, kierowca wtedy idzie lulu, robi BAM i ma ziazi, a mniej fartowni podążają w kierunku światła.

żądam wolności, czyli… 
prędkości!
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zagrożenie w ruchu drogowym. Jednym 
jest dzikie zwierzę, a drugim policjant 
z lizakiem. Pomijając te dwa organi-
zmy, w zasadzie, poza miastem możemy 
podróżować z dowolną prędkością, gdyby 
nie fakt, że rząd, który naród sobie wybrał, 
planuje odbierać temu narodowi prawo 
jazdy za… jedno wykroczenie drogowe! 

Czy nie czujecie się oszukani przez ten 
świat, który z jednej strony oferuje wam 
coraz szybsze, dynamiczniejsze, bardziej 
sportowe samochody, a jednocześnie 
pozbawia was przyjemności poruszania 
się nimi w taki sposób, do jakiego zostały 
stworzone? Dwa lata temu koncern FHI, 
produkujący samochody Subaru, wypu-
ścił swoje najmłodsze 
dziecko o nazwie BRZ. 
Sportowy samo-
chód z napędem 
na tylną oś i mocą 
200 KM. Co ja się 
naczytałem krytyki, 
że przy takiej 

mocy to jedyny sport, jaki można tym 
autem uprawiać, to… kolarstwo. A po 
co komu więcej, skoro NIE WOLNO!

Wszystkie te poczynania służą 
jednemu celowi – zmniejszeniu za-
straszającej ilości wypadków. Ale… 

…ilość wypadków drogowych nie 
jest zależna od jakichkolwiek regulacji 
prawnych (z wyjątkiem ewentualnej 
delegalizacji przemysłu motoryzacyj-
nego), tylko od pogody i tego, czyje 
w danym dniu są imieniny. I zawsze 
w imieniny Stanisława będzie ich sto 
razy więcej niż w imieniny Alfonsa.

Wypadków drogowych od wielu lat 
jest mniej więcej tyle samo, niezależnie od 
przepisów i akcji policyjnych. Zwiększyło 
się natomiast zapotrzebowanie na sensację. 
Każda stacja telewizyjna emituje kilka razy 
dziennie blok informacyjny, w którym 
wypada podać jakieś informacje. Jeżeli od 
pół roku nudzi widzów Ukrainą, to każda 
kolizja roweru z deskorolką we wsi Pierdzi-
szewo Kolonia zakrawa na sensację dnia 
lub tygodnia w zależności od liczby ofiar, 
świadków, stanu technicznego deskorolki, 
odczytu alkomatu, powiązań politycz-
nych sprawcy, ewentualnych koligacji 
z prorosyjskimi separatystami i odległości 
kolizji od najbliższej złamanej sosny.

Einstein, tworząc wzór E=mc² 
udowodnił, że prędkość jest pojęciem 
względnym i ustawodawca powinien 
wziąć pod uwagę, że – dajmy na to – sto-
jący nieruchomo w krzakach radiowóz, 
którego załoga, z narażeniem życia 
zaskoczonych i przerażonych kierow-
ców, zatrzymuje piratów drogowych 
jadących stówą na dziewięćdziesiątce, 
tak naprawdę sam pędzi z prędkością 
1667 km/h, gdyż z taką prędkością obraca 
się Ziemia (dla ułatwienia podaję warto-
ści dotyczące równika) i tym sposobem 
przekracza ponad dziewiętnastokrotnie 

prędkość dozwoloną w terenie niezabudo-
wanym. Ludzie!!! To jest 1,36 macha! 

Jeżeli rząd czuje się odpowiedzialny za 
ofiary wypadków drogowych, niech nie 
trwoni pieniędzy na fotoradary, systemy 
odcinkowego pomiaru prędkości i policyjne 
akcje, tylko zacznie budować szerokie, bez-
pieczne, dwupasmowe drogi, bezkolizyjne 
skrzyżowania i kładki dla pieszych. Dlaczego 
człowiek wydający sto, dwieście czy nawet 
pięćset tysięcy na samochód posiadający 
miliard koni mechanicznych, pięć turbin 
i opony szerokości kontenera na śmieci 
(bo takie są produkowane, a jego stać), ma 
jeździć z prędkością elektrycznego wózka 
inwalidzkiego? Dlaczego rząd tak bardzo 

dba o zdrowie kierowców, a olewa 
zdrowie ciężko chorych? 

