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Aktywny i efektywny dzień 
z Sony Tablet P
Zastanawiasz się, jak połączyć obowiązki zawodowe 
z relaksem i rozrywką, aby na wszystko wystarczyło Ci czasu? 
Sony Tablet P pomoże uczynić Twój dzień efektywnym, 
pełnym wrażeń i zgodnym z wyznaczonym planem.

6:00-7:30 Siłownia
Z Sony Tablet P oszczędzasz czas

Jeśli chcesz obejrzeć fi lm lub dokończyć książkę podczas ćwiczeń na bieżni 
lub stepperze, połącz oba wyświetlacze Sony Tablet P w jeden ekran. 
Dzięki funkcji kontroli załamania światła obraz na Twoim Sony Tablet P 
będzie wyraźny pod każdym kątem. 

10:00-14:00 Podróż
Sony Tablet P zapewnia Ci pełną mobilność

Dzięki niewielkim gabarytom i składanej konstrukcji możesz zabrać go 
wszędzie. Sony Tablet P z technologią 3G pozwoli Ci łączyć się ze światem 
i bliskimi niezależnie od tego, gdzie jesteś. Jeśli nie wiesz, jak dotrzeć 
na umówione spotkanie, użyj aplikacji Google Maps i Google Voice 
do głosowego wyszukiwania celu w internecie.

15:00-18:00 Praca w biurze lub w domu
Sony Tablet P – z nim działasz szybko i sprawnie

Robisz wiele rzeczy w tym samym czasie? Z Sony Tablet P 
nie musisz z niczego rezygnować. Oprogramowanie Sony, 
inteligentny interfejs użytkownika i unikalna kombinacja 
technologii Quick View i Quick Touch pozwolą Ci jedno-
cześnie łączyć się z internetem i w kilka sekund wypełnić 
bieżący harmonogram zadań. Korzystając z aplikacji 
Dokumenty Google, swoje dokumenty edytujesz 
w „chmurze”, dzięki czemu Twoje dane są zawsze 
bezpieczne.

20:00 Spotkanie ze znajomymi
Sony Tablet P to prawdziwe centrum rozrywki

Sony Tablet P wyposażony jest w rozrywkowe 
aplikacje, np. przeboje znane z PlayStation® 1, 
jak Crash Bandicoot i Pinball Heroes. Swoje 
ulubione fi lmy czy muzykę włączysz 
za pomocą jednego dotknięcia ikony 
„Ulubione”. Dzięki SkypeTM, podczas 
imprezy połączysz się z nieobecnymi 
znajomymi, a składany i regulowa-
ny ekran sprawi, że nie będziesz 
musiał trzymać urządzenia 
w dłoniach, by było Cię 
doskonale widać. 

Czas pracy baterii: 
do 7 godzin.

PROMOCJA

2011_12_adv_M_Tablet_P Plejady205x260.indd   1 1/13/12   11:07 AM
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na początek

Ale właściwie to nie tyle „iacta" zosta-
ły rzucone, ile internauci rzucili się na 
„ACTA".
  
Ponieważ trudno jest przechodzić obo-
jętnie obok tematów w tak gorący sposób 
- mimo raczej syberyjskich temperatur 
- dyskutowanych przez społeczeństwo, 
postanowiłem nieco przyjrzeć się tak 
samej tematyce, jak i prowadzonej dys-
kusji. Sam temat „ACTA" tak naprawdę 
nie wzbudził moich większych emocji. 
W  sposób oczywisty, czego inicjatorzy 
tak naprawdę nie ukrywają,  zaplano-
wano międzynarodowe porozumienie, 
które najłatwiej można określić jako 
„antychińskie", czyli skierowane prze-
ciw zalewowi rynków zachodnich przez 
chińskie podróbki. Mogę w tym punkcie 
tylko potwierdzić - istotnie widziałem 
w  Chinach rolexy po 10 dolarów czy 
też inne „markowe" produkty za przy-
słowiowe psie pieniądze. Nawet na dro-
dze zdarzało mi się widzieć samochody 

Allea ( i )acta est!
jakoś dziwnie przypominające znane ze 
starej Europy marki. Czy jest więc moż-
liwe, aby to opór mieszkających w Polsce 
Chińczyków doprowadził do tak szero-
kiej dyskusji publicznej?
Krótkie sprawdzenie faktów doprowa-
dziło do jednoznacznego wniosku - nie. 
Dowód jest prosty - w samym Krakowie 
podobno przeciwko ACTA protestowało 
ok 15.000 osób, a  wszystkich Chińczy-
ków jest u  nas niecałe 8.000. Pozostało 
mi więc porzucić fałszywy trop i szukać 
innych przyczyn. Wprawdzie w mediach 
informacji mnóstwo, tylko że na temat 
- jakoś mało. Odnoszę nieodparte wra-
żenie, że szukające jak największej me-
dialności media skoncentrowały się na 
atakowaniu rządu. Ciekawe, że te ataki 
pojawiły się dopiero po nagłośnieniu 
tematyki przez internautów. Choć wła-
ściwie określenie „internauta" w dzisiej-
szych czasach jest samo w sobie nonsen-
sowne - przecież prawie każdy rzadziej 
czy częściej korzysta z Internetu. A jeżeli 
tak, to jak tu mówić o „środowisku"  tych-
że internautów? Podejrzewam, nie mając 
na to dowodów, że to po prostu głównie 
młodzież znalazła temat do protesto-
wania, a niedoceniani do tej pory dzia-
łacze wirtualni okazję do dostarczania 
argumentów i  popularyzowaniu swych 
teorii, organizacji itp.  Niewłaściwe po-
dejrzenie? Łatwo sprawdzić - i  tak np. 
założona w roku 2009 fundacja Panopti-
kon, o której do tej pory mało kto słyszał, 
znalazła się na pierwszych stronach gazet 
i portali internetowych. Odwiedzalność 
strony fundacji wzrosła w ciągu ostatnie-
go miesiąca o jakby nie było 2300%! To 
można nazwać sukcesem medialnym.  
I tu wzbudził się mój sprzeciw. Przecież 
nasza strona internetowa jest w dalszym 

ciągu bardziej popularna od wyżej cyto-
wanej. Dlaczego więc nikt nie zaprosił 
SIP do konsultacji społecznych z  inter-
nautami?  Dlaczego pan premier nie wy-
stosował  do Forum Subaru stosownego 
zaproszenia? Gdybym chciał posługiwać 
się ogólnie przyjętym na najróżniejszych 
internetowych forach tonem wypowie-
dzi to - pomijając wypowiedzi totalnie 
idiotyczne oraz nieparlamentarne (ok. 
95%) , musiałbym w tym miejscu zacząć 
organizować  formalną akcję protesta-
cyjną, wezwać do przedterminowych 
wyborów, itp. Oczywiście nie zrobię tego. 
Brak czasu, ale i poczucie, że prawie nikt 
do końca nie rozumie przeciw czemu 
konkretnie właściwie protestuję. Co jest 
tym dziwniejsze, że tematy ekonomicz-
nie, ważne dla społeczeństwa, jak choćby 
podwyżka VAT,  podwyżka akcyzy na 
paliwa czy temat refundacji leków prze-
szły nieomal bez echa. Najwidoczniej 
w dalszym ciągu idee są dla nas bardziej 
istotne, niż jakość bytu doczesnego.  Cza-
sy się zmieniają, a my... nie. I tak w pew-
nej przenośni nadal aktualna pozostała 
historyjka jeszcze z czasów głęboko so-
cjalistycznych, gdy to ze zdecydowanie 
lepiej gospodarczo stojącego NRD (dla 
młodszego pokolenia niegdysiejsza Nie-
miecka Republika Demokratyczna) do 
biednego PRL uciekł przez zieloną grani-
cę mały piesek. Zapytany przez polskie-
go czworonoga o przyczyny ucieczki ze 
(względnego) dobrobytu do tutejszego 
ubóstwa odpowiedział: Bo u was można 
sobie poszczekać.   
Życząc Państwu i sobie zrozumienia o co 
właściwie chodzi

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska
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L-SPRT zagrał 
z WOŚP

aktualności 

Jednym z wielu rajdowych akcentów pod-
czas XX Finału WOŚP w  Małopolsce była 
Rajdowa Orkiestra, zorganizowana pod 
krakowskim Hotelem Forum. Wśród licz-
nych atrakcji znalazł się Super Sprint, pokazy 
ratownictwa drogowego i licytacje przejaż-
dżek z licencjonowanymi zawodnikami. Pra-
wy fotel swojej rajdówki udostępnił między 
innymi kierowca LOTOS - Subaru Poland Ral-
ly Team, Wojtek Chuchała. 
Mimo deszczowej aury emocji nie brako-
wało, a łącznie podczas imprezy zebrano 12 
779,61 PLN, które zasiliły konto Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, w tym roku zorga-
nizowanej pod hasłem „Gramy z  pompą!”, 
aby wspierać zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężar-
nych z cukrzycą. 
- Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy uczestni-
czyć w tym wydarzeniu i dołączyć się do inicja-
tywy zbiórki pieniędzy dla ludzi bardzo potrze-
bujących. Starałem się jeździć jak najbardziej 
popisowo, żeby każdy miał ochotę spróbować 
się w roli pasażera naszej rajdówki. Te starania 
zaprocentowały i każdy uczestnik akcji po prze-
jażdżce czuł potężne emocje - podsumował 
Wojtek Chuchała.

zdjęcia: Rafał Urbaniec

Rok 2012 rozpoczynamy niezwykle satysfakcjonującą wiadomością – nowa Impreza wylanso-
wana na rynku japońskim w listopadzie ubiegłego roku święci tam nie lada triumfy sprzeda-
ży. Zaledwie w ciągu miesiąca od momentu, kiedy stała się dostępna dla japońskich kierow-
ców sprzedano aż 7 157 egzemplarzy tego modelu. 
Wynik ten osiągnięto między 30 listopada a 31 grudnia 2011 r. i jest on aż trzykrotnie wyższy 
od planu sprzedaży – zakładano bowiem sprzedaż w granicach 2 200 nowych Imprez mie-
sięcznie. Jak widać w Japonii bardzo szybko zauważono zalety nowego modelu - tamtejsi 
użytkownicy docenili przede wszystkim cechy pojazdu realizowane w myśl założenia „Nowa 
Definicja Wartości, Nowa Definicja Klasy” takie jak: niskie zużycie paliwa, doskonałe właściwo-
ści jezdne, wysoka jakość wykonania, jak i oczywiście również znakomite prowadzenie. 
Warto podkreślić, że w analizowanym okresie nowa Impreza najlepiej sprzedawała się w wer-
sji sportowej. Nabyło ją nieco ponad 70% kupujących. A jak do tego wszystkiego miała się 
kolorystyka? Japończykom najbardziej do gustu przypadły barwy jasne. Prym wiodła biel 
– na „Satin White Pearl” zdecydowało się prawie 27% kupujących, którzy swoim zakupem 
z całą pewnością przyczynili się do niebywałego rekordu sprzedaży nowego modelu Subaru 
w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Co jak co, ale… dbanie o  bezpieczeństwo 
wychodzi nam na piątkę. Po raz kolejny do-
ceniono nasze starania w tej niezwykle waż-
nej kwestii i  nagrodzono najwyższą notą. 
Wcześniej wspominaliśmy o  najwyższym 
wyróżnieniu Legacy w japońskich badaniach 
JNCAP. Tym razem chcielibyśmy podzielić 
się sukcesem, jaki osiągnęliśmy pod koniec 
jesieni ubiegłego roku w europejskim odpo-
wiedniku tychże badań, a mianowicie w Euro 
NCAP. Zwycięskim modelem, który wyznacza 
standardy zabezpieczenia pasażerów okaza-
ło się Subaru XV. Skrupulatnie zaprojekto-
wane i przebadane przewodzi ono w tabeli 
ocen Euro NCAP z najwyższym z możliwych 
wynikiem 5 gwiazdek!
Uzyskanie tak wysokiej noty przez XV moż-
liwe było przede wszystkim dzięki ustawicz-
nemu doskonaleniu systemów bezpieczeń-
stwa pasywnego, m.in. konstrukcji szkieletu 
nadwozia zawierającej pierścieniowe ramy 
zwiększające wytrzymałość kabiny w  ob-
szarze od dachu po drzwi, słupki i podłogę. 
Konstrukcja ta pomaga w  przekierowaniu 
i rozproszeniu energii zderzenia z obszaru ka-
biny, w której znajdują się pasażerowie. Wspo-
mniane ramy wzmacniające wykonane są ze 
stali o niezwykle wysokiej wytrzymałości. Są 
przez to mocne i sztywne, a zarazem lekkie. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu XV osiągnęło trzy 
zasadnicze cele, jakimi są: obniżenie masy 

pojazdu, lepsze zachowanie się samochodu 
podczas uderzenia (z każdego kierunku) oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. Do-
datkowo model ten posiada komplet przed-
nich i  bocznych poduszek powietrznych 
oraz poduszkę ochraniającą kolana kierowcy. 
XV jest również standardowo wyposażony 
w system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy 
(VDCS). Wszystkie wymienione rozwiązania 
zastosowane w  zwycięskim modelu czynią 
go ekstremalnie bezpiecznym.
Tak wysoka ocena XV w Euro NCAP 2011 jest 
dla nas niezwykle ważna. Podkreślić należy 
bowiem, że w roku 2009 badania te zostały 
rozszerzone i stały się jeszcze bardziej wyma-
gające. Od tego momentu zaczęto jeszcze 
bardziej rygorystycznie oceniać samochody 
w  takich kategoriach jak „ochrona pasażera 
dorosłego”, „ochrona przewożonego dziec-
ka”, „ochrona pieszego” oraz „systemy wspo-
magania bezpieczeństwa”. XV okazało się 
niezawodne w każdej z nich.

Pięć gwiazdek dla XV

„Imprezowy” hit sprzedaży
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Również w swojej ojczyźnie Subaru radzi sobie doskonale. Pod koniec listopada ubiegłego roku otrzymaliśmy z Japonii informację, że prze-
prowadzone tam ostatnie badania JNCAP (Japoński Program Oceny Nowych Samochodów) potwierdziły najwyższy poziom bezpieczeństwa 
modelu Legacy. W ocenie jurorów otrzymał on największą z możliwych ilość gwiazdek – 5. Innymi słowy test bezpieczeństwa zaliczył na przy-
słowiową piątkę. W Kraju Kwitnącej Wiśni kontrolę samochodów w ramach  programu JNCAP przeprowadza MLIT (Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej, Infrastruktury, Transportu i Turystyki) wspólnie z NASVA (Narodowa Agencja na rzecz Bezpieczeństwa Motoryzacji i Pomocy 
Ofiarom). Idea przedsięwzięcia polega na ocenie i porównaniu bezpieczeństwa powszechnie dostępnych pojazdów. W ramach badań ana-
litycy NASVA oceniają wiele różnych czynników, które odgrywają niezwykle istotną rolę w zachowaniu bezpieczeństwa kierowców, pasaże-
rów i pieszych w sytuacjach kolizyjnych. Ich celem jest zachęcanie potencjalnych użytkowników czterech kółek do nabywania samochodów 
bezpiecznych poprzez ciągłe podnoszenie ich świadomości w kwestii bezpieczeństwa pojazdów. Drugim z zadań jest nieustanna promocja 
działań producentów samochodów zmierzających w kierunku opracowywania coraz bezpieczniejszych modeli. 
Zaszczytna nota uzyskana w ostatnich badaniach nie jest bynajmniej pierwszym sukcesem Legacy w JNCAP. W roku 2009 model ten zdobył 
najwyższe oceny w kategoriach: „bezpieczeństwo kierowcy i pasażera z przodu”, „ochrona głowy pieszego” oraz „ochrona przed uszkodze-
niem szyjnego odcinka kręgosłupa pasażera z przodu podczas uderzenia z tyłu”. Co więcej, Legacy nie jest jedynym modelem Subaru, który 
odnosił sukcesy w japońskich badaniach. W latach ubiegłych najwyższe noty uzyskały również Impreza, Forester i Exiga.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w ostatniej edycji testów JNCAP Legacy zdobyło najlepszy wynik w zupełnie nowej kategorii 
„ochrona nóg pieszego". W połączeniu z najwyższymi ocenami uzyskanymi w niemal każdej z pozostałych kategorii, pozwoliło to na zdobycie 
aż 5 gwiazdek w ogólnym teście bezpieczeństwa JNCAP. 

Pięciogwiazdkowe Legacy

Rok temu informowaliśmy na łamach „Ple-
jad” o  nadaniu marce Subaru tytułu „Top 
Safety Pick” w USA. Obecnie nie pozostaje 
nam nic innego, niż zrobić dokładnie to 
samo! Już po raz trzeci z  rzędu ogłoszo-
no, że Subaru na rynku amerykańskim jest 
marką bezkonkurencyjną w  dziedzinie 
bezpieczeństwa wszystkich sprzedawa-
nych tam modeli. Legacy, Outback, Fore-
ster, Tribeca oraz Impreza (włącznie z naj-
nowszą jej wersją zapewniającą niezwykle 
ekonomiczne zużycie paliwa) uznane 
zostały za najbezpieczniejsze samochody 
w Ameryce Północnej. 
Rokrocznie tytuł „Top Safety Pick” przy-
znawany jest przez IIHS – amerykańską 
organizację zajmującą się badaniem po-
ziomu bezpieczeństwa w nowych samo-
chodach. W celu określenia tej niewątpli-
wie najważniejszej cechy pojazdów, bo 

odpowiadającej za nic innego jak życie 
kierowców, IIHS stosuje czterostopniowy 
system oceny. Samochody poddawane 
są czterem różnym testom, a o uzyskaniu 
zaszczytnego tytułu decyduje zdobycie 
najwyższej noty w każdym z nich. Badania 
mają na celu wskazanie tych pojazdów, 
które zapewniają najlepszą ochronę pa-
sażerów przy zderzeniu czołowym, ude-
rzeniu w bok nadwozia, dachowaniu oraz 
uderzeniu z  tyłu, przy którym niezwykle 
ważny jest wpływ zagłówków. Na symu-
lacji tych właśnie sytuacji polegają wspo-
mniane testy. Zwycięskie pojazdy wyposa-
żone muszą być obowiązkowo w  system 
kontroli trakcji.
Thomas Doll, wiceprezes Subaru w Ame-
ryce miał zatem po raz kolejny powód 
do radości, a  w  swoich wypowiedziach 
nie ukrywał szczególnego zadowolenia 

z  przyznania wyróżnienia również naj-
nowszej Imprezie. „Top Safety Pick” dla 
Subaru potwierdził, że nasza marka wciąż 
utrzymuje się na najwyższym poziomie, 
produkując samochody dostarczające 
wiele zadowolenia z jazdy, a jednocześnie 
wytrzymałe, niezawodne i co najważniej-
sze – niezwykle bezpieczne. Nie pozostaje 
nam zatem nic innego, jak doskonalenie 
i  wdrażanie kolejnych technologii popra-
wiających bezpieczeństwo oraz walka 
o utrzymanie zwycięskiego wyniku w ko-
lejnych badaniach. 

  „Top Safety Pick” już po raz trzeci!

Wyniki kolejnego badania, przeprowadzonego przez niemiecki instytut ADAC, dotyczyły poziomu zadowolenia kierowców korzystających 
z pojazdów aż trzydziestu pięciu różnych marek w roku 2011. Ankietowani wypowiedzieli się nie tylko w kwestii samych produktów, lecz 
również usług świadczonych przez poszczególne firmy i… już po raz ósmy z rzędu marka Subaru w Niemczech okazała się numerem jeden 
w kategorii poziomu zapewnianego serwisu! 
Jest nam niezwykle miło podzielić się informacją, iż w badaniu, w którym zdecydowało się wziąć udział aż 43 000 czytelników niemieckiego 
periodyku „ADAC Motorwelt” to właśnie opiekę, jaką Subaru otacza kierowców, oraz poziom świadczonych usług po raz kolejny uznano za 
najlepsze wśród konkurencji. 

Rankingi to nasza specjalność
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Dwuipółminutowy film reklamowy Subaru 
pod tytułem „The CarParts”, o którym pisali-
śmy już w 36. numerze „Plejad”, zdobył głów-
ną nagrodę w  siódmej edycji konkursu IAA 
Japan Best Advertisment Award! Wyróżnienie 
to jest wyrazem uznania dla kreatywności 
i  pomysłowości  w  kwestii reklamy naszej 
marki. Fuji Heavy Industries, producent samo-
chodów Subaru, stworzyło film, który miał na 
celu uzmysłowić widzowi, że Subaru obok 
najnowocześniejszej technologii produkcji 
aut najwyższej jakości jest także źródłem 

rozrywki na najwyższym poziomie. Krótki, 
a zarazem niezwykle wymowny obraz okazał 
się pomysłem trafionym, a cel udało się zreali-
zować na przysłowiową piątkę.  
Nagroda, której sponsorem jest Internatio-
nal Advertising Association Japan Chapter, 
przyznawana jest za wybitne reklamy i filmy 
komercyjne, które włączane są w  działania 
promocyjne rywalizujących ze sobą firm 
poza rodzimym Krajem Kwitnącej Wiśni. 
Warunkiem uczestnictwa w  konkursie jest 
japońskie pochodzenie reklamowanego 

produktu bądź usługi oraz opracowanie 
filmu pod kierunkiem Japończyków. Jego 
głównym celem jest zachęcanie do rozwija-
nia reklamowej kreatywności i poszukiwania 
nowych inspiracji.
„The CarParts” jest dowodem na to, że 
Subaru realizuje założenie „przyjemności” 
nie tylko podczas produkcji samochodów 
najwyższej jakości i  stosowania najlep-
szych technologii, lecz na każdym, nawet 
najmniejszym etapie procesu tworzenia 
swoich produktów. Nagrodzony, niezwykle 
ciekawy i  innowacyjny film, jest idealnym 
odzwierciedleniem naszego założenia „En-
joyment and Peace of Mind”. Oglądając 
animację okraszoną spokojnymi dźwiękami, 
odnosi się wrażenie, że również samo dzieło 
jej tworzenia dostarczyło jej autorom nie-
zwykle dużo przyjemności. 
Dowodem na to, że nasza reklama przyciąga 
i intryguje jest ponadto wiele innych nagród, 
które wciąż przyznawane są jej na całym 
świecie. Jeszcze przed konkursem w Japonii, 
w  maju ubiegłego roku otrzymała srebrne 
wyróżnienie na amerykańskim One Show 
Design . Zaledwie kilka miesięcy później, bo 
w  listopadzie została brązowym laureatem 
brytyjskiego London International Awards 
2011. Czy słusznie? Warto przekonać się oso-
biście, na moment przenosząc się w wirtual-
ny świat produkcji Subaru, do którego dostęp 
znajduje się pod adresem: www.subaru.pl 
(dział Multimedia). Miłego oglądania! 

Mamy reklamę na piątkę

Mamy kolejny sukces pod żaglami! Maciej Grabowski, które-
mu kibicujemy w przygotowaniach do tegorocznych Igrzysk 
Olimpijskich, okazał się niekwestionowanym zwycięzcą 
jednych z  ostatnich europejskich regat sezonu 2011, jakie 
rozegrały się pod koniec listopada nad Jeziorem Garda we 
Włoszech. Trofeo Fraglia Vela del Riva, bo o nich mowa, były 
nie lada wyzwaniem dla naszego zawodnika. Po raz pierwszy 
po dłuższej przerwie wystartował on bowiem w klasie Laser, 
czyli w  kategorii jednoosobowej. Ostatni solowy start Ma-
ciej Grabowski zaliczył pod koniec 2008 roku, a zatem udział 
we włoskich zawodach był dla niego swoistym debiutem po 
niemal dwuletniej przerwie i  – jak sam przyznał – ciekawą 
odmianą.

Zwycięskie regaty we włoskiej miejscowości Riva del Garda po-
przedziło sześć dni intensywnego treningu. Był to czas, który 
nasz mistrz poświęcił na dokładne zapoznanie się z łodzią i który 
w zupełności wystarczył do perfekcyjnego przygotowania się do 
startu. Praktycznie całe regaty przebiegały dla Macieja Grabow-
skiego bardzo pomyślnie. Najbardziej radosne okazały się ostat-
nie dwa dni zawodów, w których zawodnik wygrał wszystkie pięć 
wyścigów, co zagwarantowało mu ostateczny triumf.
Drugie miejsce w regatach zajął Włoch Michele Regolo. Na trze-
ciej pozycji finiszował z kolei Szwajcar Christoph Buttoni. W rega-
tach wystartowało łącznie 56 zawodników z 6 państw. Były one 
ostatnią imprezą ubiegłorocznego Pucharu Europy. Gratulujemy 
i trzymamy kciuki za pomyślne starty w roku bieżącym!

Jesteśmy partnerem mistrza

aktualności 
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Miniony rok obfitował w rekordy sprze-
daży Subaru w  USA. Tamtejszy dystry-
butor  – Subaru of America, Inc. – ogło-
sił niedawno, że rok 2011 był dla niego 
najlepszym w historii rokiem sprzedaży 
na rynku amerykańskim. W ciągu dwu-
nastu miesięcy na zakup samochodów 
Subaru zdecydowało się aż 266 989 
kierowców! Z  kolei grudzień 2011 oka-
zał się najlepszym w historii miesiącem 
sprzedaży, w którym pojazdy te nabyło 
33 701 Amerykanów. Takie imponują-
ce wyniki osiągnięto w  USA pomimo 
spadku produkcji samochodów Subaru 
na skutek trzęsienia ziemi, jakie nawie-
dziło Japonię w marcu ubiegłego roku. 
Na tym jednak nie koniec osiągnięć za 
oceanem. Sukcesem jest również to, 
że rekord wszech czasów, jeśli chodzi 
o  sprzedaż roczną, został na tamtej-
szym rynku pobity już po raz trzeci 
z  rzędu. Jest jeszcze jeden powód do 
dumy – Subaru jest jedynym producen-
tem samochodów w  USA, który może 
poszczycić się ciągłym wzrostem sprze-
daży już od czterech kolejnych lat. 

