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Wbrew pozorom nie chodzi tym 
razem o palenie papierosów. 
Wiadomo doskonale, że jest 

szkodliwe. Dlatego też ich zakup jest 
obciążony wysoką akcyzą. Z tej również 
przyczyny w większości lokali publicz-
nych obowiązuje zakaz palenia lub też 
dostępne są odrębne sale dla palaczy. 

Nie myślę też o innych, jakże licznych 
skojarzeniach ze słowem „palenie”.  

Takich choćby, jak palenie czarownic. 
Oczywiście palenie czarownic w kontekście 
aktualnej wiedzy byłoby postępowaniem 
zdecydowanie nieekologicznym. O stronie 
moralnej takiego postępowania nie warto 
nawet wspominać – zostało potępione wie-
lokrotnie i odesłane do lamusa przeszłości. 
No, przynajmniej w sensie praktycznym. 
Bo wirtualne „palenie czarownic” nadal się 
odbywa, i to dzięki internetowi dużo bar-
dziej intensywnie niż kiedykolwiek wcze-
śniej.  Obawiam się jednak, że w ludziach 
jest za dużo zawiści, nienawiści i innych 
negatywnych uczuć, aby coś dało się z tym 
zrobić. Pozostaje mieć nadzieję, że tego 
rodzaju palenie pozostanie wirtualne...

Porzućmy jednak rozważania filozo-
ficzne i wróćmy do świata rzeczywistego.

Nie będziemy też tym razem rozważać 
(uważanych swego czasu za romantycz-
ne) jesiennych ognisk. Albowiem to nie 
te jesienne, lecz raczej wiosenne, powo-
dowane świadomie przez posiadaczy 
nieużytków czy łąk, powodują głównie 
ogromne ilości pożarów, straty finansowe, 
a także ofiary śmiertelne. Lekkomyślność? 
Nie, raczej bezmyślność. Bezmyślność 
w świetle aktualnego prawa jak naj-
bardziej karalna. Co oczywiście nie 
odstrasza – wiosną znowu pojawią się 
kolejne bezowocne apele straży pożarnej, 
meldunki prasowe o kolejnych ofiarach.

No ale mamy koniec jesieni, na przed-
prożu zimy. Powiedzmy więc parę słów na 
temat dość banalny – palenie w piecach. 
Większość społeczeństwa korzysta, natu-
ralnie, z nowoczesnych rozwiązań – ogrze-
wania gazowego czy z elektrociepłowni.

Ale istnieje jeszcze bardzo wiele 
gospodarstw domowych, gdzie ciepło 
w zimie zapewniane jest przez tradycyjne 
piece węglowe, czy też koksowe. Teore-
tycznie, wobec wielkich zasobów tego 
właśnie paliwa w kraju trudno się temu 

dziwić. Zdziwienie pojawia się jednak, 
gdy wychodząc z domów, stwierdzamy, 
że wręcz trudno jest oddychać, a w powie-
trzu unoszą się najdziwniejsze, nieprzy-
jemne zapachy. Przeprowadzone ostatnio 
w Krakowie badania wykazały, że aż 
w 60% pieców spalane jest... wszystko. 
Pampersy, opakowania plastikowe, stare 
ubrania, itd. Nic więc dziwnego, że śmier-
dzi. Gdy w powietrzu unoszą się ogromne 
ilości trujących (w tym rakotwórczych) 
substancji, o ładne zapachy trudno. 

Nic też dziwnego, że Polska znajduje 
się w Europie na jednym z ostatnich 
miejsc w klasyfikacji WHO pod wzglę-
dem czystości powietrza. Kraków dzier-
ży w naszym kraju negatywną palmę 
pierwszeństwa. Natomiast nieco dziw-
nym wydaje się to, że przecież ci ludzie 
samych siebie też trują. Jak już dawno 
powiedziano, na głupotę nie ma rady. 
A może jednak? Straż Miejska walczy 
z tym zjawiskiem. Dumnie zameldowano, 
że nałożono już mandaty w wysoko-
ści sumarycznej 16 000 zł. Mandaty te 
zapłaciło ponad 800 właścicieli domostw. 
Ponad 800??? Czyli średnio mniej niż 
20 zł za każdy mandat? Tu można by 
się zastanowić, czy aby na pewno trucie 
współobywateli jest ze społecznego 
punktu widzenia mniej szkodliwe niż 
np. zaparkowanie samochodu w strefie 
ograniczonego parkowania bez uiszcze-
nia stosownej opłaty (50 zł). Aczkolwiek, 
przy głębszym zastanowieniu – coś w tym 
jest. Przynajmniej, gdy mówimy o no-
woczesnych samochodach. Przecież taki 
pojazd znajdujący się w ruchu poprzez 
system oczyszczania spalin... oczyszcza 
powietrze! Czyli, gdy jest zatrzymany, 
przestaje spełniać swą funkcję społeczną. 
No tak, to istotnie zasługuje na karanie.