Bo znęcając się nad 
tymi pierwszy-

mi może 
dobrze 
zarobić 

na man-
datach i powtór-

kowych egzami-
nach na prawo jazdy, 

a do chorych musi 
dokładać.

Dowodem na to jest brak logi-
ki ustawodawczej. Od kul z broni 
palnej ginie w naszym kraju kilka-
naście lub kilkadziesiąt osób rocz-
nie, w wypadkach drogowych kilka 
tysięcy. I nadal na broń trzeba mieć 
zezwolenie, a samochód można le-
galnie nabyć w wolnej sprzedaży. 

Jeżeli kiedyś wejdzie przepis 
(a w tym kierunku to zmierza), że za 
przekroczenie prędkości będą zsyłać 
na Marsa i tam porzucać bez socjalnej 
i ustawodawczej opieki, to… zabieram 
się pierwszym transportem.
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AUTO MOTOR I SPORT
06/2014
„WYMIERAJąCY GATUNEK” 
(WRX STI)

„Ma być topornie, głośno i bez zbęd-
nej masy” – takie oczekiwania wobec 
nowego modelu WRX STI znaleźliśmy 
na polskim forum miłośników Subaru. 
I faktycznie taki jest najostrzejszy model 
tej marki. (…) Według Takatsu słabszą 
stroną modelu były właściwości jezdne 
i na tym elemencie skoncentrowali się 
inżynierowie Subaru w pracach nad 
nowym autem. Dopracowali też garść 
szczegółów, dzięki którym STI ma być 
jeszcze bardziej zabójczą zabawką na tor.

Trochę techniki 
Takatsu-san zwrócił uwagę na trzy 

najważniejsze elementy, nad którymi 
trzeba było zapanować, by najlepiej 
wykorzystać moc silnika: szybkość 
działania układu kierowniczego, przy-
czepność tylnych opon i ograniczenie 
przechyłów nadwozia. Z pierwszym 
poradzono sobie, montując przekładnię 
kierowniczą o zwiększonej sztywności 
skrętnej i zmniejszając jej przełożenie 
z 15:1 do 13:1. Dzięki temu układ fak-
tycznie błyskawicznie reaguje na każdy 
ruch kierownicą, a przy tym daje świetne 
„czucie” tego, co się dzieje na styku kół 
z asfaltem – dawno nie mieliśmy okazji 
próbować tak znakomicie zestrojonej 
„fajery”. To pewnie po części dzięki 
temu, że układ jest oldskulowo wspoma-
gany hydraulicznie, a nie elektrycznie. 
Za poprawę przyczepności i ograniczenie 
ma odpowiadać dopracowane zawiesze-
nie, w którym zwiększono sztywność 

poszczególnych elementów, bardziej 
usztywnione nadwozie oraz dobrze 
„lepiące” Dunlopy SP Sport Maxx RT. 

WRX STI może pokazać na co go 
stać dzięki stałemu napędowi na cztery 
koła i centralnemu mechanizmowi 
różnicowemu. Co najlepsze, kierowca 
może wpływać na to, jak rozkłada się 
moment obrotowy między obie osie. 
Ma do dyspozycji 3 ustawienia auto-
matyczne i 6 ręcznych – wybierając 
je, decyduje czy zależy mu bardziej na 
przyspieszeniu (równy rozkład momen-
tu na wszystkie koła), czy na maksy-
malizacji zdolności do zmiany kierun-
ku jazdy VDC (Vechicle Dynamice 
Control) oraz (ATV) Active Torque 
Vectoring) dbające o stabilność ruchu 
auta albo – wedle życzenia kierowcy – 
o jej brak, pozwalając na prowadzenie 
auta w kontrolowanych poślizgach.

na torze — o mój Boże!
Zabiegi japońskich inżynierów przy-

niosły zamierzony efekt – Subaru jest 
zabójczo precyzyjne, diabelnie szybkie 
i morderczo skuteczne w pokonywa-
niu zakrętów. Będziesz zaskoczony 
rezerwami przyczepności, jakimi 
dysponuje, gdy depcząc głęboko gaz 
przy trzycyfrowej prędkości na trzecim 
i czwartym biegu nabierzesz prędkości, 
przeskakując między wirażami. A że 
jest twarde i narowiste? To tylko zaleta.