A  jakie modele cieszyły się największą 
popularnością wśród amerykańskich 
użytkowników czterech kołek? Lega-
cy, Outback, Impreza, Forester i  Tribe-
ca – to właśnie one zyskały szczegól-
ne uznanie kierowców. Doceniono je 
między innymi za dobrą pakowność 
i  niezawodność zapewnianą przez 
symetryczny napęd na cztery koła. 
Lineatronic , czyli bezstopniowa au-
tomatyczna skrzynia biegów (CVT), 
nowy silnik boxer i  odciążona struktu-
ra nadwozia to tylko nieliczne z  zalet, 
dzięki którym prowadzenie pojazdów 
zyskuje nowe walory. Amerykanie, wy-
bierając wspomniane modele Subaru, 
zwracali również uwagę na dbałość 
naszej firmy o środowisko naturalne. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że hitem 
numer jeden na amerykańskiej liście 
samochodowych przebojów okazała 
się Impreza. Doceniono ją za niezwykle 
ekonomiczną jazdę i uznano za najbar-
dziej oszczędny samochód jeśli chodzi 
o  zużycie paliwa w  klasie pojazdów 
z napędem na cztery koła. 

Subaru of America Inc. ma zatem za 
sobą niezwykłe pasmo wspaniałych 
osiągnięć. Jego pracownicy z  pewno-
ścią zrobią wszystko i dołożą wszelkich 
starań, by w  roku bieżącym utrzymać 
zdobyte noty uznania zarówno ze stro-
ny klientów, jak i profesjonalnych orga-
nizacji obserwujących bacznym okiem 
poczynania Subaru w samochodowym 
świecie. Z  pewnością też pozostaną 
wierni założeniu „Confidence in Mo-
tion” („Zaufanie w Ruchu”), bo jest ono 
niewątpliwym kluczem do sukcesów.
W  tym miejscu pragniemy zachęcić 
Państwa do przeczytania zamieszczo-
nych obok krótkich informacji traktu-
jących o  innych osiągnięciach naszej 
marki w USA. W wielkim skrócie: w mi-
nionym roku Subaru już po raz trzeci 
z rzędu otrzymało za wielką wodą dwa 
zaszczytne tytuły – „Top Safety Pick” 
oraz „Best Mainstream Brand”. Wyróż-
nienia przyznane odpowiednio przez 
organizacje IIHS oraz ALG to prawdziwy 
zaszczyt i ogromna radość, którą dzieli-
my z naszymi amerykańskimi kolegami.

W połowie stycznia zamieściliśmy na naszej stronie internetowej komunikat doty-
czący akcji przywoławczej dla posiadaczy modeli Impreza i  Forester. Niniejszym 
chcielibyśmy przypomnieć, że kampania naprawcza wciąż trwa, a na stronie www.
subaru.pl/akcja można sprawdzić, czy Państwa samochód jest uprawniony do wzię-
cia w niej udziału.   
Akcja dotyczy przeprowadzenia bezpłatnej kontroli wahaczy przednich oraz dodat-
kowego pokrycia ich środkiem antykorozyjnym w wymienionych modelach. Decy-
zję o jej przeprowadzeniu podjął producent Subaru, Fuji Heavy Industries, w trosce 
o  wydłużenie bezawaryjnego użytkowania pojazdów w  trudnych warunkach eks-
ploatacji. Jest ona uzasadniona analizą wyników badań eksploatacyjnych naszych 
samochodów, która wykazała ryzyko wystąpienia przyspieszonego rozwoju korozji 
wahaczy przednich w pewnej partii modeli Impreza i Forester, wyprodukowanych 
w latach 2001-2007 i eksploatowanych na drogach o intensywnym stopniu zasolenia 
w okresie zimowym.
Chcielibyśmy podkreślić, że wahacze mają bardzo istotny wpływ na utrzymanie 
poprawnego ustawienia kół i  bezpieczeństwo jazdy. Mamy nadzieję, że akcja po-
legająca na ich kontroli, która wpisuje się w  profilaktyczne działania naszej marki 
ukierunkowane na wydłużenie bezpiecznego użytkowania samochodów Subaru, 
spotka się z Państwa zrozumieniem i życzliwym przyjęciem. Zachęcamy do wzięcia 
w niej udziału i przepraszamy za wszelkie niedogodności.   

Akcja przywoławcza wciąż trwa

2011 rokiem rekordów w US
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O Subaru XV i jego sukcesach moglibyśmy 
pisać bez końca. Tym razem chcielibyśmy 
zwrócić uwagę na kilka szczególnych wy-
różnień, które model ten otrzymał ostatnio 
na krajowym rynku. Krótko podsumowu-
jąc, to było pasmo sukcesów XV!
24 listopada 2011 w  Warszawie odbyła 
się dziesiąta, jubileuszowa edycja targów 
flotowych Fleet & Business Day. Jedną 
z  najjaśniejszych gwiazd tego niezwykle 
prestiżowego, różnorodnego i opiniotwór-
czego wydarzenia było Subaru XV. Model 
ten otrzymał nagrodę "Guinness Flotowy" 
w kategorii Crossover. Jest to wyróżnienie 
wyjątkowe, bo przyznawane werdyktem 

specjalnie w tym celu powołanej kapituły, 
w skład której wchodzą eksperci i znawcy 
branży flotowej. Niezwykła statuetka, któ-
rej zdjęcia dostępne są na profilu Facebook 
Subaru XV, jest dowodem na to, że cało-
roczne wysiłki w budowaniu silnej pozycji 
na rynku są widoczne i doceniane.
Drugą z szeregu prestiżowych nagród dla 
modelu XV było wyróżnienie, otrzymane 
w  Ogólnopolskim Badaniu Postaw i  Pre-
ferencji Konsumenckich "Dobry Produkt 
2011", zrealizowanym przez Redakcję Forum 
Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej, pod 
patronatem i  opieką merytoryczną Insty-
tutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 

Nauk. XV został nagrodzony w  kategorii 
Odkrycie Roku, dołączając tym samym 
do grupy produktów uznanych przez re-
spondentów za godne zaufania i najlepsze 
w  danej klasie. Jest to kolejny laur, który 
podkreśla wyjątkowy charakter tego mo-
delu, będąc jednocześnie potwierdzeniem 
jego zalet w każdej z branych pod uwagę 
cech.
To jednak nie koniec zwycięstw XV, które 
w polskich salonach dostępne będzie już na 
przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. 
Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. 
W  przeprowadzonym ostatnio na portalu 
www.wroclaw.gazeta.pl plebiscycie na naj-
lepszy samochód roku 2011 wygrało właśnie 
Subaru XV. To ono spodobało się najbardziej 
i  to na nie swój głos oddało aż 38% inter-
nautów. Ciesząc się z  kolejnego sukcesu, 
niecierpliwie odliczamy ostatnie dni przed 
pojawieniem się zwycięzcy na polskich dro-
gach i wiemy, że razem z nami odlicza liczne 
grono pasjonatów czterech kółek.
Najnowszą i  jak do tej pory najważniej-
szą nagrodą, jaką otrzymał Subaru XV, 
jest wyróżnienie w  kategorii "Auto na 
każdą drogę" w  dorocznym plebiscycie 
"Samochód Roku PLAYBOYA". Więcej in-
formacji na temat tego prestiżowego ty-
tułu opublikujemy w następnym numerze 
Magazynu Plejady, a po kolejne nowości 
zapraszamy na www.subaruxv.pl oraz 
facebook.com/SubaruXV.

Subaru XV4

ALG, firma konsultingowa o ponad 40-letniej tradycji, po raz kolejny 
doceniła naszą markę, a dokładniej – jej osiągnięcia na rynku amery-
kańskim. W kolejnej edycji przyznawanych przez nią nagród „2012 Resi-
dual Value Awards” Subaru już po raz trzeci z rzędu zdobyło tytuł „Best 
Mainstream Brand", czyli pierwsze miejsce w kategorii samochodów 
popularnych.
Obok nagrody ogólnej przyznanej naszej marce dwa z naszych mo-
deli w specyfikacji 2012 uzyskały pierwsze miejsce w kategoriach indy-
widualnych: Legacy w kategorii samochodów średnich oraz Outback 
w kategorii średnich pojazdów użytkowych. 
Wyróżnienia ALG przyznawane są każdego roku samochodom, któ-
re notują najmniejszy spadek wartości po trzech latach użytkowania. 
Decyduje o nich wnikliwa ocena wielu kryteriów pojazdów. Pod uwa-
gę brane są również historyczne osiągi poszczególnych marek oraz 

trendy przemysłowe. ALG analizuje i potrafi świetnie prognozować, 
opierając się wciąż na tych samych czynnikach kluczowych, jakimi są: 
jakość pojazdu, poziom produkcji w odniesieniu do zapotrzebowania 
oraz strategie cenowe i marketingowe.
Swojego zadowolenia z tak pomyślnych wyników nie ukrywał Tho-
mas Doll, wiceprezes Subaru of America, Inc. Wyraził on swą dumę 
z tego, iż Subaru nieustannie postrzegane jest jako marka zaopatru-
jąca swoich klientów w samochody bezpieczne i niezawodne. Z ko-
lei Raj Sundaram, wiceprezes ALG, podkreślił, że Subaru nieustannie 
przyciąga bardzo lojalnych wielbicieli, którzy doceniają wysoką jakość 
pojazdów tej marki. Ze swojej strony chcielibyśmy przyłączyć się do 
słów komentarza Sundarama – nasz kolejny sukces w USA zawdzię-
czamy przede wszystkim wiernym klientom i nie pozostaje nam nic 
innego, jak w dalszym ciągu wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.      

Ponowne zwycięstwo w rankingu ALG
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„Plejady” dostępne w  całości w  formie 
elektronicznej? Tak - dosłownie za mo-
ment będzie to możliwe! W trosce o śro-
dowisko naturalne w  bieżącym roku 
postanowiliśmy zmienić nieco zasady 
dotyczące prenumeraty naszego ma-
gazynu. Już niebawem będzie ona do-
stępna w dwóch wersjach - papierowej 
i  elektronicznej. Pierwsza z  nich będzie 
opcją płatną, druga z kolei - co z pewno-
ścią większość z  Państwa ucieszy – bę-
dzie zupełnie darmowa. 
Wszystkie szczegóły dotyczące nowych 
zasad prenumeraty zamieszczone zosta-
ną na stronie internetowej www.plejady.
subaru.pl tuż po ukazaniu się pierw-
szego w  tym roku numeru naszego 

dwumiesięcznika. Już teraz jednak 
chcielibyśmy przybliżyć nieco czytelni-
kom warunki prenumeraty na nowych 
zasadach.
Nasi klienci, którzy dotychczas otrzy-
mywali bezpłatnie wersję papierową 
„Plejad”, będą mogli z  niej zrezygnować 
i  przejść na wersję elektroniczną. Nowa 
forma prenumeraty będzie beztermino-
wa. Dokonanie zmiany umożliwi zaled-
wie jeden krok, a  mianowicie wypełnie-
nie i odesłanie na nasz adres specjalnego 
formularza, który dołączymy do magazy-
nu. Liczymy, że nasza chęć poparcia kam-
panii na rzecz ochrony środowiska oraz 
propozycja ekologicznej prenumeraty 
„Plejad” spotka się z Państwa aprobatą.

Ze swojej strony pragniemy zapewnić, 
że w dalszym ciągu będziemy intensyw-
nie pracować nad formą „Plejad” po to, 
by były one czasopismem ciekawym, 
wszechstronnym i  takim, od którego 
trudno się oderwać. W  osiągnięciu tych 
zamierzeń nic lepiej nam nie pomoże 
niż Państwa opinie i komentarze. Gorąco 
zachęcamy zatem do informowania nas 
wszystkimi możliwymi kanałami (drogą 
mailową, za pośrednictwem Facebooka, 
czy też tradycyjnej poczty) o najchętniej 
czytanych materiałach, plusach i  mi-
nusach naszego magazynu i  wszelkich 
czytelniczych potrzebach. Będziemy 
wdzięczni za wszystkie nadesłane propo-
zycje, na które czekamy już od teraz!

Ekologii mówimy TAK - zmiany w prenumeracie 2012

Kino i Subaru? To nie pomyłka. Dla wszystkich wielbicieli du-
żego ekranu mamy bowiem zaproszenie na film, w  którym 
główną „czterokółkową” rolę odgrywa nasz Outback! Mowa 
o  produkcji „Kop głębiej”, której kinową premierę zaplano-
wano na wiosnę bieżącego roku. A jak do filmu ma się jeden 
z najlepszych modeli naszej marki? Okazuje się na przykład, że 
świetnie nadaje się on do transportu trumny, o którym mowa 
w scenariuszu! To oczywiście tylko jedna z licznych ról odgry-
wanych przez Outbacka na planie filmu, którego reżyserem 
jest Konrad Szołajski.
Wiemy, że słowo „trumna” brzmi dla większości śmiertelników 
przerażająco, wywołując u niejednego z nich zimne dreszcze. 
Pragniemy jednak zapewnić, że w  filmie postanowiono nie-
co inaczej „ugryźć” smutny temat przemijania i  podejść do 
niego z  humorem. Obecnie  możemy uchylić jedynie rąbka 
tajemnicy, o czym traktuje obraz Szołajskiego… Znany z serii 
dokumentów reżyser tym razem zaprasza nas w świat fabuły. 
Razem z nim przenosimy się na małą wioskę położoną na tzw. 
ziemiach odzyskanych, w której tradycja miesza się z nowocze-
snością pod przysłowiowym jednym dachem. Zafascynowany 
nowoczesną technologią proboszcz, posterunkowy zauro-
czony niemiecką mową, plantacja konopi indyjskich i biedna, 
trzypokoleniowa rodzina pod dziurawym dachem przedwo-
jennego, poniemieckiego domu – wszystko to tworzy nieco 
dziwny obraz wsi, w pobliżu której znajduje się… cmentarz. To 
właśnie wokół pogrzebowego „biznesu” kreci się akcja filmu. 
Wszystko za sprawą emerytowanego Niemca Hugo Schmidta, 
który przybywa na ziemie przodków i gotów jest słono zapła-
cić za ekshumację zwłok swoich rodziców. Jest to niezwykła 
okazja zdobycia grubszej gotówki przez wspomnianą wyżej 

rodzinę, gdyż szczątki powinny być zakopane w jej przydomo-
wym  sadzie. Powinny, bo nie są, i od tego momentu sprawy 
zaczynają się komplikować. Zgoda na odszukanie kości przez 
tajemniczego Niemca w zamian za sporą kwotę pieniędzy jest 
nie lada pokusą. Czy intratny interes dojdzie do skutku? Tego 
już zdradzić nie możemy…
Do kina pójść warto na pewno. W  rolach głównych komedii 
zobaczymy Ryszarda Ronczewskiego, Romana Kłosowskiego, 
Krzysztofa Tyńca, Andrzeja Grabowskiego i  oczywiście… Out-
backa, który na kinowym ekranie prezentuje się wyjątkowo. Ze 
swojej strony zachęcamy do krótkiej chwili oderwania się od 
szarej codzienności i przeniesienia w świat zabawnych „intere-
sów” prowadzonych przez mieszkańców mazurskiej wsi, któ-
rego namiastkę zobaczyć można na stronie www.zkstudio.pl. 
Zapraszamy do kin!

Zapraszamy do kin
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Finał
na Karowej

Zupełnie nowy format zawodów, trzy odcinki specjalne o łącznej długości przeszło 19 kilometrów, a  jako 
wielki finał słynna próba na ulicy Karowej, również przeprowadzona w zmodyfikowanej konfiguracji - tak 
w skrócie można opisać 49. Rajd Barbórka. Ogólnopolskie Kryterium Asów rozegrano 3 grudnia w Warszawie, 
a na starcie nie zabrakło Wojtka Chuchały i Kamila Hellera, reprezentantów LOTOS - Subaru Poland Rally 
Team i Mistrzów Polski, Słowacji oraz CEZ-FIA w grupie N. 

arbórka to coroczne święto 
sportów motorowych i  szcze-
gólny rajd, określany przez za-

wodników mianem magicznego. Histo-
ria Ogólnopolskiego Kryterium Asów 
sięga 1972 roku, a w tym czasie zyskało 
ono markę i prestiż, jakich nie powsty-
dziłyby się dużo bardziej wymagające 
i  dłuższe zawody. Jednak właśnie taki 
jest charakter Barbórki, której krótkie 
i techniczne próby są tylko zapowiedzią 
wielkiego finału, rozgrywającego się na 
ulicy Karowej. Załoga L-SPRT - Wojtek 
Chuchała i Kamil Heller - spełniła swoje 
marzenia o występie na śliskiej kostce.
49. Rajd Barbórka zakończył sezon 
sportów motorowych w naszym kraju. 

rajdy

B Po raz kolejny Ogólnopolskie Kryte-
rium Asów, tym razem składające się 
tylko z  czterech prób, stanowiło nie 
lada wyzwanie. Kluczem do awansu na 
Karową była szybka, ale płynna jazda. 
Wojtek Chuchała i  Kamil Heller, re-
prezentujący LOTOS - Subaru Poland 
Rally Team, po trzech oesach plasowali 
się na dziewiątym miejscu w  klasyfi-
kacji generalnej, więc po raz pierwszy 
w karierze mogli się zmierzyć ze słynną 
kostką.
Jak mówili zawodnicy L-SPRT, start na 
Karowej to przeżycie nie do opisania. 
Tysiące kibiców, blask fleszy i wreszcie 
swoista magia tego przeszło 2-kilome-
trowego odcinka sprawiają, że jest on 

niezapomnianym finałem zmagań na 
rajdowych trasach. Dla Wojtka Chucha-
ły i Kamila Hellera występ na Karowej, 
zakończony na szóstej pozycji, był do-
datkowo zwieńczeniem debiutanckiego, 
ale obfitującego w sukcesy sezonu.
Dzień po zmaganiach na warszawskich 
odcinkach w  Centrum Olimpijskim 
odbyła się Gala Zakończenia Sezonu 
Sportu Samochodowego, podczas któ-
rej zostały oficjalnie wręczone puchary 
i  szarfy mistrzowskie. Wojtek Chu-
chała i Kamil Heller odebrali trofea za 
najważniejszy z  tegorocznych tytułów 
- Mistrza Polski w grupie N, a także za 
drugie miejsce w Klasyfikacji Zespołów 
Producenckich. 

tekst: Mateusz Senko

fot. Marcin Kaliszka
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tekst: Mateusz Senko

- Barbórka to świetne zakończenie tak 
udanego dla nas sezonu. Niesamowity 
klimat Karowej, jesteśmy pod wielkim 
wrażeniem. Wiedzieliśmy, jak ją dobrze 
pojechać, niestety nie do końca nam się to 
udało. Wcześniej też nie było idealnie, na 
pierwsze oesy niezbyt dobrze dobraliśmy 
opony i mocno się ślizgaliśmy. Na Bemo-
wie poszło już elegancko, bardzo nam 
siadł ten odcinek. Ogólnie nie przepadam 
za takimi próbami, ale udało się nawet 
nieźle pojechać. Mamy nadzieję, że da-
liśmy powody do satysfakcji zespołowi 
i naszym partnerom, którym chcieliśmy 
jeszcze raz podziękować za miniony se-
zon - mówił Wojtek Chuchała.

- W  tym sezonie zdobyliśmy trzy ty-
tuły mistrzowskie i  odbieranie nagród 
na pewno jest bardzo miłe, ale daje też 
motywację do walki w  przyszłym roku. 
Dobrze, że rozdanie pucharów za cykl 
RSMP zbiegło się z Barbórką, która też 
nieźle nam poszła. Co prawda na Karo-
wej skupiałem się na dyktowaniu, ale nie 
sposób było nie zauważyć tysięcy kibiców 
wzdłuż trasy. To naprawdę daje power, 
szczególnie na tak kultowym odcinku. 
Nie byliśmy do końca zadowoleni z tego 
przejazdu, ale czas nie był najgorszy. Na 
Służewcu przydarzył się nam obrót, ale 
na Bemowie odzyskaliśmy dobre tempo - 
uzupełnił Kamil Heller. fot. Marcin Kaliszka

fot. Marcin Kaliszkafot. Mateusz Senko

fot. sprt.pl
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Wielkie wyzwanie 
dla L-SPRT

Mimo braku aktywności sportowej, przerwa pomiędzy rajdowymi sezonami była dla teamów okresem 
wytężonej pracy. Także LOTOS - Subaru Poland Rally Team nie miał zbyt wiele czasu na przygotowania. Nie 
było to jednak problemem dla tak doświadczonego zespołu, który dodatkowo poczynił poważną zmianę 
w stosunku do ubiegłych lat.

eam, którego barwy repre-
zentują Wojtek Chuchała 
i  Kamil Heller, przeniósł się 

do nowej siedziby. W  przestronnej, 
doskonale wyposażonej i  absolutnie 
samowystarczalnej rajdowni między 
kolejnymi imprezami będą przygoto-
wywane oba STI LOTOS - Subaru Po-
land Rally Team. Pod czujnym okiem 
mechaników, dbających o ich kondycję 
techniczną i  odpowiednie ustawienie, 
treningówka i  rajdówka będą oczeki-
wać na zbliżające się zawody oraz na 
walkę o punkty i sekundy.
Bezpośrednio przed pierwszą rundą 
RSMP 2012, 8. Rajdem LOTOS Baltic 
Cup, odbyła się konferencja prasowa, 

rajdy

T na której LOTOS - Subaru Poland Ral-
ly Team przedstawił plany na nowy 
sezon. I  choć tym razem są one nie 
tyle rewolucją, co ewolucją, to Wojtek 
Chuchała, Kamil Heller i  cały zespół 
nie spoczywają na laurach, lecz stawia-
ją sobie kolejne, ambitne cele. Repre-
zentanci L-SPRT ponownie powalczą 
w grupie N, która w myśl nowych prze-
pisów Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski została przemiano-
wana na klasę 3. 
Wojtka Chuchałę i  Kamila Hellera 
zobaczymy podczas wszystkich rund 
RSMP, a  sezon tradycyjnie zakończy 
występ w Rajdzie Barbórka. W planach 
L-SPRT znajdą się również zagraniczne 

zawody. Program startów będzie usta-
lany na bieżąco, aby umożliwić repre-
zentantom LOTOS - Subaru Poland 
Rally Team równie dynamiczny roz-
wój, co w sezonie 2011. Wojtek Chucha-
ła zyska również nowego trenera, któ-
rym zostanie Estończyk Urmo Aava.
- Rok 2012 brzmi jak wielkie wyzwanie. 
Miał być koniec świata, ale wychodzi 
na to, że jednak nadal będziemy musie-
li chodzić pełnym gazem po odcinkach 
specjalnych. Jesteśmy dobrze przygo-
towani kondycyjnie i  sportowo, więc 
wierzymy, że pomoże nam to znacznie 
w  szybkiej jeździe. Nie byłoby to moż-
liwe bez wsparcia naszych partnerów: 
Subaru Import Polska, LOTOS Oil 

tekst: Mateusz Senko
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z  marką olejów LOTOS Quazar, LO-
TOS Paliwa z marką paliw LOTOS Dy-
namic, Keratronik, Raiffeisen Leasing, 
Mega Service Recycling, Geberit, SJS 
oraz Sony VAIO, którym z tego miejsca 
dziękujemy. Z  wielką niecierpliwością 
oczekujemy pierwszego startu. Ja, Ka-
mil, jak i cały zespół jesteśmy zmobilizo-
wani, żeby walczyć i być na mecie na jak 
najwyższych lokatach - skomentował 
Wojtek Chuchała.
- Ubiegły sezon przebiegał dla nas bar-
dzo pozytywnie, więc jesteśmy bardziej 
pewni siebie i wiemy, czego możemy się 
spodziewać. Wiele się nauczyliśmy, co 
postaramy się teraz wykorzystać, aby 
walczyć o  wyższe pozycje. Mamy sil-
ne wsparcie całego zespołu i  jesteśmy 
naprawdę dobrze przygotowani do se-
zonu, więc przy odrobinie szczęścia li-
czymy na kolejne sukcesy. Dziękujemy 
naszym partnerom oraz kibicom, do-
pingującym nas na każdych zawodach 
- dodał Kamil Heller.
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rajdy

Konkurs
rozstrzygnięty!

biegłoroczna edycja konkursu 
fotograficzno-filmowego LO-
TOS - Subaru Poland Rally 

Team i  Sony VAIO za nami. Triumfa-
torów wielkiego finału zmagań wyłonił 
kierowca L-SPRT - Wojtek Chuchała. 
W kategorii „Najlepsze zdjęcie” triumfo-
wał Krzysztof Gabrysiak, autor fotografii 
z Rajdu Świdnickiego. Otrzyma on note-
book Sony VAIO Y VPCYB1S1E/S oraz 
aparat Sony NEX-5K. Wśród filmów zo-
stała wytypowana relacja Rafała Kraw-
czyka, wykonana podczas Rajdu Rze-
szowskiego. W tej kategorii na zwycięzcę 
czeka notebook Sony VAIO Y VPCYB-
1S1E/S oraz kamera Sony HDR-PJ10E. 

U - Bardzo się cieszę, że moje zdjęcie 
z Rajdu Świdnickiego wygrało w kon-
kursie Subaru i Sony, ponieważ jestem 
pasjonatem rajdów samochodowych 
i fotografii od zawsze. Pomysł ze zor-
ganizowaniem takiego konkursu to 
strzał w  dziesiątkę, ponieważ jest 
wielu fotografów - amatorów, którzy 
chcieliby się pokazać. A  jeżeli przy 
okazji można wygrać tak wspaniałe 
nagrody, to czego chcieć więcej? Przy 
okazji gratuluję Rafałowi Krawczyko-
wi i  życzę powodzenia zespołowi L-
-SPRT w sezonie 2012 - podsumował 
Krzysztof Gabrysiak, triumfator w ka-
tegorii „Najlepsze zdjęcie”. 