W chwili, gdy zbliżają się święta, 
tradycyjnie łączone z zapalaniem świeczek, 
pozostaje mi życzyć Państwu wszystkie-
go dobrego oraz tego, abyśmy również 
w okresie zimowym mogli wychodzić na 
spacery bez narażania naszego zdrowia 
czy też sięgania po maski przeciwgazowe.    

PS Chyba rzucę palenie – w pomiesz-
czeniach zamkniętych już nie wolno, 
a na zewnątrz... można się zatruć.  

Witold Rogalski
dyrektor Subaru Import Polska

O paleniu
słów kilka
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GOOD DeSiGn AwArD jest kompleksoWym 
programem oceny produktóW pod 
Względem ich Wyglądu, kieroWanym 
przez instytut jdp. idea nagradzania 
najciekaWszych projektóW narodziła 
się W roku 1957. japońskie ministerstWo 
handlu zagranicznego i przemysłu 
ustanoWiło WóWczas system oceny 
„good design products selection 
system”, poWszechnie znany jako „g mark 
system”. W ciągu sWej ponadpółWiecznej 
tradycji instytut przyznał już niemalże 
37 000 nagród. każdego roku do 
konkursu o prestiżoWe Wyróżnienie 
zgłaszanych jest około 3000 oWocóW 
pracy projektantóW z ponad 1000 
firm z całego śWiata. głóWnym celem 
programu jest Wskazanie produktóW, 
które Wyróżniają się najciekaWszym 
Wyglądem. nic boWiem nie jest W stanie 
tak skutecznie przyczynić się do 
jednoczesnego podnoszenia jakości 
życia i rozWoju przemysłu, jak czyni to 
WyjątkoWy design. 

www.plejady.subaru.pl
facebook.pl/MagazynPlejady
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głównym celem przy opracowywaniu 
czwartej generacji forestera było 
umocnienie jego obrazu, jako praw-

dziwego przedstawiciela segmentu suV. 
nowy forester usprawnia podstawowe 
funkcje samochodu, takie jak: zachowanie 
na drodze, bezpieczeństwo i przyjazny sto-
sunek do środowiska naturalnego, a jedno-
cześnie podkreśla, że najistotniejszym jego 
wyróżnikiem jest wyjątkowy stały napęd 
wszystkich kół symmetrical aWd. co więcej, 
poprawiono także przyjazne pasażerom i kie-
rowcy funkcje użytkowe forestera oraz jego 
przyjemne i bezstresowe prowadzenie.

W nowym foresterze jeszcze lepiej 
dopracowano elementy komfortu i funk-
cjonalności w kabinie, tak aby sprawiał on 
prawdziwą „przyjemność z użytkowania” 
jako suV. nowy system sterowania aWd 
nie ingeruje w podstawowe własności 
drogowe auta, które są jak zwykle na naj-
wyższym poziomie. jednocześnie powoduje 
on, że tak pożądana „radość z jazdy” nie 
sprzeciwia się komfortowi i pewności prowa-
dzenia w żadnych warunkach drogowych. 

W nowej specyfikacji 2013 ponownie po 
długiej przerwie pojawił się dwulitrowy silnik 
z turbodoładowaniem. czterocylindrowy, 

poziomy-przeciwsobny, benzynowy silnik 
nowej generacji jest zbudowany w technologii 
direct injection turbocharged (dit), własnej 
technologii wtrysku bezpośredniego i tur-
bodoładowania. W silniku tym zastosowano 
nowo opracowaną turbosprężarkę typu twin 
scroll, która pozwala na osiągnięcie szybkiej 
reakcji na naciśnięcie gazu przy niewielkich 
obrotach wału. moc maksymalna silnika wy-
nosi 280 km, a moment maksymalny 350 nm 
przy 2000 obr./min. jednostka ta charaktery-
zuje się także niską emisją szkodliwych spalin.  

na specjalnej stronie internetowej poświę-
conej nowemu foresterowi –  goo.gl/cG6fF  
– można znaleźć najnowsze wiadomości 
o foresterze, a także film z premierowych uro-
czystości w japonii  youtu.be/esLWGdiQ_Kw  
oraz film reklamowy zatytułowany „Ac-
tive Lives”:  youtu.be/ha-lMaiJG7c.  

na koniec wiadomość z dosłownie 
ostatniej chwili – nowy forester uzyskał 
najwyższą ocenę (5 gwiazdek) w testach 
zderzeniowych dla nowych samocho-
dów euro ncap na rok 2012. 