(…) Jest namiastką wyczynowego 
auta, w którym na pierwszym miejscu 
stoją osiągi i wrażenia z jazdy, a komfort 
i uroda są poza listą priorytetów. Ale 
wciąż na niej figurują, stąd na pokładzie 
układ SI-DRIVE można decydować, 
jak gwałtownie silnik ma reagować na 
wciskanie pedału gazu. Stąd też prze-
stronna kabina, która po powiększeniu 
rozstawu osi w nowym STI komfortowo 
zmieści czterech, a jak trzeba to i pięciu 
pasażerów – komfortowo pod wzglę-
dem ilości miejsca, oczywiście. Subaru 
chyba mięknie, bo na liście wyposa-
żenia można znaleźć kilka rozpiesz-
czaczy, których nie spodziewałbyś się 
w takim aucie – zestaw hi-fi Harman/
Kardon z subwooferem w bagażniku, 
elektrycznie sterowany szyberdach, 
nawigacja czy kamera cofania. (…)

AUTO MOTOR I SPORT 
07/2014
CHARAKTER W CENIE
(WRX STI) PORóWNANIE 

(…) Subaru WRX STI zawsze był atrak-
cyjny przede wszystkim przez swoją sporto-
wą brutalność, teraz nowość jest taka, że stał 
się też atrakcyjny z urody. Czterodrzwiowe 
nadwozie z poszerzonymi błotnikami, wlo-
tem powietrza na pokrywie silnika i dużym 
skrzydłem z tyłu (teraz na tyle wysokim, że 
nie zasłania widoku w lusterku wstecznym) 
plus niebieski kolor to kombinacja, która 
w świecie samochodów jest jedną z ikon.

Gdzieś usłyszeliśmy, że w wypadku 
najnowszego WRX STI Subaru korzysta ze 
sprawdzonej formuły – ale chyba jest tak, 
że kiedy idzie o STI to formuła zawsze była 
jedna. Dlatego też STI roku 2015, to STI, 
jakiego świat od lat dobrze zna. Najnow-
szy model od lat ma ten sam silnik, który 
napędzał poprzednika, i o identycznych 
parametrach – moc 300 KM i maksy-
malny moment obrotowy 407 Nm. (…)

(…) Ostrość reakcji silnika moż-
na ustawić w systemie zwanym 
SI-Drive – od „miejskiego spoko-
ju” po „maximum attack”. (…)

„Przekonstruowanie” wyszło na dobre 
przede wszystkim układowi kierowni-
czemu, który jest teraz szybszy i bardziej 
bezpośredni. Nie jest to ostateczna oesowa 
ostrość, ale działa wyczuwalnie lepiej niż 
w poprzednim modelu. Subaru daje też kie-
rowcy zabawę w postaci regulacji ustawień 
pracy centralnego mechanizmu różnicowe-
go, którym można zmieniać balans napędu 
odpowiednio do np. rodzaju nawierzchni.

Te zabawki nie miałyby jednak więk-
szego znaczenia bez porządnego układu 
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zawieszenia. A ten jest w wypadku STI 
właściwie kuloodporny. Sztywny, ale 
jednocześnie nieprawdopodobnie zdolny 
do tłumienia nierówności, z tą unikatową 
dla Subaru umiejętnością „przyjmowania” 
nawet sporych uderzeń po kołach (…), 
jak gdyby nic specjalnego nie zaszło. (…)

WWW.MOTO.PL
(2014-08-06)
SUBARU BRZ | TEST 
| NAWRóCENIE
(BRZ 2.0I)

Wsiadając po raz pierwszy do 
Subaru BRZ, miałem zupełnie inne 
nastawienie, niż gdy go oddawałem. 
(…) Pierwsze kilometry po mokrym 
od deszczu i niezbyt równym asfalcie 
upłynęły na oswajaniu się z autem. 