- Wygrana w konkursie L-SPRT i Sony 
VAIO to dla mnie duże wyróżnienie. 
Cieszę się, że spośród wszystkich kli-
pów, to właśnie mój został wyróżniony 
w  finale. Oczywiście nie spoczywam 
na laurach i w przyszłym sezonie mam 
zamiar znów zaliczyć wybrane run-
dy RSMP z  kamerą w  ręku. Dzięku-
ję wszystkim, którzy wspierają mnie 
w  tym, co robię i  do zobaczenia na 
oesach! - dodał Rafał Krawczyk, zwy-
cięzca w kategorii „Najlepszy film”.
Zwycięski film można obejrzeć na ka-
nale internetowym:
Zwycięskie materiały można oglądnąć 
na stronach www.sprt.pl

fot. Monika Święczkowska

tekst: Mateusz Senko
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Wyniki konkursu: 
1. etap (Rajd Lotos Baltic Cup): Robert Jaroni (najlepsze zdjęcie), Tomasz Jasiak (najlepszy film) 
2. etap (Rajd Świdnicki): Krzysztof Gabrysiak (najlepsze zdjęcie), Paweł Matusik (najlepszy film) 
3. etap (Rajd Karkonoski): Janusz Boruta (najlepsze zdjęcie), Robert Kałużny (najlepszy film) 
4. etap (Rajd Rzeszowski): Łukasz Sarabura (najlepsze zdjęcie), Rafał Krawczyk (najlepszy film) 
5. etap (Rajd Dolnośląski): Monika Święczkowska (najlepsze zdjęcie), Rafał Krawczyk (najlepszy film) 
6. etap (Rajd Polski): Wacław Chromik (najlepsze zdjęcie), brak zgłoszeń w kategorii najlepszy film
7. etap (Rajd Dolnośląski): Robert Jaroni (najlepsze zdjęcie), Robert Jaroni (najlepszy film) 
Wielki finał: Krzysztof Gabrysiak (najlepsze zdjęcie), Rafał Krawczyk (najlepszy film).

fot. Łukasz Sarabura

fot. Janusz Boruta

fot. Robert Jaroni

fot. Robert Jaroni

fot. Krzysztof Gabrysiak

fot. Wacław Chromik

tekst: Mateusz Senko
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ciekawostki

Subaru
na studiach

y i studia? Brzmi nieco zaska-
kująco i  intrygująco, a  jed-
nak... w  roku, który właśnie 

pożegnaliśmy przyczyniliśmy się do 
sukcesu dwóch studentów. Wszystko 
za sprawą realizowanych przez nich 
projektów, w  których zdecydowali-
śmy się wziąć udział i które okazały się 
strzałem w  dziesiątkę, o  czym świad-
czą dwie doskonale napisane i obronio-
ne prace – licencjacka i  magisterska. 
Subaru lubi wyzwania i  bez chwili 
wahania odpowiedzieliśmy „tak” na 
skierowane do nas prośby dwóch wiel-
bicieli rajdów samochodowych, którzy 
swoje zainteresowania postanowili 
spróbować połączyć z karierą studenc-
ką. Radosław Turek i  Janusz Boruta – 
bo o  nich mowa – w  swoich pracach 
odważyli się podjąć temat trudny, 
wymagający sporego zaangażowania 

M i  wysiłku, a  jednocześnie niezwykle 
ciekawy, jakim jest sponsoring sporto-
wy. Z całą pewnością oba projekty nie 
odniosłyby takiego sukcesu, gdyby nie 
przychylność prezesa Subaru Import 
Polska pana Witolda Rogalskiego. To 
jego zgoda na udostępnienie materia-
łów marki spod znaku plejad, a przede 
wszystkim chętny udział w wywiadach 
przeprowadzanych przez studentów 
umożliwiły powstanie dwóch niesamo-
wicie ciekawych opracowań opartych 
na informacjach uzyskanych bezpo-
średnio od kogoś, kto na sponsoringu 
sportowym zna się doskonale. Bo gdzie, 
jeśli nie w Subaru, można uzyskać tyle 
cennych wiadomości dotyczących tego, 
jak zgrabnie wykorzystać tę formę ak-
tywności marketingowej w  celu sku-
tecznego promowania marki? O  tym, 
jak doceniana jest nasza działalność 

w tej sferze promocji świadczy chociaż-
by udział Subaru w bieżącej edycji ple-
biscytu motoryzacyjnego „Auto Lider 
2011” organizowanego przez Wydaw-
nictwo Bauer, w  którym nominowani 
jesteśmy m.in. w  kategorii „projekt 
marketingowy” za „pierwszy w Polsce 
profesjonalny program prowadzenia 
młodej załogi rajdowej”.
Wróćmy jednak do wspomnianych wy-
żej prac. Na pomysł pierwszego z pro-
jektów wpadł student Instytutu Spraw 
Publicznych na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w  Krakowie – pan 
Radosław Turek. Pod kierunkiem dr 
Barbary Łapkowskiej-Baster napisał on 
pracę licencjacką pt. „Promocja marki 
Subaru w Polsce poprzez zespół rajdo-
wy na przestrzeni lat 2003-2010”. Te-
mat pracy zrodził się z  zainteresowań 
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studenta. Radosław Turek jako miło-
śnik rajdów samochodowych nie mógł 
sobie nawet wyobrazić realizacji pro-
jektu, który nie wiązałby się bezpośred-
nio z  jego życiową pasją. Praca pisana 
na ulubiony temat wypadła doskonale, 
o  czym świadczy ocena bardzo dobra 
na dyplomie. Oryginalny temat wybra-
ny przez studenta wymagał uzupełnie-
nia własnej wiedzy. Zebranie ogrom-
nej ilości informacji dotyczących 
instrumentów promocji oraz marki 
Subaru i  jej historii w  rajdach zajęło 
sporo czasu. Dzięki naszemu wspar-
ciu, Radosław Turek zdobytą z  litera-
tury naukowej i  specjalistycznej prasy 
wiedzę teoretyczną, mógł skonfronto-
wać z  praktyką i  doświadczeniem. To 
bowiem rozmowy przeprowadzane 
bezpośrednio w  naszej firmie należy 
uznać za kluczowe źródło informacji. 
Umożliwiły one dogłębną analizę stra-
tegii jej promocji, a w szczególności – 
reklamy poprzez sport. I  tak krok po 
kroku zapisywane były kolejne strony 
pracy, w  której przedstawiono ujęcie 
teoretyczne promocji oraz działania 
promocyjne naszej marki na przestrze-
ni aż siedmiu lat. Szczególną uwagę po-
święcono sponsoringowi zespołu raj-
dowego LOTOS - Subaru Poland Rally 
Team, który stanowi bardzo ważny in-
strument w strategii naszej firmy. Praca 
to zatem nie tyle o samej promocji, co 
o jednej z jej form, jaką jest sponsoring 
sportowy. Stanowi on niezwykle waż-
ną alternatywę dla tradycyjnych metod 
komunikacji marketingowej, co do-
skonale widać na naszym przykładzie. 
Szczególnie w  Polsce jesteśmy mocno 
kojarzeni właśnie ze sportem. Udział 
w  rajdach samochodowych przyniósł 
nam ogromną popularność i  to dzię-
ki niemu zyskaliśmy tak wielu fanów 
i  sympatyków. W  opracowaniu sporo 
miejsca poświęcono również historii 
marki Subaru, jej rozwojowi na prze-
strzeni ostatniego pięćdziesięciolecia (!), 

a także charakterystyce i wizerunkowi 
w Polsce i na świecie.
Równie ciekawie opracował swój temat, 
drugi z  miłośników rajdów i  marki 
Subaru, student Janusz Boruta. Mowa 
o  pracy magisterskiej zatytułowanej 
„Promocja marki Subaru przez zespół 
rajdowy LOTOS - Subaru Poland Rally 
Team”. Powstała ona w Katedrze Poli-
tyki Rynkowej i  Zarządzania Marke-
tingowego na kierunku Międzynaro-
dowych Stosunków Gospodarczych 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Katowicach pod 
kierunkiem dr Beaty Reformat. Przed-
stawiono w  niej i  poddano analizie 
sposoby promowania Subaru poprzez 
działalność rajdową oraz opisano dzia-
łania marketingowe zespołu rajdowego 
takie jak reklama, kreowanie wizerun-
ku i Public Relations. Co więcej, autor 
w  ciekawy sposób omówił podstawy 
teoretyczne i etapy tworzenia promocji 
marki oraz narzędzia, które są w  tym 
celu wykorzystywane. Szczegółowo 
zaprezentował on również genezę po-
wstania, osiągnięcia rynkowe, struktu-
rę i  zakres działań zespołu rajdowego 
LOTOS - Subaru Poland Rally Team. 
Każdy zainteresowany pracą znajdzie 
w  niej również rozdział poświęco-
ny analizie rajdów samochodowych. 
Podobnie jak było to w  przypadku 
wspomnianej wyżej pracy licencjackiej 

również i tu autor sięgnął po dostępną 
literaturę naukową poświęconą promo-
cji oraz czasopisma, na łamach których 
publikowano wcześniej reklamy Suba-
ru. Na ostateczny kształt opracowania 
największy wpływ miała jednak wie-
dza przekazywana bezpośrednio przez 
pracowników naszej firmy i  wsparcie, 
jakie zapewnialiśmy przez cały czas re-
alizacji zadania.
No i mamy – dwie doskonale skrojone 
prace naukowe na temat promocji mar-
ki Subaru z podkreśleniem szczególnej 
roli naszego zespołu rajdowego. Czyta-
jąc oba opracowania, łatwo zauważyć, 
jak istotną rolę w  działalności firmy 
pełni dobrze opracowana strategia 
marketingowa i  sposób komunikowa-
nia się z otoczeniem. Obrana przez nas 
droga okazuje się drogą trafną i odno-
szącą sukcesy. To dzięki zaangażowa-
niu w  działania promocyjne zespołu 
rajdowego i jego poczynaniom jesteśmy 
marką popularną, rozpoznawalną i ko-
jarzoną z  sukcesem, niezawodnością, 
solidnością i wysoką jakością. W  tym 
miejscu chcielibyśmy podziękować obu 
studentom za... swoistą reklamę Sub-
aru na obu uczelniach! Gratulujemy 
sukcesu i  zachęcamy do dalszej pracy 
naukowej skupionej wokół działalności 
naszej firmy, którą oczywiście chętnie 
poprzemy, dzieląc się zdobytą wiedzą 
i doświadczeniem.
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Zdecydowałam się na Forestera, bo chciałam mieć auto, w którym będę 
się czuła dobrze, bezpiecznie, które odpowiada mi gabarytami – mówi 
Kinga Preis, wybitna aktorka, której kariera wyznaczana jest rolami 
w „Domu Złym”, „Czterech nocach z Anną”, a ostatnio w „W ciemności” 
Agnieszki Holland, polskim kandydacie do Oskara, a której popularność 
utrwaliła serialowa rola gospodyni ojca Mateusza.

zytałam wcześniejsze wy-
wiady w „Plejadach” z Da-
nielem Olbrychskim i  Bo-

gusławem Lindą. Ale to są faceci 
i  to kochający motoryzację. A  ja 
na pytanie „jaki ma pani samo-
chód?” odpowiadam: „niebieski”.  
Mogę opowiedzieć, jak podoba mi 
się mruczenie jego silnika czy to, 
jak wydaje się przyklejony do dro-
gi, a jeśli czuję, jakie korzyści mam 
z  napędu 4x4, to intuicyjnie, a  nie 

wywiad tekst: Jacek Pieśniewski 
zdjęcia: Piotr Borowiec

C
świadomie – mówi o  swoich moto-
ryzacyjnych wyborach Kinga Preis. 
Lecz szybko okazuje się, że jest w tym 
przesadnie skromna.

- A jaki ma Pani samochód?
- Oczywiście niebieski! Mam Fore-
stera. Mieszkamy właściwie w  cen-
trum miasta. Kiedy kupowaliśmy ten 
samochód już prawie dwa lata temu, 
w  pierwszy weekend ktoś z  impe-
tem po nim... przebiegł. Ślad buta to 

pierwsza rzecz, która przyciąga uwa-
gę. Tygodniowe, piękne auto i  taka 
skaza!  Pomyślałam, że nie skupię się 
na drodze. Myślałam więc intensyw-
nie: trzeba do warsztatu, do blacha-
rza, do lakiernika, trzeba to napra-
wić. Ale ponieważ mój stosunek do 
samochodu jest taki, że ma się nim 
dobrze jeździć, a  walory estetyczne 
nie stoją na pierwszym planie, ślad 
do dziś go „zdobi”. Dzięki temu ma 
charakter. I już z tym nie walczymy.

Jeżdżę
po rycersku

www.plejady.subaru.pl
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- Jak zaczęła się Pani przygoda 
z Subaru?
- Kiedy zaczęliśmy szukać auta dla 
mnie, kandydatów sprawdzaliśmy 
całą rodziną. Mieliśmy tajne kar-
teczki do głosowania. Wyliczaliśmy: 
ile kosztuje, pali, ile ma przestrzeni 
itd. Musiałam mieć decyzję czar-
no na białym, zobaczyć, jak mi się 
siedzi, jak widzę w różnych kierun-
kach, ile mam miejsca na pakunki, 
ile jest go dla dziecka, ile dla psa, 

jak wszyscy się mieszczą, czy ich 
dobrze będę widzieć. W  niektórych 
autach siedziało mi się wygodnie, 
ale czułam się jak w  ciężarówce. 
W przestrzeni bagażowej innego nie 
mieścił się swobodnie nasz pies, itd., 
itp. Chciałam mieć coś, co wygląda-
łoby solidnie i  budziło respekt, ale 
też o  gabarytach, które umiałabym 
ogarnąć swoimi umiejętnościami.
Te zabiegi i  porównania nie prze-
szkadzały mojemu mężowi i synowi 

od razu zawyrokować, że im wła-
śnie „to” najbardziej się podoba. 
A  gdybym kupiła Imprezę WRX 
STI, sprawiłabym im największą 
przyjemność. Poszli jednak na 
kompromis, dla wygody mamy. Mój 
Forester jest niebieski, bo po latach 
jeżdżenia autami srebrnymi posta-
nowiłam, że nigdy już takiego mieć 
nie będę. Wymarzyłam też sobie 
jasne wnętrze i  taki samochód na 
mnie czekał we Wrocławiu.

21
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- Co najbardziej przekonało Panią 
do Forestera?
- Zaczynałam od malutkiego auta. 
Z  czasem przechodziliśmy kolej-
ne etapy i  potrzebne były większe 
samochody, bo rósł nasz labrador, 
który zaczął zajmować tyle miej-
sca, ile fotelik z  dzieckiem. Jemu 
też chcieliśmy zapewnić komfort. 
Nurkujemy. Zabieramy ze sobą trzy 
butle, kamizelki, cały osprzęt. Ła-
zimy po lesie. Mój mąż, który jest 
operatorem, fotografuje. Potrzebo-
waliśmy miejsca. Chciałam mieć 
taki samochód, w którym siedzi się 
trochę wyżej, widzi więcej, czuje się 
bezpieczniej. 
Nie jestem kierowcą drapieżnym 
i myślę, że Impreza nie byłaby autem 
dla mnie. Owszem, podoba mi się 
i  podziwiam jej styl, ale ten rodzaj 
emocji, jakie wywołuje jest zupełnie 
nie dla mnie. Szukałam samocho-
du, którym mogłabym wjechać do 
lasu, o którym nie będę myśleć czy 
jest czysty czy ubłocony. Którym 
śmiało przejadę przez kałuże bez 
strachu, że usłyszę „łup” i  coś się 
stanie, który będę mogła „styrać” 
trzyosobową rodziną i  psem i  nie 
będę się tego bała. Forester nie jest 
na pokaz. Jest przysadzisty i  sta-
bilny. Nie myśli się o nim od razu, 
ale jakoś się do niego dojrzewa. Ma 

wywiad

mi dać poczucie swobody. Chcę się 
cieszyć tym, że spokojnie dowo-
zi mnie tam, gdzie chcę. Owszem, 
z  zapartym tchem oglądam relacje 
z rajdu Dakar i właściwie to jedyny 
sport, jaki mnie pociąga w telewizji. 
Wspólnie patrzymy, kto i  jak prze-
jechał odcinek. Ale sama nie tęsk-
nię do takiej przygody. 
Zastanawiałam się jeszcze nad Out-
backiem. Jednak Forester miał ta-
kiego bigla, traperską nutkę, jakiej 
potrzebowałam. Ma coś zabawne-
go, sympatycznego – przepraszam, 
że takimi niefachowymi terminami 
to nazywam. 

- Ależ przeciwnie! Na temat Subaru 
ma Pani sporą wiedzę! Skąd Pani ją 
czerpie?
- Gdy pojechałam na jazdę próbną 
do salonu we Wrocławiu, jeździł ze 
mną bardzo dobry pilot rajdowy, 
Jarosław Baran, u  którego kupiłam 
mój samochód. Przekazał mi dużo 
wiadomości na jego temat. 

- Jaką wersję Pani wybrała?
- Diesla...

- Nie przeszkadza Pani brzmienie 
silnika? 
- Przeciwnie, uwielbiam je. Pomruk 
tego silnika sprawia mi frajdę. 

Czasem w lecie, jak dresiarz, otwie-
ram okna, żeby posłuchać „mru-
czenia niedźwiedzia”. Muszę się też 
przyznać, że na parkingu zdarzyło 
mi się dwa razy uruchamiać... już 
pracujący silnik. Nie usłyszałam go 
na luzie! 
Wcześniej słyszałam, że Subaru to 
nałogowi wciągacze paliwa. Nie 
mam duszy rajdowca i  dla mnie 
wysokość spalania jest ważna. Pan 
Jarosław powiedział mi, jak rozpę-
dzać auto, kiedy zmieniać bieg, żeby 
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najlepiej wykorzystać silnik. A  ko-
bieta, jak jej się powie, że trzeba to 
robić przy 3 tys. obrotów, to będzie 
pilnowała tej granicy. Teraz już nie 
patrzę na obrotomierz. Czuję i  sły-
szę, kiedy to jest. Przez pierwszy 
miesiąc bawiłam się np. tym, do 
jakich obrotów ciągnąć silnik i  ja-
kie będzie przy tym spalanie. Gdy 
przyjechałam do salonu, spytali 
mnie: „Ile Pani pali?” Więc opo-
wiadam: „Jak jechałam do Krakowa 
i Sandomierza, doszłam do 5,4 litra 

na sto kilometrów”. A oni: „O boże, 
jak mało!”.

- To rzeczywiście znakomity wynik.
- Wjechałam na ambicję kolegom 
z  pracy. Najpierw podśmiewali się 
ze mnie i  podpuszczali. Liczyli, że 
zasunę zaraz powyżej 10 litrów. 
A  tu 5,4. Teraz już nie jestem ta-
kim zawodnikiem rajdu „o kropel-
ce”. Sprawia mi przyjemność to, że 
mam pod butem niemało mocy i jak 
przycisnę, to mogę trochę szybciej 

pojechać. Wtedy, owszem, pali tro-
chę więcej, około 7 litrów, a w trasie 
6,2-6,4 litra na setkę. Nie robi to na 
mnie wrażenia. Wrażenie robi, jak 
mąż mówi, że jego auto spaliło 14 
litrów. 

- Czy miała Pani szansę przekonać 
się o zaletach swojego Subaru i jego 
napędu na wszystkie koła?
- Zimą nie boję się, że nie wyjadę 
z  parkingu i  mąż będzie musiał 
mnie wyciągać. Ale nie nadużywam 
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zaufania, jakie mogę mieć do moje-
go samochodu. Nie pozwalam sobie 
na szarżowanie, jak jadę w  listopa-
dzie czy w styczniu i na drodze jest 
breja. 

- Może warto poćwiczyć w  Szkole 
Jazdy Subaru?
- Jestem do tego intensywnie na-
mawiana, ale – z braku czasu – nie 
mam kiedy w  niej wziąć udziału. 
Wiem, że przez to dotąd, po dwóch 
latach jazdy tym samochodem, cią-
gle nie w pełni umiem wykorzystać 
wszystkie jego możliwości. Ciągle 
się z nim „macam”. Wstyd się przy-
znać, ale po półtora roku po raz 
pierwszy na autostradzie użyłam 
tempomatu. Już w  drodze zadzwo-
niłam do męża i  wypytałam, jak 
go włączyć. Nie czytam żadnych 
instrukcji obsługi, wiec instrukcję 
do Subaru musiał przeczytać mąż 
i pokazać mi, gdzie co jest. Pewnych 
rzeczy nadal nie wiem, a kiedy na-
gle czegoś potrzebuję, jestem stero-
wana telefonicznie. 

- Mieszkanie i  praca w  teatrze we 
Wrocławiu, role w  filmie, praca 
przy serialu w  Sandomierzu – to 
musi oznaczać, że bardzo dużo 

Pani podróżuje. Jak Forester spraw-
dza się w intensywnej eksploatacji?
- Jeżdżę bardzo dużo i  sprawdzam 
moje auto głównie w trasie, ostatnio 
przede wszystkim Wrocław – War-
szawa i  Wrocław – Sandomierz, ale 
też na byłym poligonie pod Wrocła-
wiem! Wprawdzie się tam nie ścigam 
z Land Roverem męża, ale nadążam 
za nim. Mąż jeździ z  Antkiem, na-
szym synem, a  ja się z  nich trochę 
śmieję, że są tacy nabzdyczeni w tym 
jeżdżeniu. Mają osłony, podniesione 
podwozie i chwyt powietrza wypro-
wadzony do góry, mają doskonałe 
opony. A  ja moim autkiem za nimi 
też świetnie daję radę. 
Niedawno robiłam przegląd po 60 
tysiącach kilometrów, które prze-
jechałam w  półtora roku. Mecha-
nicy pochwalili, że samochód jest 
w  świetnym stanie i  widać, że jest 
dobrze traktowany. A  przed zaku-
pem straszono mnie sprzęgłem, że 
można je wykończyć czy innymi 
rzeczami, na których się nie znam, 
lecz które mogą sprawić, że nie będę 
mieć z auta pożytku. Ze sprzęgłem 
to podejrzewam, że mam po prostu 
prawidłowe nawyki: wciskam pedał 
do końca i  nie „upalam”. Więc nie 
daję mu szansy się zużyć. 

wywiad

- Jeździ nim Pani po mieście, na co 
dzień. Czy nie jest za duży na mia-
sto?
- Nie jestem mistrzem kierownicy 
i na pudełko od zapałek nie zapar-
kuję, ale też nie boję się postawić go 
w miejscu mało komfortowym. Zza 
kierownicy wszystko doskonale wi-
dać. Choć Forester jest dużo więk-
szy niż auta, którymi jeździłam 
dotąd, nie mam problemu z  oceną 
długości i szerokości.

- Jeżdżąc dużo po polskich drogach 
musi Pani stykać się ze stresujący-
mi sytuacjami. Jakie emocje towa-
rzyszą Pani za kierownicą?
- Jestem bardzo spokojna i śmieszy 
mnie zadęcie, jakie często towarzy-
szy mężczyznom. Jestem orędow-
nikiem kobiecej jazdy samocho-
dem. Nie mam na myśli stereotypu, 
jaki się z  tym łączy, czyli jazdy 
bezref leksyjnej. Po prostu nie mam 
potrzeby rywalizacji, zwyczaju 
pokazywania znaków „ręcznych”, 
świecenia światłami, nie czuję tego, 
że „muszę”. Śmieszą mnie ci, któ-
rzy ścigają się, a  potem spotykam 
ich na najbliższym skrzyżowaniu. 
A  rzadko spotykam narwane ko-
biety. Jak mówi mój mąż, jeżdżę po 
rycersku.

- W  lokalnej gazecie w  Sandomie-
rzu zamieszczono relację ze zdjęć 
do „Ojca Mateusza”. Dziennikarz 
napisał w  niej, że występującym 
w  filmie, zabytkowym samocho-
dem jeździła Pani brawurowo. 
- Jeżdżę tam 40-letnim, samocho-
dem, w  którym – jak porównać 
z  moim – brak sprawnych hamul-
ców, są łyse opony i  w  ogóle brak 
czegokolwiek, co działałoby pra-
widłowo. Jazda tym autem zgodnie 
z  charakterem postaci, jaką gram, 
to brawura. Już przy prędkości 

Kinga Preis 
urodziła się w 1971 we Wrocławiu. W 1996 
roku ukończyła wrocławską Państwową 
Wyższą Szkołę Teatralną. Na co dzień jest 
aktorką Teatru Polskiego w swoim rodzinnym 
mieście. W 2001 roku od czytelników 
miesięcznika „Film” otrzymała „Złotą 
Kaczkę” dla najlepszej aktorki roku. Na 
festiwalu filmowym w Gdyni nagradzano 
jej role w „Poniedziałku” i „Ciszy”. W 2006 r. 
otrzymała nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. 
To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest 
młodym aktorom o wybitnej osobowości. 
W 2008 na Festiwalu Teatru Telewizji 
Polskiej i Polskiego Radia „Dwa Teatry” 
w Sopocie została nagrodzona za rolę Wandy 
Boniszewskiej w spektaklu „Stygmatyczka”. 
W 2010 roku została odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi.



25

- Co Pani zdaniem jest większym 
wyzwaniem dla aktora: teatr, serial 
czy film fabularny?
- Teatr wymaga większej odpowie-
dzialności, skromności, pracy i  sa-
modyscypliny. Pracuje się w  dość 
zamkniętej grupie, zna się jej słabo-
ści i mocne strony. Po pewnym cza-
sie trudniej o   inspirację. W  filmie 
codziennie coś się zmienia i potrze-
ba w nim głębszego odsłonięcia się. 
Jako aktorka w  filmie nie poczuję 
jednak energii, którą wysyła widz 
w  teatrze. A  sterowanie emocjami 
kogoś, kogo ma się o  krok od sie-
bie, to jest wyzwanie. W  kinie ste-
ruje nimi reżyser. W  teatrze czło-
wiek podąża za aktorem. To daje 
ogromną satysfakcję, jeśli potrafię 

ledwie 40 kilometrów na godzinę 
wrażenia są takie, jakby się starto-
wało w kosmos: wszystko drży i się 
trzęsie. 

- A  gdy jesteśmy przy „Ojcu Mate-
uszu”, pomówmy trochę o  aktor-
stwie. Czy umiałaby Pani wskazać 
moment lub wydarzenie, które prze-
sądziło o  wyborze kariery aktor-
skiej? 
- Moja rodzina była na pewno grun-
tem, na którym ta pasja kiełkowała. 