5 kontynen-
tów, rok 
i 60 ty-

sięcy mil – tak 
można podsu-
mować całość 
tego olbrzymiego przedsięwzięcia. ze lśniącego 
w słońcu metalowego kontenera, wprost na 
australijską pustynię, niczym dziki zwierz wy-
puszczony na wolność wyjeżdża nowy subaru 
forester. tak reklamowany jest, zainicjowany 
13 listopada, projekt FORESTERliVe, w ra-
mach którego trzech japońskich zapaleńców 
zamierza w ciągu roku przemierzyć 5 konty-
nentów i pokonać 60 tysięcy mil (czyli 96 ty-
sięcy kilometrów) nowym foresterem. 

choć u nas już prawie zima, w austra-
lii jest błogie lato z temperaturą sięgającą 
40° celsjusza w broken hill (nowa połu-
dniowa Walia), będącego miejscem startu. 
jednak to nie tylko klimatyzacja forestera 
będzie poddawana wymagającym testom. 

stały napęd wszystkich kół symmetrical 
aWd zapewni bezpieczeństwo i spokój ducha 
podczas pokonywania nawet najtrudniej-
szych warunków drogowych. nowy system 
X-mode będzie miał okazję dowieść swojej 
sprawności na zjazdach i nieutwardzonych 
drogach. silnik turbodoładowany najnow-
szej generacji sprawdzi się podczas poko-
nywania długich, wijących się szlaków.

od następnego wydania magazynu „plejady” 
będziemy relacjonować przebieg projektu, 
tymczasem codzienne zmagania można śledzić 
na stronie projektu:  foresterlive.com . 

13 listopada fuji heavy industries ltd. (fhi),  
producent samochodów subaru, ogłosiło w japonii debiut  
całkowicie nowego forestera. nowy model zadebiutował również 
na rynku północnoamerykańskim podczas targów motoryzacyjnych 
2012 los angeles auto show. najnowszy suV subaru 
został przedstawiony na dniach prasowych 28-29 listopada. 

FORESTERliVe

firma subaru of indiana automotive, inc. 
(sia), czyli północnoamerykański pro-
ducent takich modeli subaru jak legacy, 

outback i tribeca, ponownie może poszczycić 
się niezwykle prestiżowym wyróżnieniem. 
z końcem września 2012 roku znalazła się 
ona w gronie 10 finalistów nominowanych 
do nagrody „sustainia award”, przyznawanej 
przez międzynarodową platformę sustainia, 
czyli organizację, która zajmuje się poszukiwa-
niem zrównoważonych rozwiązań na potrzeby 
zrównoważonego społeczeństwa. uwagę jury 
sustaini zwróciły ekologiczne rozwiązania, 
proponowane przez sia, do której nominacja 
powędrowała za brak odpadów poproduk-
cyjnych odprowadzanych na składowiska.

zero odpadów podczas produkcji samo-
chodów – to jest możliwe. sia udowodniła, 
że aż 99,9% odpadów powstających podczas 
procesów produkcyjnych w jej zakładach można 
ponownie wykorzystać, bądź też poddać proce-
sowi recyklingu, a tym samym uniknąć ich skła-
dowania. nominacja jest wyrazem uznania dla 
amerykańskiej firmy i potwierdzeniem jej ogrom-
nego zaangażowania w ochronę środowiska 
naturalnego. dołączając do grona nominowa-
nych do nagrody „sustainia award” z aż 56 kra-
jów i plasując się w ścisłym gronie finalistów, 
sia rozpoczęła rywalizację ze światową elitą.

sia już od wielu lat zdaje na piątkę egzamin 
z ekologii. jest ona w usa pierwszym i jedynym 
producentem samochodów, który może 
poszczycić się aż dwoma certyfikatami 
z zakresu ochrony środowiska, a mianowi-
cie certyfikatem iso 14001 (zarządzanie 

środowiskowe) i certyfikatem iso 50001 
(zarządzanie energią). Wszystko dzięki po-
lityce firmy skoncentrowanej na zachęcaniu 
i odpowiednim wynagradzaniu pracowników 
za rozwijanie i wdrażanie kolejnych rozwiązań 
mających na celu wyeliminowanie jakiego-
kolwiek niekorzystnego wpływu procesów 
produkcyjnych na środowisko naturalne.