(…) Wolna jazda nie męczy, co więcej, 
jest nawet przyjemna. Przy spokojnej 
jeździe dwulitrowy silnik z bezpośred-
nim wtryskiem paliwa pokazuje swoją 
najlepszą stronę, zadowalając się szoku-
jąco niską wartością 6,6 l/100 km. (…)

Subaru ma predyspozycje do bycia zni-
kającym punktem na horyzoncie. Potrafi to 
zrobić z zadziwiającą łatwością. Zadziwia-
jącą z punktu widzenia „suchej” kalku-
lacji odczytywanych z papieru liczb oraz 
niemałej masy własnej wynoszącej 1240 kg 
(bez kierowcy). Pozornie 200 KM to nie-
dużo we współczesnym aucie sportowym, 
ale każdy, kto wątpi, powinien odbyć jazdę 
próbną. O nawrócenie nietrudno. Silnik jest 
wyjątkowo elastyczny, co jak na jednostkę 
wolnossącą robi ogromne wrażenie. Od 
1600 obr./min ciągnie do przodu, co znaczą-
co ułatwia codzienną eksploatację w warun-
kach miejskich. Ale prawdziwe objawienie 
przychodzi przy 4000. Po przekroczeniu 

tej liczby na wielkim dominującym przed 
oczyma obrotomierzu auto zmienia cha-
rakter. I nie chodzi tylko o nagły przypływ 
niutonometrów, ale też o towarzyszący 
temu zjawisku niski chrapliwy dźwięk. 
To jak grom z jasnego nieba, który uderza 
w naszą potylicę, by napełnić nas wiarą. 
Wiarą w BRZ-a. Przekonaniem, że to 
prawdziwe auto sportowe z krwi i kości.

Widząc niskie granatowe coupé, wielu 
kierowców ma ochotę spróbować swoich 
sił. Na ich nieszczęście w większych autach 
potrzeba o wiele więcej mocy, by do-
trzymać kroku małemu japończykowi. 
Moment obrotowy (205 Nm) dostępny jest 
w wąskim zakresie 6400-6600 obr./min, 
ale nie trzeba tak wysoko kręcić, bo silnik 
Subaru charakteryzuje się wspaniałą 
elastycznością już od 4 tys. obrotów. 
Moc maksymalna generowana jest przy 
7000 obr./min. Przy okazji ryku silni-
ka współgrającego z wydechem BRZ 
dostarcza niesamowitych wrażeń. Układ 
kierowniczy jest ostry niczym zestaw 
nowych żyletek, a reakcja auta na polecenia 
wydawane przez kierowcę natychmia-
stowe. Sportowe coupé z krwi i kości.

(…) Wersja Sport posiada do-
datkowo mechanizm różnicowy 
o ograniczonym poślizgu.

Biały dym może pojawić się przy suchej 
asfaltowej nawierzchni oraz odłączeniu 
wszystkich systemów bezpieczeństwa. 
Ale jest jeszcze opcja pośrednia. Tak zwane 
znieczulenie układu, chociaż to nieod-
powiednie określenie, bo to najbardziej 
zaawansowany tryb z dostępnych. Pozwala 
bowiem na kontrolowane szaleństwo, jazdę 
bokiem niczym mistrzowie driftingu.

Wersja Sport posiada dodatkowo mecha-
nizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. 
Jeśli nie mieliście do tej pory okazji jeździć 
autem sportowym z napędzaną tylną osią, 
to BRZ jest doskonałym autem do nauki. 
Bez obaw, nie trzeba przy tym łamać prze-
pisów ruchu drogowego, szkolenie w Szkole 
Jazdy Subaru jest wliczone w cenę auta. (…)

Fun factor, czyli umiejętność wywoły-
wania uśmiechu na twarzy kierowcy, jest 
w przypadku BRZ-a bardzo wysoki. To 
jest samochód dla ludzi, którzy nie czują 
potrzeby rywalizacji z innymi, kupują 
samochód z myślą o własnych potrzebach. 
A Subaru BRZ potrafi je zaspokoić. (…)
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