- Co najbardziej pociąga Panią 
w aktorstwie?
- Piękno aktorstwa polega na spo-
tkaniach: z  reżyserem, z  innym 
aktorem, z  operatorem, z  drugim 

człowiekiem. Czy z  panem Jerzym 
Skolimowskim czy z  Wojtkiem 
Smarzowskim czy wreszcie ostat-
nio z  Agnieszką Holland. Bardzo 
ważne jest zawodowstwo, ale dla 
mnie ważniejsze jest spotkać do-
brego człowieka, niż dobrego re-
żysera czy aktora. Tak się akurat 
składa, że wszystkie moje ostatnie 
spotkania odbywały się na bardzo 
wysokim diapazonie. Wymagają 
ode mnie bardzo wiele, ale od tych 
ludzi dostaję ogromnie pozytywną 
energię. I  „Ojciec Mateusz”, któ-
ry jest z  zupełnie „innej parafii” 
też jest wspaniałym spotkaniem, 
w  którym mogę odetchnąć. Mogę 
się tam pokazać w innej, komedio-
wej odsłonie.
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drugiego człowieka wciągnąć w mój 
świat. W  teatrze i  w  filmie trzeba 
użyć zupełnie innych środków.

- Cieszy Panią popularność, jaką 
w  naturalny sposób generują se-
riale telewizyjne, takie jak „Ojciec 
Mateusz”?
- Dla mnie popularność to chyba 
najmniej istotny aspekt tego za-
wodu. Owszem, dzięki rozpozna-
walności mogę działać na rzecz 

Wrocławskiego Hospicjum dla 
Dzieci, którego jestem ambasado-
rem. Bez żadnego krygowania się 
pomaszerowałam do salonu Subaru 
i spytałam, czy mogę zostawić ulot-
ki z prośbą o przekazywanie 1% po-
datku na fundację hospicjum i spo-
tkałam się z aprobatą. Popularność 
sama dla siebie jest niczym.

- Wprawdzie „Ojciec Mateusz” to 
nie serial policyjny, ale policjanci 

należą do głównych bohaterów. Czy 
pomaga to Pani w kłopotliwych sy-
tuacjach z  prawdziwymi funkcjo-
nariuszami na drodze?
- Gdy jeździ się tak dużo, jak ja, 
trudno uniknąć sytuacji, w  któ-
rej zrobi się coś nie tak, jak trzeba. 
Oczywiście, należy jeździć roz-
sądnie i  zgodnie z  przepisami, ale 
przede wszystkim trzeba myśleć. 
Nie umiem rozmawiać z  policją. 
Zawsze, kiedy coś przeskrobię, 

wywiad



27

A  jeszcze na ostatnich dwudziestu 
kilometrach... wypadek. Nie wiem 
gdzie jestem, pierwsza w nocy, jadę 
za rzędem ciężarówek, bo policjan-
ci wszystkich kierowali objazdem. 
Więc jeszcze bardziej podniosło mi 
się ciśnienie. Jak wreszcie wjecha-
łam do Warszawy, miałam już taki 
rodzaj pośpiechu, że kiedy zobaczy-
łam zielone światło zmieniające się 
na pomarańczowe, powiedziałam 
sobie: „dam radę”. Nie lubię się za 
to, bo sama wypominam mężowi, 
kiedy tak zrobi, ale gdy nakręci się 
taka spirala, trudno ją potem za-
trzymać. I tak trafiłam na falę – jak 
mawia mój instruktor – „ciemno-
zielonego”. Więc zaczęłam gnać, 
żeby zdążyć na następnych świa-
tłach. Jak się pojawiło pomarań-
czowe, depnęłam jeszcze, bo wie-
działam, że mam czym i  zdążyłam 
na kolejnym „ciemnozielonym”. Za 
trzecimi światłami zatrzymali mnie 
mili funkcjonariusze i  poprosili 
o  dokumenty. Wtedy nie wytrzy-
małam - rozpłakałam się i zaczęłam 

dostaję maksymalny wymiar kary, 
a  na końcu policjant mi mówi: 
„I proszę tu złożyć swój autograf...”. 
Kiedyś jechałam z  Wrocławia do 
Warszawy. Wyjechałam późno, po 
spektaklu. Miałam mieć wczesne 
zdjęcia. Droga się dłużyła i  cały 
czas tykał w  głowie zegar, ile jesz-
cze kilometrów przede mną. Przy 
tym remont całego odcinka, który 
dotąd był jedynym, pozwalającym 
dość sprawnie się przemieszczać. 

wylewać wszystkie żale: że jadę do 
Janek 300 kilometrów, trzymam się 
przepisów, a  oni mnie zatrzymują. 
Widząc moją histerię panowie za-
pytali, czy sześć punktów może być. 
Na to ja: „Dlaczego sześć, proszę 
dziesięć!”. A  wtedy oni wyciągnęli 
alkomat... Tego było już za wiele, 
bo rzeczą, jakiej nigdy nie robię i do 
jakiej odnoszę się z  obrzydzeniem 
jest prowadzenie auta po alkoholu. 
Kiedy podejrzewam, że ktoś prowa-
dzi pijany, wzywam policję. Więc 
gdy ten funkcjonariusz podszedł do 
mnie z alkomatem, to dmuchnęłam 
w niego z taką siłą, żeby to zero go 
„zdmuchnęło” z powierzchni ziemi. 
Od tej pory często jeżdżę pocią-
giem. Poniosłam karę, ale to było 
świetną nauką. Bo wydaje nam się, 
że wiemy więcej i  nad wszystkim 
panujemy. Dobrze, że to była noc, 
mały ruch i  nic się nie stało, choć 
przejechałam na trzech „ciemno-
zielonych”.

- Dziękuję za rozmowę.
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wiatowa premiera Subaru 
XV miała miejsce podczas 
64. Salonu Samochodowe-

go we Frankfurcie, a w Polsce zapre-
zentowano go na targach Fleet Mar-
ket 2011. Wcześniej, podczas Fleet & 
Business Day 2011 najnowszy model 
japońskiej marki został nagrodzony 
Guinnessem Flotowym w  kategorii 
crossover. XV będzie także główną 
nagrodą w  głosowaniu Auto Lider 
2011, zorganizowanym już po raz 
dziesiąty i  największym w  naszym 
kraju plebiscycie motoryzacyjnym. 
Dla polskich dziennikarzy okazją 
do kontaktu z  XV była oficjalna 

Subaru XV 
- Stworzony z myślą o Europie

Dynamiczny rozwój segmentu samochodów typu SUV, ze szczególnym 
uwzględnieniem kategorii crossover sprawił, że również Subaru wpro-
wadziło do swojej oferty model aspirujący do miana uniwersalnego auta 
sportowo-użytkowego. XV nie jest jednak tylko uzupełnieniem gamy, 
ale przede wszystkim poważnym graczem w swojej klasie, stworzonym 
zgodnie z filozofią japońskiej firmy. Już Subaru XV Concept wywołał duże 
poruszenie na rynku, a mocno do niego nawiązujący model produkcyjny 
szybko został okrzyknięty przełomowym dla marki spod znaku „Plejad”.

Ś
prezentacja. Na drogach Florencji 
nowy model Subaru sprawdził tak-
że Wojtek Chuchała, kierowca LO-
TOS - Subaru Poland Rally Team 
i  Mistrz Polski, Słowacji oraz CEZ-
-FIA w grupie N. 
Subaru XV dodaje do hasła „Confi-
dence in Motion” kolejne, brzmiące 
„Urban Adventure” i  świadczące 
o  jego przeznaczeniu jako samo-
chodu przyjaznego miastu. Jednak 
nowy model japońskiej marki został 
stworzony nie tylko po to, aby radzić 
sobie na ulicach metropolii. Jego 
uniwersalność sprawia, iż nie są mu 
obce żadne warunki drogowe. Stały 
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napęd na cztery koła dba o  bezpie-
czeństwo podróży, a najwyższe noty, 
przyznane w  testach Euro NCAP, 
potwierdzają skuteczność prac nad 
stworzeniem nowatorskiej kon-
strukcji nadwozia.
Subaru XV przyciąga uwagę charak-
terystyczną linią karoserii, łączącą 
w  sobie sportową elegancję z  funk-
cjonalnością oraz bardzo dobrym 
współczynnikiem oporu powietrza, 
zapewniającym niskie zużycie pa-
liwa. Jego design wykracza poza 
ramy grupy docelowej japońskiej 
marki, wzbudzając zainteresowanie 
wszędzie, gdziekolwiek się pojawi. 
- Projektanci zrobili robotę, dzięki 
czemu XV wpada w oko i na pewno 
można się w nim pokazać. Linia auta 
kojarzy się z  tymi najładniejszymi 
i  najbardziej efektownymi. Włochy 
to ojczyzna mody i  stylu, nic więc 
dziwnego, że za XV oglądali się nie-
mal wszyscy. - Żałowałem tylko, że 
Włoszki niestety bardziej intereso-
wał samochód niż ja.

Złoty środek
Subaru XV jest dostępny z trzema sil-
nikami w  układzie boxer: benzyno-
wymi o pojemności 1,6 i 2 litrów oraz 
2-litrowym dieslem. Dwa pierwsze 
należą do nowej generacji jednostek, 
charakteryzujących się zmodyfikowa-
ną konstrukcją, między innymi zasto-
sowaniem większego skoku tłoków. 
Dzięki temu nastąpiło zwiększenie 
momentu obrotowego, a także popra-
wiła się reakcja na gaz. W  modelach 

benzynowych dużą nowością jest 
system Auto Start Stop, który pozwa-
la zmniejszyć zużycie paliwa dzięki 
wyłączaniu silnika podczas postoju 
na skrzyżowaniu czy w  korku.  - To 
niezły gadżet, choć na początku się 
troszkę przestraszyłem, że zgasiłem 
samochód. Jednak gdy się już przy-
zwyczaimy, pozwoli on nam zaosz-
czędzić nie najtańsze przecież paliwo.
Wszystkie jednostki spełniają normy 
Euro 5 i cechują się niską emisją dwu-
tlenku węgla. Najbardziej oszczędny 
jest oczywiście model z  2-litrowym 
silnikiem diesla, a fabryczne wartości 
spalania są możliwe do osiągnięcia 
bez spadku dynamiki jazdy. XV z sil-
nikiem wysokoprężnym charaktery-
zuje się najlepszymi osiągami z  całej 
gamy, a  przy tym jego kulturę pracy 
można porównać z jednostkami ben-
zynowymi. Model z  silnikiem diesla 
jest dostępny wyłącznie z  manualną, 
6-biegową skrzynią, natomiast wersje 
z  jednostkami benzynowymi mogą 
być wyposażone zarówno w  ręcz-
ne przekładnie, jak i  bezstopniową 
skrzynię biegów Lineartronic (CVT) 
nowej generacji. 
Subaru XV dysponuje stałym na-
pędem wszystkich kół Symmetrical 
AWD, co w połączeniu z dynamiczną 
geometrią zawieszenia (Subaru DC3) 
sprawia, iż szybko i  pewnie reaguje 
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przemierzając metropolię czujemy się 
bezpiecznie i  komfortowo. Gdy jed-
nak zapragniemy zjechać z miejskiego 
szlaku, otworzą się przed nami kolejne 
możliwości. Dzięki wynoszącemu aż 
220 milimetrów prześwitowi oraz sta-
łemu napędowi wszystkich kół Sym-
metrical AWD XV spisuje się także 
poza asfaltowymi drogami. - W  jeź-
dzie terenowej nie jestem najmoc-
niejszy, ale udało mi się nie zakopać. 
Wcześniej miałem z  tym trochę pro-
blemów, więc XV pomógł mi poznać 
kilka sztuczek.

Bezpieczeństwo i funkcjonalność
Wnętrze Subaru XV robi wrażenie 
zarówno pod względem użyteczności 
i komfortu, jak również jakości wyko-
nania. Konstrukcja nadwozia sprawia, 

na polecenia kierowcy, niezależnie 
od warunków drogowych i stanu na-
wierzchni. - XV jeździ się jak prawdzi-
wym Subaru. Trakcja, prowadzenie 
i  sportowa smykałka to główne zale-
ty tego miejskiego SUV’a. O  wysoki 
poziom bezpieczeństwa dbają system 
kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy 
(VDCS) oraz 4-kanałowy ABS z funk-
cją EBD, dostępne w  standardzie dla 
każdej wersji wyposażenia, podobnie 
jak 17-calowe felgi aluminiowe o cha-
rakterystycznym kształcie. Vehicle 
Dynamics Control System ratuje w sy-
tuacjach awaryjnych, lecz nie ingeruje 
w poczynania kierowcy, gdy ten chce 
zakosztować bardziej sportowej jazdy. 
Subaru XV łączy w sobie cechy typo-
wego crossovera, który radzi sobie za-
równo w miejskiej dżungli, jak i poza 

nią, a  także nie są mu obce nieprze-
tarte jeszcze szlaki. W przypadku naj-
nowszego modelu japońskiej marki 
śmiało można mówić o  znalezieniu 
złotego środka. - Włoskie serpentyny 
były jak stworzone pod to auto, a  ja 
się czułem jak prawdziwy as kierow-
nicy. Zawieszenie świetnie pracuje 
na krętych drogach, a  przy tym jest 
komfortowe i  dość sportowe. Nisko 
położony środek ciężkości oraz uni-
wersalna charakterystyka podwozia 
sprawiają, iż nawet przy dynamicznej 
jeździe można się cieszyć pewnym 
prowadzeniem.
XV został stworzony jako samo-
chód przyjazny miastu, więc również 
w tym terenie radzi sobie nadzwyczaj 
dobrze. Precyzyjny układ kierowniczy 
oraz dobra widoczność sprawiają, iż 
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iż mamy do dyspozycji obszerną prze-
strzeń pasażerską oraz pakowny bagaż-
nik, który uzupełnia duża liczba schow-
ków. - XV jest bardzo funkcjonalny, we 
wnętrzu naprawdę można się fajnie po-
czuć. Widoczność przez przednią szybę 
jest bliska ideału, a eleganckie kontury 
tylnej części karoserii także nie ogra-
niczają pola widzenia. Lusterka boczne 
zostały umieszczone na drzwiach, za-
miast w rogu szyb bocznych, co dodat-
kowo zwiększa kąt widzenia oraz bez-
pieczeństwo. 
Jakość wykonania, użyte materiały oraz 
spasowanie elementów wnętrza spra-
wiają, że z  XV nie chce się wysiadać. 
Wygodne fotele są stworzone zarówno 
do długich podróży, jak i  do krótkich 
przejażdżek po mieście. W  egzempla-
rzach, dostępnych w naszym kraju, zo-
staną one dodatkowo pokryte wysokiej 
jakości skórzaną tapicerką z elementami 
w kolorze nadwozia. - To samochód dla 
ludzi lubiących zarówno gadżety, jak 
i  sport w każdej dziedzinie. Na pewno 
super się sprawdzi na wyjazdach snow-
boardowych czy narciarskich. Można 
też załadować rower i  podszlifować 

kondycję. Uzupełnieniem wnętrza 
jest wyświetlacz wielofunkcyjny MFD 
(Multi-Function Display), dostarcza-
jący informacji o  aktualnym zużyciu 
paliwa czy stanie systemów bezpie-
czeństwa. Intuicyjna obsługa nawigacji 
satelitarnej sprawia, iż zawsze możemy 
mieć pewność dotarcia do celu.
Wyposażeniem standardowym są 
przednie i boczne poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera, kurtyny przednie 
i  tylne, a  także poduszka powietrzna, 
chroniąca kolana kierowcy. W  teście 
Euro NCAP Subaru XV otrzymał naj-
wyższą ocenę 5 gwiazdek, legitymując 
się między innymi bardzo wysoką, 90% 
skutecznością w kategorii ochrony dzie-
ci. Podobnie jak inne modele Subaru 
dostępne na polskim rynku, także XV 
będzie wyposażony w Inteligentny Sys-
tem Ratunkowy (ISR), który w sytuacji 
awaryjnej za pomocą sygnału GPS au-
tomatycznie przekazuje informacje do 
stale funkcjonującego centrum moni-
toringu. Umożliwia to natychmiastowe 
zweryfikowanie zdarzenia i  powiado-
mienie właściwych służb w celu szybkiej 
i sprawnej organizacji pomocy. 

Pomarańczowa rewolucja
Subaru XV, którego wiodący ko-
lor to efektowny Tangerine Oran-
ge Pearl, stanowi kolejny przełom 
w historii japońskiej marki. Nowy 
model jest niejako stworzony, aby 
sprostać także wymaganiom eu-
ropejskich odbiorców. Jego zalety 
w  połączeniu z  nietuzinkowym 
wyglądem sprawiają, iż w  kate-
gorii crossover pojawił się nowy, 
poważny gracz. - Za jego kierow-
nicą spędziłem niewiele czasu 
i  już chciałbym tam wrócić. Na 
pewno byłby to dobry samochód 
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służbowy, jednak na razie muszę 
się zadowolić moim STI. XV bę-
dzie dostępny w polskich salonach 
na przełomie marca i kwietnia 2012 
w  trzech wersjach wyposażenia: 
Active (wszystkie jednostki napę-
dowe) oraz Comfort i  Exclusive 
(2-litrowe silniki benzynowe i die-
sle). Cena podstawowego modelu 
z  silnikiem o  pojemności 1,6 litra 
kształtuje się na poziomie 21 600 
Euro . Więcej informacji o najnow-
szym modelu Subaru można zna-
leźć na www.subaruxv.pl oraz na 
www.facebook.com/SubaruXV.
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fotoreportaż

Poniżej prezentujemy kilka kadrów z  42. Salonu Samochodowego 
w Tokio. Część z nich to przedsmak tego, co czeka nas w najbliższych 
miesiącach. Przyszłość wygląda emocjonująco…

2011 Tokyo 
Motor Show
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szystko się zmieniło po przy-
jeździe pani Krystyny, któ-
ra zniknęła w  czeluściach 

mammobusu, a  jak wyszła, oznajmiła, 
że mamy sobie zrobić mammografię, 
a Fundacja Teraz Kobiety za nią zapłaci. 
Nie ma czegoś takiego jak za młoda na 
raka. Dlaczego umarła za młoda na raka 
piersi, jej 32-letnia asystentka na uczelni? 
Dlaczego chorują na raka piersi za mło-
de 18-letnie dziewczyny? Nie padła ani 
jedna odpowiedź.

www.plejady.subaru.pl36

I część dziewczyn poszła robić mam-
mografię, a  część zwiedzać muzeum 
ikon i  Supraśl. Natasza Caban, Do-
rota Kamińska i  pani Krystyna wraz 
z  dziewczynami powitały burmistrza 
Supraśla, który przyszedł oficjalnie 
i  osobiście wesprzeć działania fun-
dacji, a  także łapać kobiety i  ciągnąć 
je do mammobusu. Trzeba przyznać 
jednak, że najwięcej kobiet do mam-
mobusu zaciągnęła Natasza, która 
prywatnie jest szaloną i strasznie fajną 

Rajd Teraz Kobiety – dynamiczna walka 
z nowotworem (część druga)

Następnego dnia spotkałyśmy się wszystkie w Supraślu, gdzie były przewidziane start i meta sobotnich zawodów. 
Od rana podstawiony był także mammobus, w którym kobiety między 50. a 69. rokiem życia mogły bezpłatnie 
wykonać mammografię. Ponieważ przyjechałam wcześniej, prosto z  domu, a  nie z  Bobrowej, chciałam także 
taką mammografię zrobić. Jednakże, pani z mammobusu powiedziała mi, że jestem za młoda. Stwierdziłam, że 
wiem, że jestem za młoda na to, żeby takie badanie wykonać na koszt NFZ, ale PŁATNIE chciałabym je wykonać. 
Pani powiedziała mi wówczas, że to pieniądze wyrzucone w błoto, że mammografia nic nie pokaże. Że młodym 
kobietom robi się USG i mammografię. Kiwając ze zrozumieniem głową zaproponowałam, że chciałabym zrobić 
właśnie jeden z tych kroków, ale nie spotkało się to ze zrozumieniem.

dziewczyną, emanującą tonami pozy-
tywnej energii, której nie powstrzy-
mywała nawet karoseria Forestera, 
którym jechała.
W  końcu rajd wystartował, ja i  cho-
chliczny egocentryczek - mój pilot, 
oczywiście z numerem 1.
- To chyba wiesz dokąd jechać w  tym 
Supraślu, prawda? Nie będę nawet wy-
ciągała kwitów.
- Wyciągaj, bo w Supraślu to wiem, ale 
potem, to za cholerę. Supraśla też za 

W
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dobrze nie znam, wiesz, głównie to tra-
sę do monopolu…
- Nie wygłupiaj się. Dobra, to przed ko-
ściołem w lewo , do świętej sosny, noooo 
i  teraz jest jedna droga prosto, a  druga 
trochę w prawo. Według kwitów jedź w tę 
w prawo.
- Chochliku, ale tu jest zakaz wjazdu!
- No trudno. A tak z boku się nie zmie-
ścisz?
- Nie wiem, chyba zmieszczę, ale powin-
nam?
- No jedź – zawyrokowała Chochlik pod-
kreślając wagę swych słów wymownym 
gestem ręki.
Jak pilot kazał, no to pojechałam. Przez 
pierwsze kilometry czułyśmy się obie 
względnie dobrze, lecz nasza pewność 
malała wraz z  kolejnymi pokonywa-
nymi metrami, by ostatecznie prysnąć 
ZUPEŁNIE w  obliczu nadjeżdżającej 
z naprzeciwka, prosto na nas, olbrzymiej 
ciężarówki ze żwirem, eskortowanej 
przez walec drogowy.
- Ooooo, widziałaś tę ciężarówkę? Zjedź, 
zjedź gdzieś na bok!
- Ale nie bardzo mogę, bo tu wszędzie jest 
porozwalane drewno. Wiesz Chochliku, 
chyba wjechałyśmy w budowę…
- Oj tam, oj tam. Wjechałyśmy, to 

wyjedziemy. Stań tu gdzieś z boku, tylko 
tak, żeby wyjechać, nie chce mi się w tych 
szpilkach wyłazić i załatwiać z panami, 
żeby nas wyciągnęli.
Ciężarówka przejechała. Odprowadzi-
łam jej kierowcę, który na nasz widok 
przybrał minę pt. „kocia morda” naj-
piękniejszym uśmiechem jaki z  siebie 
wykrzesałam w  tych okolicznościach. 
Podobnym został obdarowany przez 
Chochlika operator walca drogowego. 
A także 2 kolejne pojazdy uprzywilejo-
wane mijane przez nas na tej leśnej dro-
żynce.
- Wiesz, przypuszczalnie całkiem słusznie 
był tu ustawiony zakaz wjazdu… - zawy-
rokowała Chochlik.
Przypuszczalnie to panowie z  budowy 
zostali w  tym dniu łapaczami uśmie-
chów. Bo my byłyśmy pierwsze, a  za 
nami jeszcze kilkanaście załóg. BO TO 
BYŁA WŁAŚCIWA DROGA.
Dojechałyśmy do Bobrowej, gdzie była 
przewidziana pierwsza próba terenowa. 
Ponieważ miałyśmy jeszcze trochę cza-
su, to ustawiłyśmy się z boku, popijając 
kawę z termosu. I tak stałyśmy sobie cze-
kając na swój czas wjazdu, po kolei wy-
mijane przez samochody. W końcu Ja-
rek Kazberuk nie wytrzymał, zamrugał 
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światłami, gwizdnął i krzyknął „Dziew-
czyny, no jedźcie już, na litość boską!”.
No to pojechałam, wśród wrzasków pi-
lota, że wolniej, bo jej się kawa z kubka 
rozlewa. Wjechałyśmy punktualnie na 
PKC i dostałyśmy ochrzan, że wszyscy 
na nas czekają, że próba, że czasy dojaz-
dów nie będą uwzględniane itp. Na pró-
bie okazało się, że mamy pojeździć po 
polance mieszcząc się między słupkami, 
taśmami i wyznaczonymi palikami. Już 
szłam do bagażnika w  celu wręczenia 
Chochlikowi kasku i  kaloszy (oczywi-
ście żeby poszła zbadać trasę, wybrała 
optymalne kąty najazdu, zakonotowała 
pułapki i  niebezpieczeństwa), gdy wło-
żono nam kaski na głowę, zakazano 
wygłupów z kaloszami, rozmów z prasą, 
poprawienia makijażu i  KAZANO JE-
CHAĆ JUŻ. Wyobrażacie to sobie?
Pojechałyśmy. Dobrze, że miałyśmy 
te kaski, bo ze dwa razy rąbnęłyśmy 
głowami o  podsufitkę. Tak trochę 
z  rozmachem pojechałam. Mój pilot 
oniemiał i trzymał się kurczowo rączki 
w suficie.
- Jedź jak widzisz i  czujesz! Na pewno 
będzie dobrze. A jak niedobrze, to i tak 
tego nikt nie zobaczy, bo tu NIKOGO 
nie ma, a jakoś nie widziałam, żeby pa-
nowie mieli lornetki.