uroczysta gala wręczenia nagród odbyła 
się 11 października 2012 r. w kopenhadze, 
a poprowadził ją były gubernator kalifornii, 
Arnold Schwarzenegger. podczas ceremo-
nii towarzyszyli mu: była premier norwegii 
Gro Harlem Brundtland, przewodniczący 
międzynarodowego panelu klimatycznego 
(ipcc) i laureat nagrody nobla Rajendra 
Pachauri oraz duńska dziennikarka i polityk 
Connie Hedegaard pełniąca funkcję komisarza 
europejskiego ds. działań w dziedzinie klimatu.

globalna inicjatywa, jaką jest sustainia, 
pomaga podnosić świadomość mieszkań-
ców naszej planety na temat społeczeństw, 
w których mogliby oni żyć, gdyby na szeroką 
skalę udało się wprowadzić w życie dostępne 
obecnie pomysłowe rozwiązania. Wszystko 
po to, by żyło się nam lepiej i przyjemniej. 
strategia sustaini opracowana została przez 
wiodące światowe firmy, organizacje i eksper-
tów w ścisłej współpracy z platformą united 
nations global compact i inicjatywą arnolda 
schwarzeneggera o nazwie regions20.

z zewnątrz i od środka wy-
glądają po prostu świet-
nie! 1 października bie-

żącego roku impreza oraz XV 
otrzymały prestiżową nagrodę 
„Good Design Award 2012”, 
przyznawaną przez japońską 
organizację japan institute 
of design promotion (jdp).

4-drzwiową imprezę g4 
oraz 5-drzwiową imprezę sport (nagroda 
przypadła w udziale obu wersjom) doceniono 
przede wszystkim za stylowe połączenie 
ich wyjątkowego wyglądu zewnętrznego 
z przestronnym wnętrzem i technologicz-
nymi zaletami, do których zaliczyć należy 
przede wszystkim: niskie zużycie paliwa, 

zastosowanie 
silnika w układzie 
bokser, obniżenie 
masy pojazdu 
oraz zastosowa-
nie ulepszonych 
technologii zwią-
zanych z bez-
pieczeństwem 
podczas zderzeń. 

z kolei dostarczające wiele „radości z jazdy” 
subaru XV nagrodzono za atrakcyjny wygląd, 
którego częścią są m.in. specyficzne, niespo-
tykane w innych modelach koła. jednocześnie 
model ten znalazł się w prestiżowym gronie 
100 kandydatów nominowanych do nagrody 
specjalnej „good design special award”. 

Impreza i XV – design na piątkę z plusem

SIA = ekologia na najwyższym poziomie

Subaru zaprezentowało całkowicie nowego Forestera
 KOnKuRS PIĘKnOŚCI PLEJADY  
 WYGRAJ Sony Tablet S  str. 64
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Wygraj XV  
– to wciąż możliwe 
w konkursie WD-40

W poprzednim 
numerze „plejad” 
informowaliśmy 

o rozpoczęciu konkur-
su „Wygraj subaru 
XV”, organizowa-
nego przez firmę 
amtra sp. z o.o. (będą-
cą wyłącznym dys-
trybutorem na polskę 
znanego na całym 
świecie preparatu 
Wd-40). tym razem 
chcielibyśmy podzie-
lić się wiadomością, 
że są już pierwsi na-
grodzeni, a państwo 
wciąż mają szansę 
zostać kolejnymi. cza-
su na wzięcie udziału 
w zabawie jest jesz-
cze sporo, bo konkurs 
oficjalnie zakończy 
się dopiero 31 marca 
2013 r. jest o co walczyć 
– obok subaru XV, będącego nagrodą głów-
ną, co tydzień wygrać można cenne aparaty 
fotograficzne, laptopy, telewizory i tablety.   

przypomnijmy, że konkurs adresowany 
jest do wszystkich miłośników preparatu 
wielofunkcyjnego Wd-40. historia produktu 
sięga roku 1953, kiedy został opracowany 
w małym laboratorium w kalifornijskim san 
diego jako środek do zabezpieczenia anty-
korozyjnego pojazdów kosmicznych i samo-
chodów. obecnie Wd-40 znajduje tysiące 
różnych zastosowań niemalże w każdym 
gospodarstwie domowym. sprzedawany 
jest w 160 krajach na całym świecie i nie-
zmiennie cieszy się ogromną popularnością.

W ramach trwającego konkursu mają pań-
stwo szansę podzielić się swoimi prywatnymi 
spostrzeżeniami na temat zalet legendarnego 
preparatu. Warunki uczestnictwa w zaba-
wie są bardzo proste. Wystarczy w czasie jej 
trwania zakupić produkt Wd-40 o dowolnej 
pojemności, zachować paragon lub fakturę, 
wypełnić formularz zgłoszeniowy na stro-
nie  www.konkurs.wd40.pl , a potem umie-
ścić na niej swoją pracę konkursową przed-
stawiającą własne, oryginalne zastosowanie 
Wd-40 w domu, ogrodzie, warsztacie lub każ-
dym innym miejscu, gdzie jest on po prostu nie-
zbędny i niezastąpiony. gorąco zachęcamy!  

od października można nas znaleźć już nie tylko na facebooku. swój profil mamy także na 
google+! skrócony link do niego to goo.gl/YA832. innym sposobem na jego znalezienie jest 
wpisanie frazy magazyn plejady na stronie głównej witryny google+. serdecznie zapraszamy!

19 lipca 2012 roku wystartowaliśmy 
z prenumeratą „plejad” w standar-
dowej wersji papierowej 

oraz ekologicznej wersji elektronicznej. 
druga z opcji daje państwu możliwość 
skorzystania z pewnych bonusów. 
po pierwsze eko-prenumerata jest 
zupełnie darmowa. po drugie magazyn 
zaprenumerowany w tej formie będzie dostar-
czany bezterminowo. i wreszcie po trzecie – każ-
dy zamawiający „plejady” w wersji elektronicznej 

ma możliwość, co rozumie się samo przez się, 
poparcia kampanii na rzecz ochrony środowiska.

do tej pory chęć skorzystania z prenu-
meraty w formie „e-” wyraziło już ponad 

200 osób. gorąco zachęcamy do 
wypróbowania tego właśnie sposobu 
otrzymywania „plejad” i czekamy na 
kolejne zgłoszenia. zapisać można 
się na naszej stronie:  goo.gl/e2juX , 
a na naszych profilach na face-

booku i google+ w dalszym ciągu czekamy 
na wszelkie opinie i komentarze dotyczące 
plusów i minusów naszego magazynu. 

Zostań e-Plejadowiczem

– Kryzys? Jaki tam kryzys. Nowy numer 
Magazynu Plejady już w naszym salonie.  
Lakierowana okładka, lepszy papier i niezmien-
nie atrakcyjna zawartość. Zapraszamy po eg-
zemplarze promocyjne.

– Do mnie dotarła już paczka z 
dwoma ślicznymi egzemplarzami 
magazynu... skok jakościowy 
jak „ze stratosfery”... naprawdę super... 
wygląda wreszcie jak poważna gazeta, 
na super papierze i z super zdjęciami. 
GRATULUJĘ... i nie spoczywajcie na laurach, 
bo czytelnik szybko się do dobrego przyzwy-
czaja, więc trzeba cały czas do przodu ;)

– Rozkładówka „Hollywoodzkie twarze 
Subaru”: jest extra! :)

to kilka opinii na temat ostatniego (nr 44) 
wydania magazynu „plejady”, który ukazał się 
w połowie października, w całkowicie zmienionej 

szacie graficznej i w nowej formule. 
a jaka jest Wasza opinia? co się Wam 

podoba? co z kolei jest w Waszym od-
czuciu zmianą w być może niepopraw-
nym kierunku? 

jak zawsze, zachęcamy do wyraża-
nia swoich opinii, przemyśleń, suge-
stii… do dyspozycji mamy naszego 

redakcyjnego e-maila, profil na facebooku i go-
ogle+. przyjmiemy również teksty napisane 
odręcznie i wysłane gołębiem pocztowym na ad-
res redakcji ;). obiecujemy, że zawsze będziemy 
dokładać starań, aby magazyn stawał się z każ-
dym wydaniem ciekawszy i lepszy.

Pierwsze wrażenia 

Konfigurator Subaru XV

z ogromną przyjemnością informujemy, że na stronie  subaruxv.pl  
uruchomiony został nowy moduł umożliwiający zaprojektowanie 
wymarzonej wersji XV. oprócz możliwości wyboru podstawo-

wych parametrów, takich jak: wersja silnika, skrzyni biegów czy 
koloru samochodu, konfigurator zawiera złożone narzędzie, dzięki 
któremu można w niespotykanym dotąd stopniu spersonalizować wnętrze sa-
mochodu. jesteśmy dumni z tego, że udostępniamy aplikację, która w tak znacznym stopniu 
ułatwi skonfigurowanie swojej własnej wersji wykończenia wnętrza oraz jej implementację 
w kupowanym samochodzie. aby wybrane dzieło stało się rzeczywistością, wystarczy po 
zakończeniu „projektowania” wydrukować rezultat z pliku pdf i przedstawić go sprzedawcy 
podczas zakupu samochodu. serdecznie zapraszamy do wypróbowania nowego modułu!