- Dobrze Chochliku. Powiedz mi tylko 
jedno… gdzie jest meta?
- Meta, meta… Dobre pytanie…
Zatrzymałam Forka, a  Chochlik pilnie 
patrzyła przez szybę przednią w stratos-
ferę, głęboko myśląc i wypatrując. Nagle 
wykrzyknęła:
- Widzę, widzę metę!
- Gdzie?
- Tam! Ten łepek w  seledynowej kurtce 
biegnie i  ją niesie. Taką czerwoną. Jedź 
na niego!
Pojechałam i w ten sposób zaliczyłyśmy 
próbę. Emocje opadły. Pierwsze zderza-
ki w błoto.
Skoro czasy dojazdów miały nie być li-
czone, pojechałyśmy na kolejną próbę, 
do żwirowni Tatarowce. Pilot dzielnie 
mnie instruował i po kilku minutach na-
szym oczom ukazał się widok żwirowni 
z lotu ptaka z dołami i górami, z malow-
niczo utkanymi gdzieniegdzie pojazda-
mi wyposażonymi w wyciągarki.
- To żeby wyciągnąć prosiaki, które się za-
kopią chyba. Karetki nie widać, przejazd 
zatem chyba nie jest związany z ryzykiem 
życia. Dobra Chochlik, jedziemy! 
Pojechałyśmy. To była trudniejsza pró-
ba od poprzedniej. Jeden z zakrętów 180 
stopni na nachylonym zboczu brałam na 
trzy.
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- Odpadnie nam coś spod spodu. Zoba-
czysz… - powiedział Chochlik.
- Może nie odpadnie…
I jechałyśmy dalej . Gdy się nie zmieści-
łyśmy w paliki, to jechałyśmy obok i też 
tragedii wielkiej z  tego nie było. Może 
i  organizatorzy nie zakładali, że tam-
tędy da się przejechać. Ale Forek prze-
jechał. I  miało to niewątpliwy posmak 
przygody, bez wiedzy co (lub kogo) za 
chwilę się przejedzie.  Do momentu gdy 
wjechałam na takie wzniesienie i oczom 
naszym ukazał się stromy zjazd prosto 
w wodę.
- Betty, ja nie wiem, ty rób jak chcesz. 
Widziałaś, TAM JEST WODA. Może nie 
jedź!?
- Jedziemy! Jakby co, to mamy kalosze!
No to dałam w gaz i pojechałyśmy, roz-
bryzgując tę wodę na pobliskiego Land 
Rovera . Odetchnęłyśmy i już bez stresu 
dotarłyśmy do mety, która w  przeci-
wieństwie do poprzedniej próby była 
metą nieruchomą. Jako pierwsza załoga 
nigdy nie byłyśmy w  stanie ocenić czy 
mamy dobry czy zły czas. Byłyśmy za 
to w  stanie ocenić czy mamy w  miarę 
sprawny samochód czy nie. W naszym 
odczuciu był on w miarę sprawny, cho-
ciaż troszkę brudny.
Jednak kiedy stałyśmy sobie z boku po 
ukończonej próbie, zastanawiając się jak 
jechać dalej, to coś nam trochę zaśmier-
działo.
- Czujesz Chochliku?
- No trochę… Zamknij okno, pewnie coś 
zdechłego w rowie leży…
- Chochliku, to nie śmierdzi zdechłym 
z rowu, to śmierdzi spalonym sprzęgłem.
- No, ale jak zamkniesz okno, to jakby 
mniej…
Za nami stały dziewczyny z Kia , samo-
chodu megaprzygotowanego do jazdy 
terenowej: z klatką, profesjonalnymi fo-
telami, osłonami na wszelkie możliwe 
części mechaniczne i nie tylko. Przy tej 
„potworze” nasz malutki Foresterek wy-
glądał jak bezbronny bobasek.

- Dziewczyny, co to za jaranie sprzęgła na 
próbach, co? – zapytał Jarek, który podje-
chał zapytać jak nam poszło. – Wyjecha-
łyście z tego błota? – uniósł brwi z niedo-
wierzaniem.
- Jakie jaranie? Jakiego sprzęgła? – 
z uśmiechem zapytała Chochlik. – A to 
my nie jedziemy automatem? 
Jarosław Kazberuk, kierowca rajdowy, 
zwycięzca rajdu faraonów osunął się na 
te słowa. W sobie. Przynajmniej tak wy-
glądał.
Ale to nie my zjarałyśmy sprzęgło, lecz 
dziewczyny z  Kia. A  przejechałyśmy 
w bardzo podobnym czasie.
Nie bez trudów odnalazłyśmy popraw-
ną drogę przez ostępy leśne i  pojecha-
łyśmy w kierunku granicy białoruskiej, 
do Kruszynian, gdzie był zaplanowany 
catering. Od tego momentu dziewczyny 
z Kia trzymały się za nami. To był bar-
dzo fajny etap ta droga, bo nareszcie mo-
głyśmy sobie trochę odpocząć , pogadać 
i pośmiać. Chochlik mogła też nareszcie 
się napić tej kawy z  termosu, którą jej 
przyniosłam na trudy walki dnia dzi-
siejszego. Mały problem pojawił się nie-
opodal białoruskiej granicy, gdy oczom 
naszym ukazała się przeogromna kolej-
ka tirów skutecznie blokująca jedyny pas 
ruchu wyznaczony do jazdy w pożąda-
nym przez nas kierunku. Według mapy, 

za 1,5 kilometra powinnyśmy skręcić 
w lewo, lecz obserwując natężenie ruchu 
mogłyśmy z zupełnie dużym prawdopo-
dobieństwem przypuszczać, że kolejka 
do tego skrętu przesunie się gdzieś do-
piero w okolicach święta zmarłych.
- To co robimy, pilocie? – zapytałam nie-
śmiało. - Podwójna ciągła…
Poszłam pogadać z  laskami z Kia. Gdy 
wróciłam, Chochlik złożyła kwity, wes-
tchnęła i rzekła:
- A huk tam! Jedź! I tak złamałaś prze-
pisy ruchu, wjechałaś na teren budowy! 
O  patrz, Białorusini pojechali. Jedź za 
nimi! Nie martw się, policję biorę na 
siebie!
Pojechałyśmy. Za Białorusinami. Mi-
nęłyśmy się z  ciężarówką. Na milime-
try. Potem to już była bułka z  masłem 
i przyjemniutkie szutry do samych Kru-
szynian. A  u  Dżenetty pyzy w  rosole 
i  miętowa herbatka na rozgrzewkę. Po 
godzinie stopniowo zaczęły nadjeżdżać 
pozostałe zawodniczki. Z żalem dowie-
działyśmy się, że próba w  żwirowni, 
podczas której tak dzielnie pokonywa-
łyśmy wodę i  zakręty została odwoła-
na, gdyż oprócz nas i  dziewczyn z  Kia 
może jeszcze dwie drużyny ukończyły 
przejazd, a  wiele, bardzo wiele z  nie-
go zrezygnowało widząc miny panów 
ustawionych tam do pomocy. Podobno 
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styl życia

kilka samochodów zaliczyło także tro-
chę uszczerbków, dziewczyny poniosła  
fantazja czasami za wysoko. No, ale tak 
to bywa. Wiadomo - adrenalina.
Po obiedzie, który rozładował nieco 
atmosferę poszłyśmy zwiedzać me-
czet i  przez chwilę posłuchaliśmy jak 
sympatyczny młody Tatar opowiada 
o współczesnych i dawnych zwyczajach 
tej mniejszości. A potem znowu byłyśmy 
w naszym kochanym Forku, gnając na 
próbę w  Kopnej Górze. Przyjeżdżając 
oczywiście zaskoczyłyśmy organizato-
rów. Trzeba przyznać, że nie byłyśmy za 
akuratne w ich odczuciu, przyjeżdżając 
albo za wcześnie, albo za późno, nigdy 
w sam raz czyli tak, jakby oni sobie tego 
życzyli. Próba była fajna, taka na podra-
towanie wizerunku, bez wysiłku. Fore-
ster w  porównaniu do innych 4x4 jest 
leciutki i nawet „w dieslu” pruł jak sza-
lony. Tę próbę wygrałyśmy w  cuglach. 
Przynajmniej jedną. 
Arboretum w  Kopnej Górze opuściły-
śmy w  świetnych humorach. Znowu 
miałyśmy spory zapas czasu, a ponieważ 
Jarek Kazberuk oznajmił nam, że on 
co prawda w nas wierzy i nam kibicuje 
i w ogóle jesteśmy świetne, ale na ostat-
nią próbę w Ogrodniczkach mamy nie 
wjeżdżać same, tylko na niego pocze-
kać i same zobaczymy dlaczego. Wobec 
czego postanowiłyśmy jeszcze zajechać 

do centrum Supraśla i zrobić mammo-
grafię. Ale tylko mnie się udało, bo już 
dziewczyny zaczęły do nas wydzwaniać, 
że trzeba jechać. Dojechałyśmy i oczom 
naszym ukazały się góry i  doliny, po-
orane marnymi śladami jakichś opon, 
jakichś samochodów, na pewno wy-
ciąganych stamtąd za pomocą helikop-
terów. W  tym wszystkim jeździł Jarek 
i sprawdzał i krzyczał przez walkie - tal-
kie. Mój pilot poszedł do pana startują-
cego załogi, stanął obok niego, wysypał 
piasek ze szpilek, popukał pana w ramię 
i nieśmiało zagadnął:
- Przepraszam, czy tu właśnie jest trasa? 
To tu będziemy jechać? SAMOCHO-
DEM?
Niestety wszystko wskazywało jednak, 
że właśnie tak. „Dziewczyny, wsiadajcie 
po dwie załogi do samochodu, kolega was 
przewiezie, pokaże trasę i powie co i jak 
jechać”. Kolega się zaśmiał najpierw jak 
nas zobaczył, potem jak zapytałam czy 
mam włożyć kask siadając obok niego 
na siedzeniu. „Podjarany” tym faktem 
ruszył z kopyta, a ja nawet nie zdążyłam 
krzyknąć, żeby jechał jakoś tak w sposób 
bardziej wyważony, bo nie odpowiadam 
za te kluski spożyte u Dżenetty. Dziew-
czyny we trzy skulone na tylnym siedze-
niu podskakiwały jak pieski i piszczały 
z radości, wliczając w to mojego pilota. 
We mnie wzbierały mieszane uczucia, 

a kiedy wezbrały na tyle silnie, że myśla-
łam, że rzucę się panu do gardła, nagle 
coś mocno uderzyło w dół samochodu. 
A samochód stanął.
- Poczekajcie dziewczyny, chyba mi się 
spalił bezpiecznik - powiedział chłopak 
i odgrodził się od nas pokrywą silnika. 
Gmerał coś i gmerał, wracał, próbował 
odpalić, nie udawało mu się, szedł jesz-
cze raz, potem drugi i tak z pięć razy. A ja 
uspokoiłam żołądek i ze spokojem oglą-
dałam swoje paznokcie. 
- Dziewczyny, nie ma jazdy, rozwaliła się 
pompa.
- Pompa? No jaki pech! – odrzekłam 
wkręcając wysoki dosyć obcas w pod-
łogę. - No i co teraz będzie? Chyba pan 
nie sądzi, że będziemy wracać PIE-
CHOTĄ, te 2 kilometry pod górę stąd 
w SZPILKACH. Proszę dzwonić po ko-
legę, niech przyjedzie i  nas zabierze… 
- powstrzymałam się od warknięcia na 
koniec. Naprawdę.
I  przyjechał inny pan. Więc się prze-
siadłyśmy i wróciłyśmy do startu. Nie 
mniej przerażone niż poprzednio, a na-
wet trochę bardziej. Czekając na swoją 
kolejkę rozmawiałyśmy sobie z innymi 
dziewczynami o  rajdzie, imprezie, ce-
lach jakie przez to chcemy osiągnąć. 
Niektórym z nas udało się zrobić mam-
mografię. Niektóre jednak wcale nie 
poszły.
- E tam, a mnie lekarka wyśmiała jak 
chciałam zrobić mammografię, a mam 
już prawie 40 lat. No i sama nie wiem, 
jak to jest czy robić czy nie robić, czy to 
ma sens? To badanie piersi…
- Wiesz… - odpowiedziała jej inna 
dziewczyna, wyglądająca nie więcej 
niż na 35 lat - …według mnie jest sens 
zawsze…
- A sama się zbadałaś?
- Wiesz, ja już nie mam piersi…
Wtedy Chochlik zmotywowała i mnie 
i siebie. „Dobra, nie ma co tu stać i się 
gapić. Trzeba jechać i  zdążyć jeszcze 
na mammografię do Supraśla”. No 
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Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji Rajdu Teraz Kobiety. Uczestniczki 
rajdu wykazały się nie tylko odwagą, wiarą w swoje siły, pogodą ducha, koleżeńskością ale również 
wytrwałością w pokonywaniu nieoczekiwanych przeszkód takich jak walec drogowy na wąskiej leśnej 
drodze, czy góry i pagórki pełne zimnej wody.
Trudności trasy rajdu - to nic innego jak trudności, które należy pokonać podczas choroby 
nowotworowej. Należy je przejechać - pokonać! Pamiętajmy, że choroba nowotworowa nie wybiera 
sobie kobiet w określonym przedziale wiekowym. Każda z nas, bez względu na wiek, może na nią 
zachorować. Z tego też powodu, każda kobieta raz w roku powinna sobie sprawić prezent urodzinowy 
i przeprowadzić wszystkie badania profilaktyczne. Bądźmy zdrowe dla siebie samych i naszych 
najbliższych! Życie mamy tylko jedno... dbajmy o nie. 
Będę szczęśliwa, jeżeli uczestniczki Rajdu Teraz Kobiety będę miały przyjemność zobaczyć w drugiej edycji  
Rajdu Teraz Kobiety, który odbędzie się w Dniu Matki, tj. 26 maja 2012 roku. Liczymy, że uda się nam 
objąć badaniami mammograficznymi i cytologią jeszcze większą liczbę uczestniczek zarówno rajdu jak 
również wszystkie inne kobiety mieszkające na trasie rajdu.   

Pozdrawiam, 
Dr Krystyna Backiel
Prezes Fundacji Teraz Kobiety

to pojechałyśmy. I  dałyśmy z  siebie 
wszystko w granicach rozsądku i miło-
ści do sprzęgła i pompy. Po tym ostat-
nim odcinku dojechałyśmy do mety, 
Chochlik pobiegła jeszcze do mammo-
busu. A potem uroczyście wjechałyśmy 
na metę i o mało nie pękłyśmy z dumy 
i wzruszenia.
A wieczorem czekała nas w Bobrowej 
Dolinie miła impreza. Z pokazami ka-
rate, tańców, fryzur, makijażu i bielizny 
(ku niekłamanej radości męskiej części 
audytorium). Wręczono nagrody, które 
wcale nie okazały się najważniejsze. Faj-
ne było to, że każda uczestniczka czuła 
się ważna i wyróżniona. Że bawiłyśmy 
się razem, ze sobą, ale także dla innych 
kobiet, żeby im uświadomić, by dały 
sobie szansę. Doszło do pojednania 
między moim pilotem a sędziami z Au-
tomobilklubu Podlaskiego w sprawach 
falstartów i ruchomych met. Chochlik 
poczuł się dowartościowany nagrodą 
specjalną dla załogi, która miała naj-
trudniej. Jeszcze się nie umówiłyśmy 
kiedy wykorzystamy te nasze kupony 
do ekskluzywnego salonu kosmetycz-
nego na zabiegi regenerujące ciało po 
tak wyczerpującym weekendzie.
W  niedzielę zrobiłyśmy jeszcze run-
dę honorową w centrum Białegostoku 
i  zatrzymałyśmy się w  Centrum On-
kologii na Ogrodowej, by spotkać się 
z  ludźmi organizującymi piknik pro-
mujący profilaktykę raka piersi i  szyj-
ki macicy. W  niebo poleciały balony, 
symbolizując nadzieję i walkę.
Pożegnaliśmy się. Rajd się skończył, 
ale chcę wierzyć, że dla niektórych 
z nas, na pewno dla mnie i Chochlika 
to był początek przygody z  fundacją 
Teraz Kobiety i znajomości ze wspania-
łą panią Krystyną Backiel. Że znowu 
pojedziemy, dla siebie i dla innych, po 
zdrowie i  życie. I powiem jeszcze raz, 
jesteśmy z  siebie strasznie dumne, że 
dałyśmy radę. I że było tak fajnie zrobić 
coś tak ważnego.
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spomnieliśmy uprzednio, 
że współcześnie prawie 
wyłącznie stosuje się amor-

tyzatory teleskopowe, o  budowie 
dwururowej (prostszej), lub bardziej 
zaawansowane, ciśnieniowe amor-
tyzatory jednorurowe. Jednak, czy 
konstruktor zawieszenia samocho-
du jest w stanie dobrać  jedne, uni-
wersalne nastawy amortyzatorów, 
najlepsze na każde warunki? Nie, 
nie jest w stanie i to jest właśnie naj-
większy problem w  konstruowaniu 
zawieszeń pojazdów drogowych. Nie 
sposób przecież wymieniać tych ele-
mentów w zależności od stanu drogi 
czy nastroju kierowcy, raz będącego 
w bojowo - sportowym, a raz spokoj-
nym i  melancholijnym. Co prawda 

większość z nas przyjmuje, że to co 
zaoferowano nam w  seryjnym pod-
woziu auta jest właściwe i nie należy 
tego zmieniać, ale prawda jest bar-
dziej skomplikowana. 
Układ drgający z  tłumieniem, jaki 
tworzą masy nadwozia samocho-
du i  jego zawieszenia oraz spręży-
ny i  amortyzatory, musi pracować 
w  bardzo zmiennych warunkach. 
Drogi po jakich jeździmy są różne, 
prędkości z  jakimi się poruszamy 
także są różne, obciążenia auta rów-
nież się zmieniają. Najważniejsze 
jednak jest to, że oczekiwania jakie 
mamy wobec samochodu (w  tym 
przypadku wobec jego zawieszenia), 
także bywają odmienne i  to krań-
cowo. Niektórzy kierowcy przez 

komfort jazdy rozumieją takie za-
chowanie auta, że większość nie-
równości drogi jest wychwytywana 
przez podwozie, a  nadwozie poru-
sza się (w poziomie) jak najbardziej 
prostoliniowo,  bez denerwujących 
drgań i uderzeń. Ma to nawet swoją 
pół-naukową, ale obrazową nazwę: 
skyhook, czyli „przywiązanie do 
nieba", gdzie w teorii nadwozie wraz 
z  pasażerami porusza się stabilnie 
w  przestrzeni nad drogą, natomiast 
zawieszenie pracuje, wybierając nie-
równości. Niestety, taka konfigu-
racja podwozia powoduje, że przy-
leganie opon do podłoża może się 
zmieniać, gdyż za duże zmiany poło-
żenia kół jezdnych wobec karoserii 
skutkować mogą ich przechyłami od 

technika tekst: Jerzy Dyszy

Amortyzator: 
w pogoni za doskonałością

W poprzednim numerze „Plejad” poruszyliśmy kwestię budowy samochodowych amortyzatorów zawiesze-
nia. Teraz, znając już podstawy techniczne, zajmiemy się bardziej zaawansowanymi zastosowaniami amor-
tyzatorów, od których podczas eksploatacji auta naprawdę wiele zależy.

W
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tekst: Jerzy Dyszy

płaszczyzny pionowej oraz dużymi 
zmianami nacisku opon na podłoże. 
Samochód jest zatem „komfortowy", 
ale niekoniecznie dobrze zachowuje 
stabilność i  pewne prowadzenie na 
zakrętach i nierównościach.     
Przeciwna filozofia komfortu jaz-
dy to poszukiwanie jak najlepszego 
prowadzenia samochodu, wykorzy-
stanie wszelkich jego własności, by 
jazda wydawała się kierowcy stabil-
na i bezpieczna, a manewry ani stan 
drogi nie powodowały zakłóceń 
w  jak najlepszym przyleganiu opon 
do nawierzchni. W  tym przypadku 
stosowana bywa obrazowa nazwa 
roadhook, czyli „przywiązanie do 
drogi". Jak łatwo się domyślić, taka 
regulacja zawieszenia jest najbliż-
sza sportowej, a  nawet wyczynowej 
charakterystyce auta. Często polega 
to jednak na dość sztywnym, „twar-
dym" zachowaniu samochodu, co 
odczytywane jest przez znajdują-
cych się w kabinie jako brak komfor-
tu podróżowania. Inaczej mówiąc, 
kierowca czuje się pewniej, bo ma 
lepszą kontrolę nad autem, ale pasa-
żerowie niekoniecznie. 

Powyższy podział jest grubym 
uproszczeniem, gdyż niekoniecznie 
„supermiękkie" zawieszenie skutkuje 
absolutnym komfortem jazdy. Zna-
ne są sytuacje, gdy na skutek awarii 
amortyzatorów czy błędu konstruk-
tora, na nierównościach auto wpada 
w  nietłumione falowanie i  powodu-
je u  pasażerów złe samopoczucie. 
Z  kolei „supertwarde” zawieszenie 
nie zawsze oznacza dobre prowadze-
nie. Może się tworzyć taki pozór, ale 
podczas szybkiej jazdy po nierów-
nościach koła wraz z  samochodem 
zaczynają skakać i  odrywać się od 
podłoża, a  stabilność samochodu 
na tym cierpi. A  więc dobranie od-
powiednich parametrów zawiesze-
nia nie jest łatwe. Kibice Krzysztofa 
Hołowczyca pamiętają zapewne, jak 
podczas pierwszych odcinków te-
gorocznego Dakaru narzekał on, że 
auto zachowuje się prawie dobrze, 
ale jest w  konkretnych warunkach 
za twarde. Wydawałoby się, że tak 
doświadczony kierowca i  tak pro-
fesjonalny zespół powinni mieć już 
na starcie wszystko idealnie wyre-
gulowane, ale... może zabrakło kil-
ku godzin testów przeprowadzonych 
z  odpowiednimi  prędkościami, na 
konkretnych drogach oraz w rzeczy-
wistej temperaturze? Rezultatem była 
konieczność - w  pewnych miejscach 
- nadmiernego zwalniania. To samo 
zjawisko dotyczy samochodu seryj-
nego w realnym życiu - warunki by-
wają krańcowo zmienne, więc trudno 
liczyć na uniwersalną, najlepszą re-
gulację zawieszenia. 

Od czego to zależy?             
Pierwszym i  chyba najważniejszym 
parametrem, z  jakim spotyka się 
każdy pasażer samochodu (choć nie 
będąc specjalistą nie potrafi go zde-
finiować), jest częstotliwość własna 
drgań pionowych zawieszenia. Można 

ją bardzo łatwo wyliczyć, znając war-
tość o jaką ugina się zawieszenie auta 
obciążone masą jego nadwozia, czyli 
tzw. masą resorowaną. Oczywiste jest, 
że ta wartość ugięcia będzie więk-
sza gdy masa nadwozia jest większa, 
a  mniejsza gdy sprężyny zawieszenia 
będą sztywniejsze, ponadto parametr 
ten zwykle jest inny dla przedniego, 
a  inny dla tylnego zawieszenia. Wia-
domo, że pasażerowie samochodu 
czują się zwykle najbardziej komfor-
towo gdy częstotliwość własna zawie-
szenia wynosi 1 Hz (Hertz, czyli jedno 
drganie na sekundę) lub nieco więcej, 
wartości poniżej 1 Hz prowadzą do 
uczucia nudności, zaś te w granicach 
2 - 2,5 Hz charakterystyczne są dla 
„twardych", ale stabilnych samocho-
dów sportowych jeżdżących po gład-
kich drogach. Współczesne samocho-
dy osobowe mają tę częstotliwość na 
poziomie od 1 Hz (duże, luksusowe 
limuzyny) do 1,5 Hz. Taki parametr 
jest łatwo osiągnąć, w końcu dobranie 
odpowiednich sprężyn do konkret-
nej masy samochodu to nie problem. 
Niestety, kwestia jest dalece bardziej 
złożona, bo zarówno na komfort jak 
i  na prowadzenie samochodu wpły-
wają dziesiątki innych czynników, 
poczynając od częstotliwości drgań 
własnych opon, przez odkształcal-
ność i  sztywność poszczególnych 



zawieszenia zasadniczo nie wpływa 
na częstotliwość jego drgań własnych. 
Jednak to właśnie amortyzatory od-
powiadają za wygaszanie tych drgań, 
a  bez tego samochód nie mógłby 
poruszać się po - zawsze nierównej 
- jezdni.  Amortyzatory odpowie-
dzialne są szczególnie za wygaszanie 
drgań zawieszenia/nadwozia przy ich 
własnej częstotliwości drgań. Zależy 
to od układu i charakteru nierówności 
drogi oraz od prędkości jazdy. Jednak 
amortyzatory zmagać się muszą także 
z drganiami własnymi opon i innymi 
przemieszczeniami, niezależnymi od 
sztywności zasadniczej sprężyny za-
wieszenia.
W tym miejscu dochodzimy do skom-
plikowanej kwestii, jak właściwie pra-
cuje amortyzator? Już wcześniej wspo-
minaliśmy, że tłumienie energii ruchu 
zawieszenia następuje zarówno przy 
ruchu ściskania i  rozciągania amor-
tyzatora. Okazuje się, że tłumienie 
przy ściskaniu (np. najechanie kołem 
na wypukłą nierówność) nie możne 
być bardzo silne, bo przy szybkim tzw. 
wymuszeniu ruchu koła i zawieszenia 
do góry, na nadwozie przekazywane 
byłyby nadmierne siły, odczuwalne 
jako twarde uderzenie. Stosuje się więc 
w tej kwestii odpowiedni kompromis. 
Przy zjeżdżaniu z  nierówności (albo 
przy wjeżdżaniu w zagłębienie) nastę-
puje ruch odbicia, któremu towarzy-
szy także tłumienie i  to o  intensyw-
ności zwykle dwukrotnie większej niż 
przy dobiciu (dla tej samej prędkości 
dobicia/odbicia). Dlaczego tłumienie 
przy odbiciu musi być znaczne, ale 
także ograniczone? Każde koło opa-
dając w  zagłębienie drogi powinno 
jednak (przynajmniej w  przeciętnych 
warunkach) stykać się cały czas z na-
wierzchnią. Widzimy więc, że para-
metry tłumienia, aby były optymal-
ne, muszą być dopasowane do masy 
nadwozia oraz sztywności sprężyn, 

komponentów zawieszenia i  ich mo-
cowań, a także przez konstrukcje sie-
dzeń, wygłuszenie kabiny itp. Bardzo 
utrudnia sprawę fakt, że masa resoro-
wana samochodu jest zmienna w du-
żych granicach, bo jechać może tylko 
kierowca, może być też wykorzystana 
pełna ładowność. To zmusza do nie-
korzystnego manewrowania skokiem 
zawieszenia (nie może być za mały), 
sztywnością sprężyn (za duża będzie 
niekomfortowa) i  wstępnym położe-
niem środka masy auta (im niżej tym 
lepiej dla prowadzenia, ale gorzej dla 

zdolności pokonywania nierówności 
na drodze). W  szczególnie dobrej sy-
tuacji znajdują się pod tym względem 
konstruktorzy Subaru - budowa ukła-
dów napędowych tych samochodów 
powoduje wyjątkowo niskie położenie 
środka masy, co w efekcie pozwala na  
zastosowanie umiarkowanej sztywno-
ści sprężyn zawieszenia, bez negatyw-
nego wpływu na skok zawieszeń i za-
chowanie (przechyły) na zakrętach.
 Czy mówiliśmy już w  tym kontek-
ście o  roli amortyzatorów zawie-
szenia? Nie, gdyż tłumienie drgań 
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oddzielnie oczywiście dla zawieszenia 
przedniego i tylnego oraz do charakte-
ru drogi i prędkości jazdy. To pierwsze 
jest oczywistością, to drugie stanowi 
pogoń za niedoścignionym ideałem.
Ale to jeszcze nie wszystko. Istotna 
jest też charakterystyka, według któ-
rej zmienia się tłumienie w zależności 
od szybkości ruchu odbicia/dobicia 
amortyzatora. Zasadniczo w  amor-
tyzatorze hydraulicznym siła tłumie-
nia wzrasta z  szybkością ruchu tłoka 
względem cylindra. Ale nie zawsze tak 
powinno być. Podczas rzeczywistej 
jazdy samochodu siły jakie genero-
wane są przez amortyzatory powinny 
np. stabilizować samochód podczas 
przechyłów na zakrętach i  przy ha-
mowaniach. Dobrze by więc było, 
żeby amortyzator tłumił mocniej 
przy łagodnych ruchach (np. przechy-
ły nadwozia), a  słabiej przy szybkich 
(najeżdżanie na nierówności). Takie 
amortyzatory z odpowiednimi zawo-
rami obejściowymi (bez sterowania 
elektrycznego) są produkowane. Nie-
które firmy promowały swego czasu 
amortyzatory o tłumieniu zmiennym 
w funkcji ugięcia zawieszenia. W po-
zycji zbliżonej do statycznej amorty-
zator był miękki, gdyż olej omijał tłok 
dodatkowym kanałem w  cylindrze, 
zaś przy dużym ugięciu lub odbiciu 
tłumienie stawało się bardziej inten-
sywne.  
Warto przy okazji wspomnieć o  jesz-
cze jednym ważnym parametrze  za-
wieszenia samochodu - stosunku masy 
resorowanej do masy nieresorowanej 
zawieszenia. Jest to szczególnie istot-
ne dla kontaktu opon z nawierzchnią 
i  sił oddziaływujących na nadwozie 
podczas jazdy na nierównościach. Tu 
sprawa jest oczywista - masa niereso-
rowana (masa koła z oponą, hamulca, 
piasty i jej osi, części wahaczy) jest za-
wsze niekorzystna, a więc im mniejsza 
tym lepiej. Przy wszelkich ruchach 

zawieszenia zwiększa ona siły dzia-
łające w układzie i utrudnia kompro-
mis, jaki zawsze jest związany z dobo-
rem tłumienia amortyzatorów. 