Wygląda na to, że newsy z cyklu „Top 
Safety Pick” na stałe wpisane zostały 
już do kanonu plejadowych aktual-

ności. niezwykle często mamy przyjemność 
informować na łamach naszego magazynu 
o tym niezwykle zaszczytnym, bo świad-
czącym o najwyższym bezpieczeństwie 

pojazdów, tytule przyznawanym 
kolejnym modelom naszej marki. 
ostatnia radosna wiadomość 
nadeszła do nas z początkiem 
października od subaru w ame-
ryce. tym razem organizacja 
insurance institute of highway 
safety (iihs) postanowiła na-
grodzić zdobywające właśnie 
amerykański rynek subaru XV 
crosstrek*. tym samym już 
trzeci rok z rzędu wszystkie 
modele produkowane i sprze-
dawane przez subaru w ame-

ryce północnej należą do grona zdobywców 
„Top Safety Pick”, a nasza marka nadal pozo-
staje jedyną, której udało się to osiągnąć!

„Nasi klienci wiedzą, że Subaru oznacza 
bezpieczeństwo, a włączenie XV Crosstrek 
do naszej wypełnionej w 100% listy modeli 
z tytułem IIHS Top Safety Pick jest tego 

dowodem” – powiedział thomas doll, wice-
prezes subaru w ameryce. iihs w badaniach 
poziomu bezpieczeństwa nowych samocho-
dów stosuje czterostopniowy system oceny. 
są to testy mające na celu zweryfikowanie 
zachowania się pojazdów i ochrony ich pasa-
żerów przy zderzeniu czołowym, zderzeniu 
bocznym, dachowaniu oraz uderzeniu w tył. 
o przyznaniu zaszczytnego tytułu „Top Safe-
ty Pick” decyduje zdobycie najwyższej noty 
w każdym z testów polegających na symulo-
waniu wymienionych sytuacji oraz spełnienie 
wymogu dotyczącego wyposażenia pojaz-
du w system kontroli trakcji. XV crosstrek 
w badaniach amerykańskiego instytutu był 
bezkonkurencyjny. bezpieczeństwo podróżu-
jących samochodami subaru od zawsze było 
najwyższym priorytetem naszej marki.

* XV crosstrek to nazWa handloWa subaru XV 
na rynkach ameryki północnej

rok 2012 może być rekordowym pod 
względem liczby pojazdów spod znaku 
plejad zakupionych przez kanadyjczy-

ków. 2 października 2012 r. subaru canada 
ogłosiło, że tegoroczny wrzesień przyniósł 
wzrost sprzedaży aż o 21,6% w porównaniu 
z wrześniem roku ubiegłego – tym razem 
odnotowano sprzedaż aż 2686 samochodów 
naszej marki. był to już piąty miesiąc z rzędu, 
w którym subaru w kanadzie pobijało kolejne 
rekordy sprzedaży. licząc w skali roku, czyli od 
września do września, wzrosła ona o 11,2%.

Wrzesień 2012 okazał się również na 
kanadyjskim rynku rekordowym okresem, 
jeśli chodzi o wzrost sprzedaży poszczegól-
nych modeli. W miesiącu tym sprzedano aż 
o 207,9% (!) imprez i 17,6% WrX/sti więcej niż 
we wrześniu 2011, co przekłada się na wzrost 
sprzedaży w skali roku odpowiednio o 63,4% 
i 4,0%. jednocześnie nabywców subaru XV 
crosstrek w specyfikacji rocznikowej 2013 
w minionym wrześniu, czyli zaledwie w dru-
gim pełnym miesiącu sprzedaży tego modelu, 
było aż o 67,6% więcej niż się spodziewano.

shiro ohta, prezes subaru w kanadzie, 
po raz kolejny miał zatem powód do wielkiej 
radości. jak podkreślił: „Jest to wciąż bardzo 
ekscytujący rok dla Subaru”. W obliczu pasma 
sukcesów towarzyszących niedawnemu 
wprowadzeniu na rynek kanadyjski modeli brz 
i subaru XV crosstrek w specyfikacjach 2013 

oraz wdrożeniu systemu eyesight 
w legacy i outbacku (również w spe-
cyfikacjach 2013), prezes subaru 
w kanadzie wyraził swe przekonanie, 
że rodzina użytkowników samocho-
dów subaru z pewnością do końca 
roku jeszcze znacznie się powiększy. 

nie mniej powodów do radości ma 
subaru of america. na całe dwa mie-
siące przed zakończeniem bieżącego 
roku poinformowało ono, że rok ten jest już 
piątym z rzędu, w którym liczba nabywców 
samochodów naszej marki w stanach zjed-
noczonych wciąż rośnie. jest on jednocześnie 
czwartym rokiem z rzędu, w którym pobito 
kolejny rekord sprzedaży – w momencie 
przekazywania informacji liczba 266 898 
pojazdów sprzedanych w całym roku 2011 
była już przekroczona. Wszystko dzięki rosną-
cemu zainteresowaniu amerykanów nową 
imprezą i nowym XV, jak również cieszącym 
się niezmiennie ogromną popularnością brz.

„Nasza marka gotowa jest przekroczyć 
liczbę 320 000 sprzedanych samochodów 
w roku 2012 i spodziewamy się, że po upływie 
pełnego roku sprzedaży XV rok 2013 okaże się 
kolejnym rekordowym okresem dla Subaru” 
– powiedział thomas j. doll, wiceprezes 
subaru w ameryce. „Nasz nieustanny wzrost 
zawdzięczamy silnym produktom i wyjąt-
kowej sprzedaży detalicznej zapewniającej 

dobrą jakość obsługi klienta” – dodał bill cy-
phers, starszy wiceprezes ds. sprzedaży.

swój rekord odnotowali również niedaw-
no japończycy. pod koniec października fhi 
przekazało wiadomość o pierwszym miesiącu 
sprzedaży nowego XV, który od razu okazał 
się hitem. W okresie od 25 września do 28 paź-
dziernika w kraju kwitnącej Wiśni sprzedano 
aż 4277 sztuk tego pojazdu, czyli ponad 
czterokrotnie (!) więcej niż się tego spodzie-
wano. największym powodzeniem cieszył 
się model z silnikiem 2.0i-l, wyposażony 
w system eyesight, na którego zakup zdecy-
dowało się aż 82,3% wszystkich nabywców 
XV w rozpatrywanym okresie. najbardziej 
pożądanym lakierem okazał się Satin White 
Pearl. samochód w tym kolorze zakupiło 
26,7% osób. na drugim i trzecim miejscu lakie-
rów cieszących się największym zaintereso-
waniem znalazły się odpowiednio Tangerine 
Orange Pearl oraz Desert Khaki.

Rekordy sprzedaży w Kanadzie, uSA i Japonii

„Top Safety Pick” dla Subaru XV Crosstrek – inaczej być nie mogło!
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Wojtek Chuchała i Kamil Heller po 
raz drugi z rzędu mogą się cieszyć 
ze zdobycia tytułu Mistrza Polski 

w grupie N na jeden rajd przed zakończe-
niem zmagań. Podobnie jak w debiutanc-
kim sezonie, zawodnicy L-SPRT przy-
pieczętowali mistrzostwo w klasyfikacji 
samochodów produkcyjnych podczas 
Rajdu Polski, rundy krajowego i europej-
skiego czempionatu. I choć zarówno na 
Mazurach, jak i w całym sezonie Wojt-
kowi Chuchale i Kamilowi Hellerowi nie 
zawsze dopisywało szczęście, to udało 
im się powtórzyć ubiegłoroczny sukces.

Łącznie załoga LOTOS-Subaru Poland 
Rally Team wygrała w „ence” 3 z 6 do-
tychczas rozegranych rund Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski, 
gromadząc na swoim koncie 167 punktów. 
Wojtek Chuchała i Kamil Heller triumfo-
wali zarówno na wymagających asfaltach 
Podkarpacia i Kotliny Jeleniogórskiej, jak 
również na szybkich szutrach w okoli-
cach Mikołajek. Dla marki Subaru, od 
lat związanej z rajdami, jest to już piąty 
tytuł mistrzowski w klasyfikacji 
samochodów produkcyjnych.

– Jeszcze nie tak 
dawno wykonali-
śmy ostatni 
skok na 

oesie Rajdu Polski, a już możemy świętować 
Mistrzostwo Polski w grupie N. Daje nam 
to większą swobodę psychiczną i pozwala 
trochę mocniej przycisnąć na Rajdzie 
Dolnośląskim. Ten sezon przebiegał dla 
nas pod znakiem przeróżnych zwrotów 
akcji. Były momenty euforii, ale były też 
takie, kiedy myśleliśmy, że pech po prostu 
prześladuje naszą załogę. Jednak cieszymy 
się bardzo z kolejnego tytułu i składamy 
wielkie podziękowania wszystkim człon-
kom naszego zespołu, partnerom: Subaru 
Import Polska, LOTOS Oil z marką olejów 
LOTOS Quazar, LOTOS Paliwa z mar-
ką paliw LOTOS Dynamic, Keratronik, 
Raiffeisen Leasing, Geberit, SJS oraz Sony 
VAIO, a także kibicom, którzy byli 
z nami przez ten rok – podsu-
mował Wojtek Chuchała.