Amortyzator może być zmienny 
Wszystko, co napisaliśmy powyżej 
miało dowieść tylko jednego: nie ma 
idealnego, raz dobranego amortyza-
tora nawet najwyższej klasy, dla kon-
kretnego samochodu o  ustalonych 
parametrach. takie urządzenie pra-
cuje w  zbyt zmiennych warunkach. 
Co więcej, gdy konstruktor dobrał do 
konkretnego samochodu o znanej ma-
sie resorowanej i nieresorowanej okre-
ślone sprężyny i amortyzatory, zmianie 
sprężyn np. na „niższe i sztywniejsze" 
powinna towarzyszyć także zmiana 
amortyzatorów na mające odpowied-
nio dobraną charakterystyką tłumie-
nia odbicia i dobicia. Jest to szczególnie 
istotne w  dzisiejszych czasach, w  sa-
mochodach wyposażonych w  ABS 
i  ESP, które to systemy opierają się 
(programowo) także na pewnej wie-
dzy o  charakterystycznych drganiach 
zawieszenia konkretnego samochodu. 

Źle dobrany układ sprężyn/amortyza-
torów/opon może robić wrażenie, że 
pracuje prawidłowo, aż do krytycznego 
momentu. Przy ostrym hamowaniu 
na nierównym zakręcie może zupełnie 
„zgłupieć" i zachować się znacznie go-
rzej, niż gdyby go nie było w ogóle.
W  dobie wszechobecnej elektroni-
ki wkracza ona także w  dziedziny do 
niedawna czysto mechaniczne, czy-
li do zawieszeń pojazdów. Nie omija 
oczywiście amortyzatorów, które coraz 
częściej i  już nie tylko w  autach naj-
wyższych segmentów mają zmienne 
tłumienie. Amortyzatory, w  których 
można było odpowiednim, dostępnym 
z zewnątrz zaworem regulować na po-
stoju (w  ramach serwisu) tłumienie 
odbicia, znane są już od lat. Logicz-
nym następstwem były amortyzatory 
z  zaworami elektromagnetycznymi, 
udostępniające  np. trzy różne cha-
rakterystyki tłumienia, w  zależności 
od preferencji i  stylu jazdy kierowcy. 
To rozwiązanie stosowane jest dzisiaj 
dość powszechnie, wraz ze sterowa-
niem elektronicznym. Na przykład 
komputer odnotowuje, że kierowca 
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zaczyna jechać szybko, więc amor-
tyzatory przestawiają się na „mocne 
tłumienie", automatyczna skrzynia 
biegów dopuszcza większe obroty sil-
nika, a pneumatyczne sprężyny (jeżeli 
są w  zestawie), zmniejszają wysokość 
zawieszenia. 
W  najbardziej zaawansowanych za-
stosowaniach pojawiają się elementy 
zawieszenia aktywnego, czyli reagują-
cego w  czasie rzeczywistym na gwał-
towne manewry samochodu. Wtedy 
ostremu hamowaniu towarzyszyć 
może krótkie, bardzo mocne utwar-
dzenie przednich amortyzatorów na 
dobicie (mniejsze nurkowanie przodu), 
a na zakręcie charakterystyki tłumień 
zmieniają się, by zminimalizować 
przechył. Oczywiście, te same charak-
terystyki mogłyby pojawić się na stałe, 
ale wtedy kierowca narzekałby na brak 

komfortu jazdy. Systemy te reali-
zowane są najczęściej przy pomocy 
zewnętrznych, elektrycznie stero-
wanych zaworów przepływu oleju 
w amortyzatorze. 
Jednym z  pokrewnych rozwiązań 
jest bardzo interesujący amorty-
zator Delphi MagneRide. Jest to 
zasadniczo amortyzator o  stałych 
regulacjach, jednak olej w  nim za-
stosowany zmieszano z  zawiesi-
ną o  własnościach magnetycznych, 
a w  tłoku znajduje się prosta cewka 
elektromagnetyczna. Zawiesina po-
traktowana polem magnetycznym 
zostaje ukierunkowana i  jej prze-
pływ przez zawory amortyzatora 
staje się ograniczony. W  praktyce 
niewielka zmiana charakterystyki 
dla obu ruchów amortyzatora nastę-
puje w ułamku sekundy. 

Wspomniane rozwiązania nie mają za-
stosowania w sporcie samochodowym 
z  jednego, podstawowego powodu. 
Przepisy sportu wyczynowego nie ze-
zwalają na dynamiczną zmianę para-
metrów tłumienia, ani na jakiekolwiek 
inne elementy aktywnego zawiesze-
nia. Zawodnicy, nawet najwyższych 
klas, skazani są zatem na żmudne do-
bieranie kompromisowych ustawień 
tłumienia i  sprężystości zawieszeń 
do spodziewanych warunków jazdy. 
Amortyzatory samochodów wyczyno-
wych są do tego dobrze przystosowane 
i mają wiele (nawet kilkanaście!) opcji 
regulacyjnych, które wykorzystuje się 
podczas sesji testowych.

Amortyzatory w rajdowym Subaru
Jak wygląda dobieranie nastawów 
amortyzatorów w  samochodzie 
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rajdowym? Najlepiej sprawdzić to na 
własnym podwórku, czyli na przy-
kładzie Imprezy WRX STI zespołu 
LOTOS - Subaru Poland Rally Team. 
O  komentarz poprosiliśmy pana Mi-
chała „Bercika" Janiaka, stałego mecha-
nika zespołu.
W  naszym rajdowym Subaru stosuje-
my amortyzatory jednej z  wyspecja-
lizowanych firm z  najwyższej półki, 
francuskiej BOS - Engineering Suspen-
sion. Amortyzatory te, jednorurowe 
z  zewnętrznym, kompensacyjnym 
zbiornikiem azotu pod ciśnieniem, 
mają wzorem większości wyczynowych 
rozwiązań* trzy podstawowe regulacje: 
• High Speed Compression (tłumienie 
podczas ściskania z  dużą prędkością), 
która służy do regulowania odporno-
ści amortyzatora na nagłe dobicia, na 
nierównościach drogi. Ma ona ok. 20 
możliwych ustawień. 
• Low Speed Compression (tłumienie 
podczas ściskania z małą prędkością), 
służąca do kontroli przechyłów całego 
nadwozia, np. na zakrętach czy nurko-
wania przy hamowaniu. Ma ona także  
ok. 20 ustawień.
• Rebound (tłumienie podczas odbicia). 
Jest to regulacja otwarcia amortyzato-
ra, od którego zależy jak szybko koło 
po ściśnięciu amortyzatora powróci do 
kontaktu z nawierzchnią.
• Ponadto amortyzatory mają dodat-
kową regulację Hydraulic Bump Stop, 
czyli regulację hydraulicznego, we-
wnętrznego odbojnika, z  siedmioma 
ustawieniami.
Regulacje tłumienia ściskania amorty-
zatora znajdują się na zbiorniku azotu, 
regulacja rozciągania umieszczona jest 
na końcu tłoczyska, a regulacja dobicia 
na końcu cylindra amortyzatora.
Firma BOS zaleca dokonywanie zmian 
ustawień zawsze o  dwie wartości lub 
więcej, bo jeden „klik" każdego z zawo-
rów wprowadza zbyt małe, niewyczu-
walne zmiany. Amortyzatory te, choć 

uznawane za jedne z najlepszych, są tak 
precyzyjne, że firma zaleca wymonto-
wanie ich już po maksimum 500 km 
oesowych i przesłanie do kontroli i ew. 
regeneracji.
Przed każdą rundą RSMP przezna-
czamy około dwóch dni na testowanie 
i  odpowiednie ustawienie samocho-
du. Wiąże się to z  jazdą na czas na 
dystansie ok 300 km oesowych. Trwa 
to tak długo dlatego, że choć produ-
cent amortyzatorów dostarcza ogólne 
wskazówki regulacyjne (jaka zmiana 
tłumienia i  w  której osi auta powin-
na powodować konkretne zmiany 
zachowania samochodu), to w  prak-
tyce trzeba się posługiwać rzeczywi-
stymi odczuciami kierowcy i  przede 
wszystkim wskazaniami stopera. 
Jednak w  trakcie testów zachodzą 
zmiany warunków jazdy (temperatu-
ra, opony, nawierzchnia), a  kierowca 
stopniowo przyzwyczaja się do te-
stowanego odcinka. Dobrą praktyką 
jest zatem dokonywanie tylko jednej 
zmiany naraz, skrupulatne notowa-
nie wyników, a potem porównywanie 
uzyskanych rezultatów czasu przejaz-
du po zmianach ustawień, ponownie 

z ustawieniami wyjściowymi. Dopiero 
po dokładnej analizie wiadomo, czy 
nowe ustawienia są naprawdę lepsze 
od pierwotnych. Poza tym w  trakcie 
testów może zapaść decyzja o zmianie 
innych parametrów (geometria zawie-
szenia, wysokość osi przedniej i tylnej, 
inne sprężyny) i  wtedy ustawianie 
amortyzatorów rozpoczyna się od 
nowa. Przy czym nie zawsze odczucie 
komfortu prowadzenia równoznacz-
ne jest z  uzyskiwaniem najlepszego 
czasu, a  i  nie każdy kierowca potrafi 
przekazać swoje spostrzeżenia me-
chanikowi. Więc tak naprawdę liczy 
się właśnie stoper...

* Przypisek redakcji: istnieją wyczy-
nowe rozwiązania amortyzatorów 
z  wieloma możliwościami regulacji 
charakterystyki każdego ruchu tło-
czyska, a  także ciśnienia wewnątrz 
amortyzatora. Stosowane są raczej 
w  samochodach torowych najwyż-
szego wyczynu. Opanowanie takiej 
regulacji wymaga zastosowania tele-
metrii i  precyzyjnych pomiarów za-
chowania każdej części zawieszenia 
samochodu.
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to z  nas tego nie przeżył? 
Chyba niewielu. Ja sam zjeź-
dziłem prawie cały świat, 

podróżując w  podobny sposób. Tyle 
tylko, że wciąż rosła we mnie tęsknota 
za prawdziwym poznawaniem świa-
ta – bez tego turystycznego blichtru 
i  miałkości. Marzyły mi się podró-
że czy powroty do czasów skautów: 

dane im było zakosztowanie smaku 
prawdziwej przygody, sprawdzenie się 
w  sytuacjach trudnych. Miała to być 
szkoła życia, próba odpowiedzialności 
za siebie i  innych, wielka improwiza-
cja, w której karty rozdaje się ad hoc. 
Moje niepokorne marzenie miało się 
w  końcu urzeczywistnić. Nordkapp. 
Sam pomysł podróży dojrzewał we 

własne trasy, biwaki pod gołym nie-
bem, nocowanie w  namiocie. Krótko 
mówiąc wyprawy do miejsc, do któ-
rych nie można się dostać na latającym 
dywanie, oferującym full service lub 
all inclusive. Pragnąłem tego nie tylko 
dla siebie, ale i dla swoich synów, któ-
rzy dotychczas poznawali świat w spo-
sób standardowy. Chciałem, żeby 

Elitarne marzenia nie istnieją. Czasami 
tylko brak nam wiary, że mogą się spełnić

Świat stał się globalną wioską. To fakt i komunał zarazem. Każde dziecko o tym wie, a każdy dorosły nie tylko 
o  tym wie, ale wielokrotnie nawet tego doświadczył, i  to bez zadawania sobie większego trudu. Wystarczyło 
tylko w biurze podróży podać dowolne miejsce na świecie, a w zamian otrzymać pełen pakiet ofert. Przypomina 
to w pewnym sensie zabawę w zaklęcia: wypowiadamy życzenie, a ono samo nam się spełnia. Latający dywan 
unosi nas w przestworza, lądując w wyznaczonych miejscach. Wysiadamy, fotografujemy raczej niż oglądamy, 
odkreślamy w przewodnikach obiekty, ucząc się o nich jakichś szczegółów, żeby zabłysnąć po sezonie wiedzą 
o nich. Jednym słowem kolekcjonujemy miejsca, jak muszle znad morza lub kierpce spod Tatr. Nawet nie muszą 
się nam one podobać ani nas fascynować. Ważne, żeby je zaliczyć: piramidy, wielbłądy, antyczne ruiny czy 
egzotyczne palmy Afryki. Bez znaczenia. Ważne, że są w naszej kolekcji. 

K
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mnie przez pięć lat. Zawdzięczam go 
mojemu przyjacielowi Krzysztofowi, 
który opowiedział mi o swojej wypra-
wie właśnie tam, na północne krańce 
Europy. Wtedy zapragnąłem i ja zmie-
rzyć się z tym wyzwaniem.
Dla prawie wszystkich pomysł wyjaz-
du na Nordkapp graniczył nieomal 
z  szaleństwem. Sam z  dwójką synów, 
Łukaszem i Szymkiem miałem zamiar 
zrobić siedem i pół tysiąca kilometrów, 
nocować pod namiotem każdego dnia 
gdzie indziej, żeby dotrzeć za krąg 
polarny do legendarnego Nordkapp. 
Ludzie próbowali mi uświadomić, że 
postradałem zmysły i narażam na nie-
bezpieczeństwo siebie i swoich synów. 
Pokpiwali ciepło, że na taką wyprawę 
mogliby pozwolić sobie przeszkoleni 
komandosi, przyzwyczajeni do wa-
runków ekstremalnych, a  nie ojciec 
z dzieciakami w wieku 9 i 12 lat. Takie 
opinie mi wprawdzie nie pomagały, bo 
budziły i  moje obawy o  sensowność 
podobnego pomysłu, ale równocze-
śnie – może przez przekorę – utwier-
dzały mnie w nim. 
Pierwszym, co trzeba było ustalić, 
to był „regulamin” wyprawy. Każdy 
z  nas dostał swoje obowiązki. Choć 
chłopcy, spędzając wielokrotnie ze 
mną wakacje, byli przyzwyczajeni do 
tego, to jednak od początku czując 
wyjątkowość wyprawy, weszli w swoje 

role i zadania z taką łatwością, że sam 
byłem pod wrażeniem. Na naszą co-
dzienność składały się: rozpakowy-
wanie i  pakowanie auta, rozbijanie 
i  składanie namiotu, samodzielne 
gotowanie – bo szanujący się skaut 
z  knajp nie korzysta – robienie bie-
żącej dokumentacji wyprawy, w  tym 
filmowanie kolejnych odcinków filmu 
na YouTube. 
Sam dzień wyjazdu był wyznaczony 
na Boże Ciało 23 czerwca. Ruszyliśmy 
z Łodzi. Trasa biegła przez Augustów 
do Rygi, Tallinna, potem promem do 
Helsinek, a  stamtąd do Rovaniemi. 
Dalej już pozostał nam tylko azymut 
na Nordkapp. Kiedy myślę teraz o tej 
trasie, w  mojej głowie przesuwają się 
wspomnienia, które płyną jak taśma 
filmowa. Ale jak w  każdym filmie są 

całe sekwencje, które go wypełniają, 
i takie, które nadają mu charakter. 
Stopklatka. Ryga – pierwsze rozbicie 
namiotu. Wszystko jest dla nas no-
wością. Każdy z  nas powoli wchodzi 
w  swoją rolę. Jedno, na szczęście, już 
się nie powtórzy: rozbijanie namiotu 
w  deszczu. A  samo miasto? Ładne, 
czyste, odnowione. Schludna starów-
ka, dużo turystów, katedra, która robi 
wrażenie. 
Stopklatka. Tallinn. Trzy wyraźne 
obrazy: piękna starówka, tłumy tu-
rystów i… najgorszy kemping w całej 
wyprawie. Ale to nie wszystko: tam 
zorientowałem się – czego obym wów-
czas nie wiedział – że nie mam ze sobą 
dokumentów: prawa jazdy i  dowodu 
osobistego. No, cóż. Jak mawiają moi 
kumple: lepiej przed wyjazdem zmie-
nić kobietę niż portfel. Szkoda, że ja 
pomyślałem tylko o tym drugim. 
Stopklatka. Prom z  Tallinna do 
Helsinek. Koszmar i  wielkie szczę-
ście zarazem. Trzymając się zasady 
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prawdziwych podróżników, że nie ko-
rzysta się z „latających dywanów” biur 
podróży, postanowiłem niczego na za-
pas nie rezerwować, tylko wszystko po 
drodze załatwiać „od ręki”. U  pierw-
szego armatora dowiedziałem się, że 
owszem, mogę dostać się na prom tyle 
tylko, że za jedyne cztery dni. Wiel-
kie cztery litery. Bałem się pomyśleć, 
co będzie dalej. Podchodząc do kasy 
następnego armatora, serce waliło mi 
jak przysłowiowy dzwon. „Teraz usły-
szę wyrok” – pomyślałem. Tymcza-
sem… sympatyczna pani spytała tylko 

o wielkość samochodu i bez ceregieli 
poprosiła o  paszporty. Śnię, czy co?! 
Nie dość, że były bilety, to jeszcze mia-
łem paszporty. 
Dalej poszło już jak z płatka. Szczęście 
nas nie opuszczało. Choć pogoda nas 
w tym roku nie rozpieszczała i nawet 
Włosi narzekali na zimno, to my tra-
fialiśmy w  północne upały: 26˚C do 
28˚C, deszcz tylko w nocy (jeśli w ogó-
le), piękne, słoneczne niebo i wiatr pół-
nocny w ramionach… 
Finlandia. Jeden wielki las, a  w  nim 
jezioro za jeziorem. Cudo! Czasem aż 

żałowałem, że nie jestem poetą. Może 
bym nawet zarobił na Nobla. Człowiek 
tylko jedzie, podziwia i  myśli. Taki 
film drogi. 
Rovaniemi. Koło polarne. Słynna sie-
dziba Świętego Mikołaja. Największe 
i jedyne rozczarowanie wyprawy. Mój 
młodszy syn, Szymek, widząc pospoli-
tość tego miejsca, powiedział znaczą-
co: „Ale lipa!”. I trudno się z nim nie 
zgodzić, kiedy marzenia z dzieciństwa 
rozbijają się o  ponurą rzeczywistość. 
Żeby nie pielęgnować tego rozczaro-
wania, postanowiłem wtedy właśnie 

podróże

Fantastyczny Marek Chorąży, który pieszo dotarł 
na Nordkapp. Prawdziwy bohater naszej wyprawy.
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rozpocząć realny test minimalnego 
spalania mojego Subaru. Już wcze-
śniej, dojeżdżając do Tallinna, odno-
towałem fenomenalny wręcz wynik 
średniego spalania na komputerze po-
kładowym: 4,0 l/100 km. Wynik super, 
ale według starej, dobrej szkoły wyni-
ki mierzy się, przeliczając ilość litrów 
paliwa między tankowaniami na ilość 
przejechanych kilometrów. W  Ro-
vaniemi zatankowałem „pod korek” 
i  po 120 km – ponowne tankowanie 
„pod korek”. Średnie spalanie wyszło: 
4,7 l/100 km. Wynik przerósł moje 

wyobrażenia. Samochód załadowany 
po sam dach i  jazda nie po autostra-
dzie, lecz po zwykłej drodze krajowej. 
Stopklatka. Renifery. Najpierw zoba-
czyliśmy je na znakach drogowych, 
które nas przed nimi ostrzegały. Po-
tem nagle zauważam, że ktoś jadący 
z  przeciwka mruga nam światłami. 
Odruchowo zwalniam i  co widzimy? 
Całą szerokość drogi zajmuje stado 
reniferów. Jakieś 20 sztuk. I co cieka-
we, ani myślą ustąpić nam z drogi. Bo 
niby dlaczego? Przecież to one są u sie-
bie, a my tylko możemy pretendować 
do miana gości, nie zawsze zresztą 
chcianych. Bardzo mi się podoba, że 
Saamowie (Lapończycy), szanują wła-
sność terytorialną reniferów. Zawdzię-
czają im przecież swoje osadnictwo od 
ponad 6 tysięcy lat na tamtych obsza-
rach. Malowidła naskalne z  tamtego 
okresu możecie zobaczyć w Alta Mu-
seum.
Norwegia. Granica nie tylko ad-
ministracyjna, ale i  geograficzna. 

Z  terenów płaskich i  trochę nudnych 
wjeżdżamy w góry – piękne, masyw-
ne głazy, nieporośnięte drzewami ani 
inną roślinnością. Droga niełatwa, 
wąska, kręta, a za nami przeszło 400 
km i  cały dzień jazdy. Do Nordkapp 
zostało już tak niewiele. Jeszcze tylko 
jeden nocleg i  będziemy na miejscu. 
A tu niespodzianka. Na kempingu 200 
km przed Nordkapp nie ma miejsca 
dla namiotów. Tego nie przewidzia-
łem. Tam większość osób podróżuje 
z  przyczepami kempingowymi lub 
camperami. To może wygodniejsza, 
ale mniej „traperska” formuła podró-
żowania. My jesteśmy prawdziwymi 
traperami, zdanymi tylko na namiot. 
Ruszamy więc w  dalszą drogę, choć 
wiemy, że następny kemping dopiero 
za 200 km już na samym Nordkapp. 
Zachwycamy się widokami. Wysokie, 
majestatyczne skały, kręte drogi, za-
chwycające, spokojne morze i  te uro-
kliwe zatoczki. Krajobraz w  sam raz 
na melodramatyczny wyciskacz łez. 
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A – wstyd się przyznać – i nam, twar-
dzielom, traperom nieomal, łza się 
w oku kręci i dech w piersiach zatykają 
te cuda. Fenomenalne krajobrazy, któ-
rych nie da się opowiedzieć. To trze-
ba zobaczyć. Jest tak, że nie chce nam 
się nawet ruszać na spotkanie z celem 
naszej przygody, bo do Nordkapp zo-
stało zaledwie 70 km. Zapada męska 
decyzja: nocujemy tu, na tym pust-
kowiu tak szczodrze wyposażonym 
przez Boga. Czujemy się jak zdobywcy 
Dzikiego Zachodu. Kamienie, morze 
i  wiatr. I  coś jeszcze: niewyobrażalna 
cisza. Tak wielka, tak niesamowita, że 
aż przytłaczająca! Czegoś takiego jesz-
cze nie doświadczyłem. 
Wstajemy. Szok. Po ciepłej aurze nie 
ma ani śladu. Chmury, wilgoć, chód. 
I to nie byle jaki: polarny. Już nie 26˚C, 
ale 9̊ C. Zmieniamy szorty na polary 
i softshelle. Duch Północy domaga się 
szacunku: przywołał nas do porządku. 
Tak na wszelki wypadek, żeby było wi-
domo, kto tu rządzi. My mu mówimy 
spolegliwie, że On tu Szefem. I rusza-
my w ostatnie 70 km na Jego spotkanie. 
Droga staje się coraz bardziej stroma 
i górzysta. Już nie ma dróg u podnóży 
gór, ale rozległe przestrzenie, ciągnące 
się wysoko w górze. 

Samochód spisuje się świetnie, choć 
stromizny zdają się ekstremalne. Ale 
co tam my. Im bliżej jesteśmy samego 
Nordkapp, tym więcej mijamy rowe-
rzystów. Z  wyraźnym trudem pod-
jeżdżają pod kolejne góry. Patrzymy 
na nich z  niekłamanym podziwem. 
Pomyśleć, że to my czuliśmy się jak 
zdobywcy – wyruszający na krańce 
ziemi. A oni? To dopiero ekstremalne 
doświadczenie. To ich podziwiamy. 
O  sobie nie myślimy. Jakiegoż trzeba 
ducha walki, żeby zdobyć się na taką 
wyprawę? 
Osiągamy cel. Jest dość wcześnie, oko-
ło godz. 11:00. Przy symbolu Nordkapp 

jesteśmy niemalże sami. Prócz nas ja-
cyś Hiszpanie, którzy już odchodzili, 
a  później grupka Rosjan. Ci zrobili 
nam pamiątkowe zdjęcie. Jesteśmy 
na wysokim klifie ok. 100 m nad mo-
rzem. Czujemy wyraźne wzruszenie, 
że dotarliśmy do celu naszej podróży, 
choć równocześnie pewien niedosyt. 
Załamanie pogody i mgła nie pozwa-
lają nam zobaczyć tego wszystkiego, 
co moglibyśmy widzieć przy innej 
aurze. Nieco tęsknie spoglądamy na 
morze, ciągnące się w kierunku Biegu-
na Północnego. Zasnute mgłą zazdro-
śnie strzeże swojej tajemnicy i  swo-
jego piękna. Nie czujemy wprawdzie 
rozczarowania, ale raczej tęsknotę za 
tym, co tym razem ukrył przed nami 
Duch Północy. Może jeszcze tu kiedyś 
wrócimy… Choć ja odnoszę niepoko-
jące wrażenie, że tak naprawdę o coś 
innego tu chodzi. To, co było celem 
naszej podróży, okazało się środkiem 
do odkrycia w nas samych tego traper-
skiego ducha. Ducha zdobywcy, tak 
innego niż ten, który „zdobywa” pię-
ciogwiazdkowe hotele… 
Wracamy, wciąż mając przed oczyma 
mgłę na Nordkapp. Myślami uparcie 
przywołujemy ten jedyny w  swoim 
rodzaju krajobraz, choć i ten, który te-
raz rozciąga się przed nami też jest za-
chwycający. Górska, kręta droga, którą 

podróże

... a fiordy nam z ręki jadły 
- zwłaszcza ten Geiranger i jego siedem sióstr.
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z jednej strony zamyka ściana skalna, 
a z drugiej stroma skarpa, wpadająca 
wprost do morza. Nagle spostrzegam 
coś tak nieprawdopodobnego, że prze-
cieram oczy. Fatamorgana? Niemożli-
we, przecież nie jestem na pustyni. Pa-
trzę i z każdą chwilą widzę wyraźniej: 
z drugiej strony drogi idzie w naszym 
kierunku jakaś postać. Ze zdziwienia 
aż wszyscy otwieramy usta, a ja z wra-
żenia zatrzymuję samochód: naprze-
ciw nas, teraz w niewielkiej już odle-
głości, widzimy mężczyznę, któremu 
z plecaka wystaje kijek z przeczepioną 
do niego polską flagą. Wyskakujemy 
z  auta, witamy go najserdeczniej, ści-
skając jak starego, dawno niewidzia-
nego przyjaciela. Pytamy, kim jest, 
co tu robi. Dosłownie zasypujemy go 
pytaniami. On uśmiecha się do nas 
ciepło i  mówi, że nazywa się Marek 
Chorąży, że mieszka w  Katowicach 
i  stamtąd idzie pieszo na Nordkapp. 
Opowiada, że to już nie pierwsza jego 
wyprawa. Pieszo doszedł już do Hisz-
panii i z powrotem, a w ubiegłym roku 
obszedł całą Polskę. Za dwa, trzy lata 
planuje obejście całej kuli ziemskiej. 
Patrzymy jak zaczarowani na tę ikonę 

traperstwa. Czujemy dla niego wielki 
szacunek i równie wielki podziw. Te-
raz to już naprawdę chce nam się śmiać 
z obaw przyjaciół i rodziny przed na-
szym wyjazdem, kiedy mówili, że nasz 
pomysł jest niebezpieczny, że graniczy 
z szaleństwem. Jeśli tak, to jak wobec 
tego nazwać wyprawę Marka Chorą-
żego?!
Żegnamy się z  Markiem, któremu 
do Nordkapp zostało jeszcze około 
dwóch dni drogi, jakieś 80 km, które 
my przejechaliśmy zaledwie w godzi-
nę. Wciąż oszołomieni spotkaniem 

z nim nie możemy dosłownie ani my-
śleć, ani rozmawiać o  czymkolwiek 
innym. Nadal czujemy wokół siebie, 
w  nas samych tę niesamowitą, pozy-
tywną energię, którą on emanował. 
Zdumiewający, piękny człowiek. Teraz 
mi się zdaje, że to spotkanie z nim było 
dla nas najsilniejszym wrażeniem ca-
łej wyprawy. 
Zanim rozstaliśmy się z  Markiem, 
poradziliśmy mu, żeby w  drodze po-
wrotnej koniecznie zahaczył o Lofoty, 
najpiękniejsze wyspy świata. Kiedy my 
je zobaczyliśmy, zgodnie stwierdzili-
śmy, że wyprawa na Nordkapp bez ich 
zobaczenia jest bez sensu. Trzeba tam 
być. Tego naprawdę nie da się opisać.
W drodze powrotnej po Lofotach trze-
ba zobaczyć jeszcze: lodowiec Svar-
tisen (zdecydowanie warto), katedrę 
w Trondheim (pozycja obowiązkowa), 
Drogę Trolli nr 63, która kończy się 
najpiękniejszym fiordem w  Norwegii 
„Geiranger” (który – jak wiadomo – 
jadł nam z ręki). Musi on być widziany 
koniecznie z  pokładu promu kursu-
jącego z  Valdall do Geiranger. Innej 
opcji nie ma. No, chyba że zaplano-
wanie kolejnej, wyprawy naszych ma-
rzeń… Bo, jak widomo, ELITARNE 
MARZENIA NIE ISTNIEJĄ. CZA-
SAMI TYLKO BRAK NAM WIARY, 
ŻE MOGĄ SIĘ SPEŁNIĆ.Lofoty - najpiękniejsze wyspy świata.



poprzednim odcinku historii 
tuningowego oddziału kon-
cernu FHI czyli firmy STI 

zaznaczyliśmy, że zakończeniu sezonu 
2008 Fuji Heavy Industries ogłosiło wy-
cofanie zespołu Subaru z rajdów WRC.
Pospekulujmy trochę, dlaczego tak się 
stało. Niewątpliwie kosztownemu pro-
gramowi rajdowemu zaszkodził rozwi-
jający się wtedy kryzys finansowy, który 
bardzo przekładał się na kondycję prze-
mysłu samochodowego. Ale szefowie 
FHI i odpowiedzialni za sprawy sporto-
we ludzie z STI zapewne zauważyli też, 
że wkrótce (od sezonu 2011) i tak nie mie-
liby czym startować. Właśnie zbliżał się 

historia tekst: Jerzy Dyszy 
zdjęcia: Materiał zdjęciowy dzięki uprzejmości firmy STI (Subaru Tecnica International)

Sportowe życie  
po WRC

Gdy zakończył się program rajdowy WRC realizowany przez Subaru, STI 
zwróciło się natychmiast w kierunku innych dyscyplin sportu samocho-
dowego. 

W
termin zmiany przepisów technicznych 
WRC, a  w  programie produkcyjnym 
Subaru po prostu nie ma niewielkie-
go, kompaktowego samochodu, który 
posłużyłby za bazę do skonstruowania 
konkurencyjnej rajdówki z silnikiem 1.6 
turbo.
Wszystko to nie oznacza jednak, że 
w  Subaru i  STI upadł duch sportowej 
rywalizacji. Zakończenie współpracy 
z  brytyjskim Prodrive sprawiło nato-
miast, że całość obowiązków reprezen-
tacji marki Subaru w sferze sportów sa-
mochodowych spoczęła właśnie na STI. 
Postanowiono zatem doświadczenia 
zdobyte przez lata startów i przygotowań 

sprzętu do rajdów WRC wykorzystać 
dla rozwinięcia kategorii samochodów 
produkcyjnych, a także zająć się całkiem 
nową konkurencją - wyścigami samo-
chodowymi.

Japońskie wyścigi - najbardziej za-
awansowane na świecie 
Natychmiast po zakończeniu dzia-
łalności rajdowej na poziomie WRC, 
Subaru wraz z  STI zaczęło przenosić 
swe doświadczenia do świata wyścigów 
samochodów turystycznych. Wyścigi 
w  Japonii rządzą się specyficznymi re-
gulaminami, odmiennymi i chyba lepiej 
przemyślanymi niż w  Europie. Całość 
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ma dobrze służyć japońskim wielkim 
producentom samochodów, umożliwia-
jąc współzawodnictwo na równych pra-
wach, praktycznie wszystkich rodzajów 
aut. W tym celu utworzono tylko dwie 
specjalne kategorie wyścigowe, znane 
obecnie pod wspólną nazwą (Japan) Su-
per GT.
Super GT to seria wyścigowa rozgrywa-
na w  Japonii i  Malezji oraz pokazowo 
na innych torach azjatyckich i  w  USA, 
dawniej znana pod nazwą JGTC (Japan 
Grand Touring Car Championship). Po-
wstała dziewiętnaście lat temu skutkiem 
połączenia japońskich serii wyścigowych 
prototypów grupy C oraz samochodów 

turystycznych grupy A. Pozornie ten po-
mysł wydaje się karkołomny, ale... celem 
było zwarcie szeregów zarówno organi-
zatorów jak i uczestników krajowych im-
prez tak, by stworzyć mocno obsadzone 
i interesujące dla widzów, a jednocześnie 
bardzo konkurencyjne, ogólnojapońskie 
samochodowe zawody wyścigowe. I od-
niesiono sukces. 
Od samego początku przepisy tech-
niczne dość poważnie różniły się od 
przepisów wyścigów FIA GT rozgry-
wanych Europie i  na pozostałych kon-
tynentach. Podstawową różnicą było 
i  jest umożliwienie teamom fabrycz-
nym oraz prywatnym startów właściwie 

wszystkimi zgłoszonymi samochodami, 
bez konieczności uprzedniej homologa-
cji, wyprodukowania minimalnej liczby 
egzemplarzy itp. Dopuszczone są samo-
chody z  jakąkolwiek homologacją FIA 
oraz... samochody bez homologacji, ale 
zaaprobowane przez organizatora. Mu-
szą jedynie odpowiadać dość ścisłym 
przepisom technicznym serii, ale te sfor-
mułowano tak, że wyczynowy pojazd 
„klasy GT” można wykonać z  każde-
go dowolnego samochodu drogowe-
go - w podstawowej wersji co najmniej 
dwudrzwiowego. Powstają w ten sposób 
rozliczne tzw. prototypy sylwetkowe, 
które dla zmniejszenia kosztów mogą 
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być napędzane dowolnymi silnikami 
danego producenta (koncernu samo-
chodowego). Pozostałe elementy przygo-
towania wyścigówek są ściśle określone 
przepisami, poczynając od masy, budo-
wy i kształtu nadwozia (w porównaniu 
z  nadwoziem seryjnym), a  kończąc na 
aerodynamice. 
Bardzo wiele składników auta jest do-
wolnych lub można je głęboko modyfi-
kować. Przede wszystkim w  nadwoziu 
pozostaje jedynie jego główna struktu-
ra, do której można mocować przednią 
i tylną rurową ramę nośną. Wiele części 
nadwozia można wykonać z lekkich ma-
teriałów, a podwozie zmienia się prawie 
dowolnie, o ile jego części są metalowe. 
Hamulce są również prawie dowolne, ale 
tarcze nie mogą być ceramiczne. Zabro-
nione są jakiekolwiek dodatki elektro-
niczne (ABS, ESP, wszelkie elektroniczne 
sterowanie układu napędowego, tele-
metria itp.). Wreszcie dla wyrównania 
osiągów stosuje się dość skomplikowany 
regulamin przydzielania balastu, nawet 
pomiędzy sesjami kwalifikacyjnymi 
a wyścigiem.
Super GT dzieli się na dwie klasy, których 
wyścigi obywają się razem, ale punktacja 
liczona jest oddzielnie. Pierwsza, to bar-
dziej zaawansowana, tylnonapędowa 
klasa GT500, obecnie z  ustawionymi 
podłużnie z  przodu silnikami 3,4 dm3 

V8 o mocach ograniczonych zwężkami 
w układzie dolotowym do ok. 500 KM. 
Nadwozia tych samochodów są wy-
jątkowo mocno modyfikowane i  tylko 
„częściowo” podobne do seryjnych. Sa-
mochody te, będące właściwie zunifiko-
wanymi prototypami, są szybsze od naj-
szybszych samochodów wyścigowych 
FIA GT 1. Od kilku lat trwają rozmowy 
na temat ewentualnego zrównania prze-
pisów GT500 i niemieckiej DTM, jednak 
do dziś nie osiągnięto w tym względzie 
porozumienia.
Druga klasa, ta, którą zainteresowało się 
Subaru i STI, to znacznie bardziej ogra-
niczona GT300, w  której samochody 
również przygotowywane są na bazie 
wielu japońskich pojazdów seryjnych, 
ale z  mniejszą skalą przeróbek. Jednak 

przystosowanie nadwozia, ram pomoc-
niczych oraz podwozia jest podobna jak 
w klasie GT500. Silniki są tu „firmowe” 
o dowolnej budowie, a ich moc, ograni-
czona zwężką w zależności od pojemno-
ści skokowej i  masy auta, nie powinna 
przekraczać 300 KM. Dopuszczony jest 
napęd tylny, przedni i  4x4 oraz wiele 
modyfikacji w układzie napędowym. Od 
tego sezonu dopuszczone są także hy-
brydowe układy napędowe, a na starcie 
pojawić się ma hybrydowy Prius. W tej 
właśnie klasie japońskie auta sportowe 
i  te stworzone z  aut popularnych kon-
kurują lub konkurowały z europejskimi 
samochodami klasy GT, jak różne mode-
le Porsche, Ferrari, BMW, Lotusa, Audi, 
Astona Martina itp., a także z pojazdami 
produkowanymi jednostkowo. Przepisy 

historia
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zezwalają, by (prawie) każdy ścigał się tu 
z każdym i... właśnie tak jest. 
W  klasie GT300 także Subaru od roku 
2005 do 2008 wystawiało model Impreza 
WRX STI, a następnie, w  latach 2009 - 
2011, odpowiednio przygotowane Legacy 
B4. Samochód ten, zgodnie z regulami-
nem technicznym serii, ma jako „do-
wolny wyprodukowany przez Subaru” 
dwulitrowy doładowany silnik boxer 
umieszczony z  przodu, podłużnie, 
jednak cofnięty jak najbliżej przegro-
dy czołowej. Skrzynia biegów (6 biegów, 
zautomatyzowana) i tylny most są jednym 
zespołem, tworząc układ transaxle, a za-
tem napęd samochodu wyścigowego jest 
wyłącznie tylny. Przygotowany przez STI 
silnik to jednostka wywodząca się tech-
nicznie z  ostatnich wersji samochodów 
WRC, wyposażona w zwężki w układzie 
dolotowym zgodne z przepisami GT300. 
Jednostka ta rozwijana była przez sezon 
2011 także z przeznaczeniem dla przyszłe-
go modelu wyścigowego - BRZ GT300.
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historia

Zawieszenie wyścigowego Legacy to 
przy każdym kole podwójny układ sta-
lowych wahaczy poprzecznych, z  tyłu 
mocowany do zespołu napędowego, 
a z przodu do ramy rurowej. Amortyza-
tory i sprężyny, poruszane dźwigniami, 
umieszczono z przodu i z tyłu poziomo, 
blisko osi samochodu. Hamulce mają 
zgodnie z przepisami sześciotłoczkowe/
czterotłoczkowe zaciski i  wentylowane, 
stalowe tarcze. Mocowanie kół - central-
ne. Koła zgodnie z  wymogami GT300 
o  średnicy 18" i  szerokości 12", opony 
Yokohama ADVAN. 
Rozwijające się z sezonu na sezon Legacy 
B4 GT300 miało stopniowo coraz lep-
sze wyniki. Pierwsze zwycięstwo w po-
jedynczej rundzie przyszło w  sezonie 
2010 podczas zawodów Suzuka 700 km. 
W  roku 2011 kierowcy Tetsua Yamano 
i  Kuota Sasaki reprezentujący oficjalny 
zespół prowadzony przez R&D Sport 
(współpracujący z  STI), zdołali wygrać 
dwie z ośmiu głównych rund serii wyści-
gowej - Suzuka 500 i Autopolis. W obec-
nym sezonie Subaru, STI, R&D Sport 
i tych samych dwóch kierowców podej-
mą rywalizację już w „naturalnie” tylno-
napędowym Subaru BRZ. Testy nowego 

samochodu GT300 są zaawansowane, 
a  jego konstrukcja wykorzysta z  pew-
nością elementy Legacy GT300 B4. Bar-
dziej zwarta niż w Legacy budowa tego 
samochodu (w klasie GT300 rozstaw osi 
musi być taki jak w oryginalnym samo-
chodzie), może sprawić, że BRZ GT300 
będzie wyjątkowo konkurencyjny.

Pokonać zielone piekło
Natychmiast po zakończeniu progra-
mu WRC postanowiono, że STI wyka-
że sprawność samochodów przygoto-
wywanych dla klientów w  corocznym 
24-godzinnym wyścigu Nurburgring, 
czyli tam, gdzie można pokazać zdolno-
ści samochodu drogowego. Już w pierw-
szym wyścigu, w  sezonie 2009, STI 
ukończyło zawody na 5. pozycji w klasie 
SP3T. Osiągi należało jednak poprawić, 
jeżeli Subaru miało walczyć o  czołowe 
pozycje. Drugi start, w  roku 2010, po 
poprawkach przyniósł czwartą pozycję. 
W  roku 2011 wystawiono już wszech-
stronnie dopracowaną Imprezę sedan, 
z pełnym pakietem aerodynamicznym. 
To przyniosło prowadzenie (w klasie) od 
startu do mety. STI przywiązuje bardzo 
dużą wagę do startów w  Nurburgring, 

bo pozwalają one rozwijać półseryjne 
odmiany aut przygotowywane przez tę 
firmę dla klientów. Ci zaś decydują się 
na modele z oznaczeniem „S” nie tylko 
z  powodu chwały zwycięstw sporto-
wych, ale też dzięki pewności, że auta te 
są trwałe i przystosowane do najcięższej 
eksploatacji. 
Także w w sezonie 2012 Subaru oraz STI 
wystartuje w wyścigu samochodów tu-
rystycznych Nurburgring 24h. Bronią 
wyścigową będzie przygotowany w  ca-
łości przez STI sedan S206. Czterech 
kierowców, dwóch z  Japonii i  dwóch 
z Europy, będzie bronić zeszłorocznego 
zwycięstwa w klasie SP3T. Zawody odbę-
dą się w dniach 19 - 20 maja.
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STI nie rezygnuje z rajdów
Już w  poprzednim odcinku wspomi-
naliśmy, że nawet prowadząc jeszcze 
program WRC, Subaru i STI przywią-
zywały wielką wagę do rajdowej katego-
rii samochodów produkcyjnych (grupa 
N, PCWRC, obecnie PWRC), odnosząc 
w niej cały szereg sukcesów sportowych. 
Właśnie te auta były systematycznie po-
prawiane i  homologowane przez STI, 
firma dostarczała też do ich budowy 
odpowiednie części. Korzystały z  nich 
zespoły i  firmy tuningowe na całym 
świecie, także zresztą w Polsce. Subaru 
zwyciężyło indywidualnie w  mistrzo-
stwach PCWRC w  latach 2003, 2004, 
2005, 2006 i  2007 (dwa razy, w  latach 

2005 i  2007 kierowcą był Japończyk 
Toshi Arai), a  także zapewniło sobie 
pierwsze miejsce w  tegorocznych mi-
strzostwach PWRC - kierowcą był No-
wozelandczyk Hayden Paddon w  naj-
nowszej Imprezie.
Także w roku 2011 nowo przygotowana 
homologacja WRX STI grupy R4 (roz-
winięcie grupy N), pozwoliła kierowcy 
Toshi Arai zdobyć puchar Samochodów 
Produkcyjnych w serii IRC. 
W obecnym sezonie (2012) Subaru zo-
stało po raz kolejny zgłoszone do serii 
IRC jako producent, a Arai będzie ofi-
cjalnym kierowcą. Ponadto, tak jak w ze-
szłym roku, Subaru przygotowało plan 
nagród dla zawodników zajmujących 

trzy pierwsze miejsca w każdej rundzie 
Mistrzostw Świata Samochodów Pro-
dukcyjnych (PWRC), co z  pewnością 
pomoże licznym kierowcom prywat-
nych zespołów w próbach powtórzenia 
wyniku Haydena Paddona. 
Dla porządku godzi się przypomnieć, 
że i w naszym kraju Subaru, posiłkując 
się rozwiązaniami STI, nadal „rządzi” 
w sporcie rajdowym. Czytelnicy „Ple-
jad” dobrze wiedzą, że aktualnym Mi-
strzem Polski w klasyfikacji generalnej 
jest drugi raz z  rzędu Kajetan Kajeta-
nowicz w  Subaru Imprezie (obecnie 
R4), a w grupie N zwyciężył w zeszłym 
sezonie Wojciech Chuchała również 
Imprezą STI. 
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kolor, ten dźwięk! Tak chcę JĄ mieć, 
ale nie mogę… cierpię…

CHAPTER 3 - My first time
Rok 2006, pogrążam się coraz bar-
dziej, jestem po odbiorze pierwsze-
go Subaru z  salonu. Niestety to nie 
STI… jeszcze nie. Pierwszy Zlot Ple-
jad, Kaszuby. Świetne towarzystwo, 
superzabawa. Wtedy miałem już 
trochę doświadczenia przy robieniu 
takich imprez, ale „Plejady” zrobiły 
na mnie duże wrażenie, ponad 200 
samochodów około 600 osób, do tego 
cała obsługa, rozmach.  Pomyślałem 
wtedy: „Plejady to dużo zabawy, ale 
też duże wyzwanie – dla organizatora 
oczywiście”.

CHAPTER 4 - Maybe we can too?
Rok 2009, Mikołajki, Mazury, krótko 
przed wielkim rajdowym świętem. 

Zlot Plejad   
Making-Of

HAPTER 1- Something new 
in my life
Dawno, dawno temu, w od-

ległym miejscu Polski... jest... słyszę 
to... dziwny dźwięk, specyficzny... 
wyłania się zza zakrętu. Jest niebie-
ski, ma złote koła, mój kolega wy-
siada z  niego uśmiechnięty i  pyta 
- „Co niezła furka nie?”. Patrzę ze 
zdziwieniem... jak toto może być 
lepsze od jego poprzedniej VECTRY 
IRMSCHER? Macham ramionami – 
„taa, fajna, fajna”... przybijamy piątkę 
i  wsiadam do mojego Golfa kombi 
rozmyślając: „IRMSCHER był wypas 
ale toto? Eeech, świat się wali”...

CHAPTER 2 - I’m in love
Rok 2003 (dwa lata później)… doro-
słem, zakochałem się. Tak, jak mo-
głem tego wtedy nie zauważyć, jak 
mogłem być tak ślepy? Te koła, ten 

WRC RALLY POLAND, niezapo-
mniane wrażenia. Jednak wcześniej, 
nie mniej ważna impreza ZLOT PLE-
JAD. To był pierwszy zlot, w którym 
nasza ekipa pomagała przy organiza-
cji. Wtedy to powstał pomysł, który 
wykrystalizował się w  drugiej poło-
wie roku 2010. Ten pomysł to  przy-
gotować Zlot Plejad w  Lubuskim, 
w  miejscu w  którym mieszkamy 
i pracujemy. Kilka rozmów z szanow-
ną dyrekcją i  YES! YES! YES! Za-
ufano mi i  powierzono mojej ekipie 
przygotowanie zlotu 2011.  

CHAPTER 5 - It’s our time!
Wszystko zaczęło się już w paździer-
niku 2010, rozłożyliśmy mapy, spisa-
liśmy znane nam atrakcyjne miejsca 
i  do dzieła. Pierwszy zarys tras po-
wstał pod koniec listopada. Wtedy 
też przyjechał do nas pan Rogalski, 

C
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aby zatwierdzić nasze idee. Po dwóch 
dniach podróży przez województwo 
okazało się, że doświadczenie mojej 
grupy zaprocentowało. Trasa została 
zatwierdzona. Tym samym od po-
łowy stycznia jeden z  moich ludzi 
wsiadł do Forestera i zaczął rysować 
książkę drogową dla każdej z  tras. 
Przygotowując trasy i  przegląda-
jąc miejsca na próby przejechaliśmy 
łącznie ponad osiem tysięcy kilome-
trów. Trwało to wszystko, hmm, jak 
zwykle przy tego typu imprezach do 
ostatniej chwili.
Bardzo dobrze się złożyło, że lokal-
ne władze samorządowe były nam 
tak przychylne, to pomogło otwo-
rzyć wiele drzwi i  załatwić wiele 
spraw bardzo pozytywnie dla zlotu. 
Wielką pomocą otoczył nas zarząd 
miasta Zielona Góra, przystępując 
do współorganizacji zlotu prawie 
jak do „swojej” imprezy. Pomimo że 
krótko przed, oraz dzień po naszej, 
odbywały się w  mieście inne duże 
imprezy, wszyscy z  zarządu pomo-
gli „ogarnąć” sytuację na top! Tutaj 
wielkie podziękowania w  ich stronę. 
Oczywiście pozostałe gminy również 
były bardzo przychylne. Natomiast 
w  dość trudnym w  negocjacjach 
w  Zarządzie Lasów Państwowych 
magicznym słowem okazało się sło-
wo FORESTER. Pan leśniczy (ser-
deczne pozdrowienia) usłyszał tylko 
„zlot Subaru” i wszystko było jasne… 
„Sam mam Forestera” – powiedział. 
„To przez które lasy chcecie jechać?”- 
zapytał tylko. Oczywiście pomimo 
że jak uważaliśmy – jesteśmy „debe-
ściakami” -  to nie wystrzegliśmy się 
kilku błędów. Jedne były mało istotne 
i  niezauważalne przez uczestników, 
inne bardzo wpłynęły na płynny 
przebieg imprezy. Przede wszystkim 
w kilku przypadkach na trasie tury-
stycznej źle obliczyliśmy czas trwania 
prób (no powiedzmy, że jedna z nich 

cieszyła się popularnością tak wielką, 
że nie mieliśmy wpływu na opóź-
nienia). Następnym dość poważnym 
ustępstwem z  naszej strony było za-
niechanie dokładnego harmonogra-
mu czasowego na trasach szosowej 
i  terenowej. Jednak pomimo tych 
wpadek, trasy zakończyliśmy w  ten 
sam dzień w jaki się zaczęły, czyli nie 
było tragedii. 
Przygotowanie Zlotu Plejad w  krót-
kich statystykach przedstawia się 
bardzo ciekawie: przygotowanie tras 
i  przejazd po nich w  dniu imprezy: 
11600 kilometrów. Długość tras pod-
czas zlotu, pierwszy i drugi dzień ra-
zem - około 1050 kilometrów . Ilość 
prób i  zadań na wszystkich trasach 
80, ilość osób obsługi (bez pracowni-
ków obsługi SIP) 75. Nasza satysfak-
cja z  zadowolenia uczestników (wg 
ankiet) 100%.

CHAPTER 6 - To be continued
Rozpoczął się rok 2012, odwiedzi-
łem już władze lokalne miejsca zlotu 
AD 2012. Rozmawiałem już z  wie-
loma osobami o  przygotowaniach. 

W momencie kiedy piszę ten tekst, cze-
kam właśnie na projekty tras i w ciągu 
tygodnia wyruszamy na ich objazd. 
Bardzo się cieszę, że Ojciec Dyrek-
tor ponownie powierzył nam swoje 
dziecko i obiecaliśmy sobie, że nie za-
wiedziemy jego zaufania, pracując dla 
Was, moi kochani, podczas zlotu 2012 
w … Ups! O mało co bym się wygadał.
Postaramy się zrobić kilka popra-
wek, rozpatrzone będą Wasze sugestie 
(między innymi rozdanie nagród na 
początku imprezy zakończeniowej) 
i  będziemy się polepszać (KAIZEN), 
aby nie pojawiły się błędy w  naszych 
logistycznych obliczeniach. 
Tak czy owak - zobaczymy się ponow-
nie i tego nie mogę się już doczekać.  

BY HERRKAM
Tekst ten dedykuję mojemu zespoło-
wi SCHNUG, który dzielnie walczył 
podczas przygotowań jak i w trakcie 
zlotu. Bez Was nie udałoby się tego 
tak zorganizować. Jacoll, Borsuk, 
Dola, Ściema, Maczeta vel Maczu-
ga, Łuki, Rysio, Marcin i  pozostali. 
BARDZO WAM DZIĘKUJĘ.
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trakcie tego programu, 
parlamentarzysta z  opcji 
rządzącej wysnuł teorię, 

że cyt.: „człowiek nie po to żyje, 
żeby mieć czterdzieści lat płatnego 
urlopu”. Z  punktu widzenia rządu 
– słusznie tylko, że średnia długość 
życia w Polsce to 70 lat. Czy to ozna-
cza, że tylko przez trzy lata będziemy 
pobierać głodowe świadczenia w za-
mian za 45 lat harówy? Nie! Ponieważ 
to tylko średnia i  tu znów zacytuję 
twórcę nowej teorii: „… którą zani-
żają umierające noworodki, ofiary 
wypadków i… motocykliści” - i  tu 
się pogubiłem, ponieważ pan wspo-
mniał już wcześniej o  ofiarach wy-
padków, więc nie złapałem o co cho-
dzi z tymi motocyklistami – że niby 
rozjeżdżają emerytów? W pojedynkę 

felieton tekst: Peiper 

I Budżet stworzył człowieka 
(czyli spuszczanie wody po teorii Darwina)

ta myśl posiada dużo mankamentów, 
natomiast w połączeniu z teorią ewo-
lucji może wyjaśniać to, czego nie był 
w stanie wytłumaczyć Darwin – otóż, 
skoro małpa ewoluowała w człowieka 
to skąd współczesne małpy? Łącząc 
te dwie teorie odpowiedź nasuwa się 
sama – owszem, ludzie ewoluowali 
z  małpy, ale gdy inteligencja poła-
pała się w  jakim kierunku zmierza 
ludzkość - wróciła na drzewo, dzięki 
czemu uniknęła takich nieszczęść jak 
ZUS, IPN, PiS, tłok w  metrze, ślu-
by kościelne, expose premiera i  po-
świąteczna wyprzedaż. Sama teoria 
o  Budżecie jako stwórcy jest obraź-
liwa dla naszego katolickiego naro-
du wierzącego, że to Bóg stworzył 
Adama z nudów i z gliny i to nie do 
pracy, a  do towarzystwa. Miał duży 

sad, mnóstwo owoców nadających 
się do fermentacji i wystarczyła pod-
stawowa wiedza z  chemii i  kompan 
do kieliszka, żeby stworzyć prawdzi-
wy… Raj. A napój musiał dawać nie-
złego kopa, bo na trzeźwo pewnie nie 
narobiłby takiej siary z  tym żebrem. 
A  tu proszę – matriarchat, zakonni-
ce, emancypantki, lesbijki, feminist-
ki, businesswomen i narobiło się tak, 
że Elton John wyszedł za mąż. W na-
szym rządzie jest grupa posłów, która 
uważa, że ich samych stworzył Bóg 
na własne podobieństwo (no to play-
boyem nie był), a  reszta parlamentu 
może sobie pochodzić w prostej linii 
nawet od Kubusia Puchatka. Miało 
to być obraźliwie ale, że tam wszyscy 
garną się do miodu – występuje takie 
prawdopodobieństwo. 

W

Do niedawna znałem dwie teorie stworzenia życia na Ziemi, pierwsza wspomina o Bogu, a druga o ewolucji. 
Teoria ewolucji dodatkowo dzieli naukowców na tych, którzy za jej początek winią kometę, która przywaliła 
w Ziemię, i  tych którzy się z  tym częściowo zgadzają, ale już za stworzenie człowieka winą obarczają obcą 
cywilizację. W  trakcie telewizyjnej debaty na temat przesunięcia progu emerytalnego do sześćdziesiątego 
siódmego roku życia poznałem kolejną, która co prawda nie neguje początków ewolucji, a jedynie stwierdza, 
że człowieka dla swoich potrzeb stworzył… Budżet.
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Teoria z  kometą to zupełnie inna hi-
storia, która ma jedną zasadniczą 
wadę - jest potwornie nudna. Kome-
ta jak wiadomo, to taka duża śnieżka, 
a  tamta była wielkości kilku Gubałó-
wek. Po kolizji z  Ziemią wyparowała 
i  powstały chmury z  których spadł 
deszcz, który wyparował i  stworzył 
chmury z  których spadł deszcz, któ-
ry… i tak w koło Macieju. Teoria tłu-
maczy właściwie tylko fakt skąd wziął 
się deszcz i  nie wiem dlaczego na-
ukowcy upierają się, że woda to dobro-
dziejstwo, skoro raz w roku Holandia, 
Bangladesz, kilka stanów USA i  cała 
południowa Polska przeklina jej nad-
miar i dlaczego, w związku z tym, Pol-
ska ma dług publiczny, skoro można 
by te powodzie beczkować pod ciśnie-
niem i sprzedawać taki koncentrat do 
Somalii, Sudanu i wszędzie tam, gdzie 
ludzie tęsknią za powodzią. A tak - je-
dyna korzyść jaką mamy z wody, to… 
Otylia Jędrzejczak. Cała ta teoria jest 
tak wiarygodna i  ciekawa jak nocne 
wróżby w TVN. 
Co innego gdy w  ewolucję na Ziemi 
wpleciemy ingerencję kosmitów. Ta 
teoria jest najbardziej prawdopodobna, 
ponieważ małpa nie mogła ot tak nagle 
zacząć grać w karty i palić papierosów. 
Przypuszcza się zatem, że kilka tysięcy 
lat temu kosmici zrobili sobie na na-
szej planecie piknik, wyrzucili śmieci, 
opróżnili toaletę i  odlecieli do domu, 
żeby zdążyć przed capstrzykiem. 
W tym bajzlu został jakiś zarazek, któ-
ry zjadł nasz protoplasta i dwa dni póź-
niej zaczął się zataczać na dwóch no-
gach, śpiewać kolędy i grać na gitarze, 
a potem nastąpiła prawdziwa epidemia 
myślenia i w krótkim czasie skonstru-
owano: siekierę, koło, rower, Merce-
desa, teleskop Hubble’a, a  niedawno 
Wielki Zderzacz Hadronów. W czym 
upatruję największe prawdopodobień-
stwo tej teorii? W genach i to nie z uwa-
gi na przereklamowaną inteligencję, 

tylko dlatego, że to nie jest wyduma-
na historia o deszczu, żebrach czy też 
kijankach, tylko geneza chuligaństwa 
i  braku kultury biwakowania i  jeżeli 
dodamy do tego zamiłowanie do wy-
walania śmieci w lesie, to niech mi ktoś 
spróbuje wyjaśnić co mu się w  tym 
nie zgadza. Teoria pana parlamenta-
rzysty jest o tyle nowatorska, że żadna 
inna dotychczasowa nie wspominała 
w swej genezie o pracy, bo według jed-
nej z  nich powinniśmy żyć wiecznie 
i  balangować w  raju, według drugiej 
powinniśmy się iskać, zamiast cho-
dzić do dermatologa, według trzeciej 
powinien padać deszcz, który parując 
zmieniałby się w chmury z których pa-
dałby deszcz i parując… nie… to jakaś 
paranoja - ale o pracy też nic nie wspo-
mina. Teorii o kosmitach w ogóle nie 
biorę pod uwagę po kątem pracowi-
tości, bo to tylko chuligański wybryk, 
który niestety uwarunkował nasze za-
chowania i stąd zrodziły się takie pato-
logie jak dzikie wysypiska, kibole, gra-
ficiarze i  ekolodzy. Do niedawna trzy 
z  czterech wymienionych przejawów 
ludzkiej działalności traktowane były 
tak, jak na to zasługiwały czyli jako ła-
manie prawa, ponieważ jednak graffiti 
już zostało uznane za sztukę, dlatego 
idąc tym torem przewiduję, że w naj-
bliższym czasie ustawki kiboli uznane 
zostaną za nową dyscyplinę olimpij-
ską, a  wywalanie śmieci i  wylewanie 
szamba w  lesie będzie happeningiem 
artystycznym mającym na celu sym-
boliczne przedstawienie procesu naro-
dzin ludzkiej rasy, na który będzie się 
zapraszać VIP-ów, a  po zakończeniu 
„imprezy” zostaną objęte mecenatem 
UNESCO. Ekologów pominąłem, po-
nieważ jest to niezdecydowany odłam 
tej inteligencji co wróciła na drzewa, 
ale się rozmyśliła, potem znowu wró-
ciła i tak kilka razy i może stąd u nich, 
to… przywiązanie do drzew. Zasta-
nawia mnie dlaczego człowiek bez 

względu na to w  jakim procesie po-
wstał, z jednej strony jest tak mądry, że 
potrafi wybudować statek kosmiczny 
i komputer, a równocześnie tak głupi, 
żeby wymyślić demokrację, a  właści-
wie dlaczego nadal nazywa go władzą 
ludu, skoro władza rządzi pod siebie, 
przeciw ludowi, utrudniając mu na 
każdym kroku życie i zmusza do pracy 
do późnej starości? Niestety w naszym 
kraju emerytura jest karą ze względu 
na jej wysokość i może dlatego ludzie 
nie protestują, ponieważ woląc umrzeć 
ze zmęczenia niż z głodu. Cirka, koma, 
przecinek 500 zł, gdyby można za to 
kupić w  składzie złomu wahadłowiec 
kosmiczny, to tam jest chociaż insta-
lacja do przerabiania siusiu w  piciu, 
wystarczy lekko zmodernizować, żeby 
jeszcze przerabiała to drugie na papu, 
na kadłubie postawić wiatrak i  przy 
takim perpetuum mobile całe te pięć 
stów można przeznaczyć na suchary, 
mleko i  kasze mannę, żeby zapobiec 
wyjałowieniu aparatury. Przygląda-
łem się twórcy nowej teorii stworzenia 
człowieka i zastanawiałem się czy lu-
dzie u  władzy są bardziej rozwinięci 
od reszty czy raczej wywodzą się z… 
ekologów. Dywagacje przerwała mi 
przerażająca informacja o nieudanym 
samobójstwie innej osoby z  kręgów 
władzy, prokuratora prokuratury woj-
skowej, oficera w  stopniu generała, 
który targnąwszy się na własne życie 
przy użyciu broni palnej doznał po-
wierzchownych zadrapań. To kto nas 
– emerytów - obroni w razie jakiegoś 
konfliktu, skoro zawodowy żołnierz 
z najbliższej odległości nie może trafić 
w siebie? Po chwili doszedłem jednak 
do wniosku, że jestem dumny z inte-
ligencji i  przebiegłości ludzkiej isto-
ty. On oszukał wszystkich - przecież 
w te zadrapania… wda się zakażenie. 
Przed moimi oknami rośnie wielki 
rozłożysty orzech. Szkoda. Po orze-
chach mnie czyści.
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Ewolucja  
w Sklepie Subaru
Oferta sklepu Internetowego ciągle ewoluuje. Rozwój technologii wymusza wprowadzanie produktów 
spełniających oczekiwania naszych klientów. Kto kilka lat temu słyszał o tabletach czy smartfonach? 
To co kiedyś było nieznane teraz jest standardem. Staramy się uwzględniać nowe trendy zachowując przy tym 
najwyższą jakość.
Zachęcam do odwiedzenia naszego sklepu online i przypominam, iż członkowie Klubu Subaru otrzymują 10% 
zniżki na zakupy w Sklepie Internetowym.
W Sklepie Internetowym prężnie rozwija się również dział AKCESORIA, w którym można samodzielnie dobrać 
i zakupić akcesoria do modeli SUBARU.

sklepik

S12PENDRIVE: 99 zł
Pendrive - brelok
• pojemność: 8gb
• tłoczone logo
• dostępne kolory: biały, czarny, brązowy
Pendrive-brelok S12PENDRIVE to 
świetne rozwiązanie dla zapominalskich. 
Dopięty z innymi kluczami zawsze będzie 
w kieszeni.

S11KALL: 30 zł
Kubek Subaru
• pojemność kubka: 250 ml 
• wys. 97 mm 
• śr. 80 mm
Kolejny kubek SUBARU dla miłośników 
marki. Kubek może stanowić świetny 
upominek dla bliskiej osoby.

S12MOUSE: 99 zł
Myszka  komputerowa
Kieszonkowa mysz optyczna 3D 
o rozdzielczości 800 dpi.
Światła LED podświetlają logo 
Subaru, kiedy mysz jest używana, 
co daje naprawdę ładny efekt. Mysz 
przechowywana jest w etui z oddzielną 
kieszonką na rozciągany kabel USB i waży 
jedynie 42 gramy!
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S12TORCH2: 139 zł
Latarka LED Heyco
• profesjonalna latarka z diodą LED 
niemieckiej firmy Heyco
• przydatna do zastosowań 
przemysłowych, serwisowych, a także 
domowych
• mocna dioda LED
• obudowa wykonana z aluminium 
używanego w lotnictwie, anodowana na 
czarno
• zasilanie: 3 baterie LR20 (w zestawie)
• dostarczana z uchwytem do paska
Bardzo poręczna latarka z mocną diodą 
LED zasilana trzema bateriami R20 
(w zestawie). 
Wykonana z bardzo dobrego materiału. 
Świetnie spisuje się w ciemnościach 
zarówno w domowym zaciszu, jak 
i w innych warunkach.

S12CITY: 129 zł
Trzecia odsłona torby CITY. 
Już na pierwszy rzut oka widać, że urosła. 
Teraz bez problemu zmieści tak popularne 
obecnie tablety Ipad, Galaxy TAB czy inne.
Nie jest to jednak jej jedyne 
przeznaczenie. Boki i spód toby podszyty 
jest miękka gąbką, która ma za zadanie 
zabezpieczyć znajdujące się w nie rzeczy.
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piszą o nas

Auto Motor i Sport 4x4
nr 02/2012
„Sushi z ikrą”
(XV 2.0D)

Nareszcie ładne Subaru! Chcesz poddać 
się modzie na crossovery? Oto godny re-
prezentant niewielkich „mieszańców”. 
Niezwykle urodziwy i sprzedawany wy-
łącznie z napędem na cztery koła.
(...) A gdyby tak spróbować czegoś ory-
ginalniejszego – samochodu, którego 
nie zobaczysz na każdym skrzyżowa-
niu, w  którego rodowód jest wpisany 
i który stawia na najbezpieczniejszy na-
pęd? Oto Subaru XV!(...)
(...)Styliści wzięli sobie do serca uwagi 
klientów, którzy od klientów oczekują 
nie tylko boksera pod maską i  stałego 
napędu na cztery koła, ale i wyglądu raj-
dówki w cywilu,(...)
 (...)I faktycznie urody modelowi XV od-
mówić nie sposób agresywne spojrzenie 
„oczu jastrzębia”, duże koła, plastiko-
we osłony karoserii, 22-centymetrowy 
prześwit i  nadwozie pokryte lakierem 
o  nazwie mandarynkowa pomarańcza 
tworzą bardzo udaną całość. Tak fra-
pującą, że naprawdę masz ochotę pojeź-
dzić tym autem.
(...)My do pierwszych prób wybrali-
śmy dwulitrowego diesla, który w Pol-
sce będzie dostępny z  sześciobiegowa 
przekładnią mechaniczną. I  w  takim 

połączeniu sprawuje się znakomicie. 
Ma zapas mocy i momentu obrotowego, 
który pozwala na żwawe przyspieszenie, 
bez problemu rozpędza do „setki” auto 
– ważące nieco ponad 1400kg – w cza-
sie poniżej 10 sekund i przy tym nie jest 
przesadnie łakomy. Podczas ok. 200-ki-
lometrowej spalał niecałe 7 litrów paliwa 
na 100 km, A testowaliśmy go bez wy-
tchnienia; by sprawdzić do czego się na-
daje,(...) Stały napęd na 4 koła sprawia, 
że auto prowadzi się bardzo neutralnie 
i nie sposób wytrącić go z równowagi.
(...)
Duży prześwit umożliwia jazdę po le-
śnych duktach i  nieodśnieżonych dro-
gach, niedostępnych dla zwykłych oso-
bówek, a napęd na cztery koła nie lęka 
się śniegu, błota czy piachu.(...)
Do czego XV nadaje się najlepiej? Do 
komfortowego i  bezpiecznego przewo-
żenia rodziny, nawet przy mocno nie-
sprzyjających warunkach drogowych 
i meteorologicznych.(...)
(...) Miękkie wykończenie deski roz-
dzielczej, kolorowe wyświetlacze, skó-
rzana kierownica, całkiem komfortowe 
fotele wszystko to znajdziesz w XV, ale 
nie to decyduje, że warto uwzględnić ten 
model przy wyborze crossovera z  ryn-
kowej oferty. Do Subaru zawsze przy-
ciągała obietnica ponadprzeciętnych 
zdolności do szybkiego pokonywania 
„zakręconych tras”. Uroda nadwozia 
i  wykończenie wnętrza w  przypadku 
aut tej marki zwykle schodzi na drugi 
plan, a tu masz wszystko – świetne za-
chowanie na drodze, dość sztywno, ale 
wciąż komfortowo zestrojone zawie-
szenie, perfekcyjną trakcję, urodę i  ja-
kość wykończenia; dwie ostatnie cechy 
wreszcie nie odstają od europejskich 
standardów. (...)
Komfortowe auto do codziennej jaz-
dy w  mieście; chętnie też pojedziemy 
nim w trasę i podświadomie będziesz 
szukał drogi najeżonej zakrętami, bo 
w takiej XV czuje się najlepiej.             

www.auto-strefa.pl
18 grudnia 2011
„Subaru Forester 2.0D 
Comfort - tradycja 
zobowiązuje”
(Forester 2.0D)

(...)
Czy nie dało się zachować starej, le-
gendarnej koncepcji w  nowym mo-
delu? Odpowiedź brzmi: dało się. 
Doskonałym tego przykładem jest 
Subaru, któremu do niedawna diesle 
były obce. Lecz każdy szanujący się 
potentat motoryzacyjny wie, że bez 
„ropniaka” Europy nie da się zdobyć. 
Co w takim razie zrobili Japończycy? 
Oczywiście włożyli silnik wysoko-
prężny pod maski swoich samocho-
dów. Nie poszli jednak na łatwiznę 
i zamiast korzystania z osiągnięć in-
nych (np. TDI, HDi, CDTI), stworzy-
li własną konstrukcję. Nietypową, 
dodajmy. Bowiem diesel pracujący 
w Subaru to... bokser. A to oznacza, 
że azjatycki producent zdobył nowe 
terytorium zachowując tradycyjnego 
ducha marki. I właśnie tak każda fir-
ma powinna postępować – rozwijać 
się konsekwentnie, zgodnie z własną 
historią. 
(...)
Subaru Forester jest świeżo po deli-
katnym liftingu. Bardzo delikatnym. 
Zresztą większy nie był potrzebny. 
Auto wciąż wygląda nowocześnie. 
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Jak na SUVa przystało, nadwozie 
jest dość wysokie. Z  przodu rzucają 
się w  oczy ciekawie zaprojektowane 
reflektory, srebrny grill i  spory wlot 
powietrza na masce. Dzięki tym za-
biegom stylistycznym, samochód 
wygląda dynamicznie.(...)
(...)
W  środku panuje miła atmosfera. 
Srebrne wstawki ożywiają ciekawie 
zaprojektowany kokpit. Plastiki są 
dość twarde, jednak nie ma mowy 
o jakimkolwiek skrzypieniu – plus za 
spasowanie. Ergonomia jest na bar-
dzo dobrym poziomie, dzięki czemu 
nie musimy odrywać wzroku od dro-
gi na dłuższy okres czasu. 
(...)
Pozycja kierowcy jest dość wysoka, 
choć fotel można obniżyć tak, że oso-
by o wzroście 180 cm nie będą wiele 
widziały. Dalekie podróże nie będą 
żadnym problemem, gdyż przed-
nie siedziska nie męczą nawet w  po 
kilku godzinach jazdy. Na tylnej ka-
napie najwygodniej będzie dwójce. 
Na pewno nie zabraknie miejsca na 
nogi i  nad głowami nawet koszyka-
rzom. Kąt nachylenia oparcia jest 
także odpowiedni. Bagażnik nie jest 
ogromny, jednak pod jego podłogą 
mamy pełnowymiarowe koło zapa-
sowe. A  to coraz rzadziej widziany 
obrazek.
(...)
Pierwsze kilometry nabijaliśmy po 
drogach ekspresowych. Szczerze 
mówiąc, byliśmy bardzo mile zasko-
czeni charakterystyką silnika. Szó-
sty bieg, poniżej 2 tysięcy obrotów, 
a samochód już zaczyna przyzwoicie 
„rwać” do przodu. Następny plus 
Forester złapał na światłach – jed-
nostka pracowała tak cicho, jakby 
jej tam wcale nie było. (...) W  mie-
ście zaprzyjaźniliśmy się z  manual-
ną skrzynią biegów, która ma skoki 
odpowiedniej długości. Ponadto, jej 

precyzja jest na dobrym poziomie. 
Na ciasnych parkingach przydawała 
się kamera cofania, która przekazu-
je obraz na największy wyświetlacz 
znajdujący się we wnętrzu. Oczywi-
ście dobrze przeszkolona kabina oraz 
lusterka wielkości pizzy to atrybuty, 
które również ułatwiały nam par-
kowanie. W  zimne dni miłym do-
datkiem okazały się podgrzewane 
przednie fotele. W  bardzo krótkim 
czasie nabierały odpowiedniej tem-
peratury. Trzeciego dnia testu posta-
nowiliśmy wybrać się w góry. I wła-
śnie tam doceniliśmy stały napęd na 
cztery koła i  precyzyjny układ kie-
rowniczy. Mimo sporego prześwitu, 
auto nie podpierało się lusterkami na 
górskich serpentynach. Wręcz prze-
ciwnie. Było bardzo przewidywalne 
i  prowadziło się jak normalna oso-
bówka. Nocą swoją wartość ujawni-
ły ksenonowe reflektory – strumień 
światła miał bardzo dobry zasięg. 
Czas na poruszenie kwestii spalania. 
Testowany przez nas Forester użyt-
kowany był i  w  trasie, i  w  mieście. 
Zatem spalanie wynoszące 6,8 litra 
to wynik jak najbardziej pozytyw-
ny. Pamiętajmy, że w  tym japoń-
skim SUVie napędzane są wszyst-
kie cztery „łapy”. Jadąc tylko trasą, 
auto powinno zejść bez problemu 
do 6 litrów.
(...) Czy jest wart tej ceny? Owszem. 
W zamian dostajemy auto zaawanso-
wane technologicznie, ze świetnym 
dieslem pod maską i stałym napędem 
na cztery koła. Ponadto, wyposaże-
nie z zakresu bezpieczeństwa i kom-
fortu jest zadowalające nawet w pod-
stawowej wersji. Nie zapominajmy 
jednak o  walorach praktycznych. 
Przestronne wnętrze, przyzwoitej 
wielkości bagażnik i  możliwość zje-
chania z  asfaltu na nieutwardzone 
nawierzchnie to cechy, które czynią 
z Forestera auto wszechstronne.



ZESPÓŁ LOTOS - SUBARU POLAND RALLY TEAM 

W SKŁADZIE WOJCIECH CHUCHAŁA I KAMIL HELLER

MISTRZAMI RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2011 

I RAJDOWYCH MISTRZOSTW SŁOWACJI 2011

W KLASYFIKACJI GRUPY N.

GRATULUJEMY ZNAKOMITEJ ZAŁODZE  ORAZ CAŁEMU ZESPOŁOWI  

LOTOS - SUBARU POLAND RALLY TEAM!

DZIĘKUJEMY ZA NIEZWYKŁE EMOCJE I OGROMNĄ DAWKĘ POZYTYWNEJ ADRENALINY.

ŻYCZYMY UDANYCH STARTÓW W SEZONIE 2012.

NA SUKCES PRACUJĄ NAJLEPSI.

1
RSMP
Gr. N
2011

1
MSR
Gr. N
2011

1430 km tras
66 załóg
7 rund

1 zwycięski zespół
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