– Bardzo się 
cieszymy ze 
zdobycia 
tytułu 

i to na jeden rajd przed końcem sezo-
nu. W tym roku triumf nie przyszedł 
łatwo, ale mimo drobnych niepowodzeń 
udało się zdobyć kolejne mistrzostwo. 
Rywalizacja w tym sezonie była bardzo 
zacięta, co dodawało jej sporo kolorytu. 
Dziękujemy całemu zespołowi, naszym 
partnerom, kibicom oraz wszystkim, 
którzy nas wspierali przez ten rok. 
Do zobaczenia na kończącym 
zmagania Rajdzie Dol-
nośląskim! – do-
dał Kamil 
Heller.

kolejne Mistrzostwo Polski
subaru od wielu lat jest niepokonane w grupie n, co udowadnia również na krajowych odcinkach 
specjalnych. młodzi reprezentanci l-sprt, Wojtek chuchała i kamil heller, powiększyli dorobek marki 
o kolejny, już piąty tytuł w klasyfikacji samochodów produkcyjnych.

RAJdy tekst: MATEuSZ SEnKO
zdjęcie: TOMASZ KALIńSKI
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W piątek zawodnicy wykonali je-
dynie kilka przejazdów 2,5-kilo-
metrowego toru w Mikołajkach. 

Pierwsze z nich miały charakter zapoznaw-
czy i umożliwiały oswojenie się z krótką, 
ale bardzo śliską i niewybaczającą błędów 
próbą. Następnie załogi czekał jeden, 
wyjątkowo ważny przejazd kwalifikacyjny, 
stanowiący nowość zarówno w polskim, 
jak i europejskim czempionacie. Reprezen-
tanci LOTOS-Subaru Poland Rally Team 
pojechali czysto i płynnie, notując 9. rezul-
tat. Wojtek Chuchała i Kamil Heller wybra-
li identyczną pozycję startową. – Niektóre 
dziury są takie, że spokojnie mógłbym się 
w nich przed kimś schować, ale to również 
uatrakcyjnia wiele zakrętów, gdyż jest bar-
dziej podbijająco, a wiadomo, że samochód 
w locie prezentuje się jeszcze lepiej. Odcinek 
kwalifikacyjny dostarczył dodatkowych 
emocji, a właśnie to jest potrzebne kibicom, 
jak również nam wszystkim – komentował 
Siemanko. – Odcinek kwalifikacyjny był 

dla nas całkowitą nowością. Podeszliśmy 
jednak do niego jak najbardziej poważ-
nie, starając się wykręcić jak najlepszy 
czas i wybrać dogodne miejsce startowe. 
Było nie najgorzej, z przejazdu jesteśmy 
zadowoleni – uzupełnił Kamil Heller.

Reprezentanci L-SPRT świetnie roz-
poczęli rywalizację w 69. Rajdzie Polski. 
I choć na drugim oesie przytrafiła im 
się mała przygoda, to po pierwszej pętli 
uplasowali się na 9. pozycji w między-
narodowej stawce. Wojtek Chuchała 
i Kamil Heller objęli również zdecydowane 
prowadzenie w grupie N, wygrywając trzy 
odcinki specjalne i wypracowując niemal 
40 sekund przewagi. – Bardzo nam się 
podobają mazurskie oesy, natomiast nasze 
tempo jest na nich trochę mieszane. Czasem 
jedziemy za wolno, czasem jednak trochę 
za szybko, co też powoduje straty czasowe. 
Ale to dopiero początek, a rajd jest bardzo 
długi, więc najważniejsze, żeby dojechać do 
mety bez większych błędów – mówił Wojtek 

Chuchała. – Pierwszy odcinek poszedł 
naprawdę fajnie, ale mała przygoda na 
drugim kosztowała nieco cennych sekund. 
Na trzecim trochę za mocno zwolniliśmy 
przed zniszczoną partią i stąd kolejna stra-
ta. Ogólnie jedzie nam się bardzo dobrze, 
miejscami jest trochę dziur i kolein, ale poza 
tym trasy są świetne – dodał Kamil Heller. 

Druga sobotnia pętla stała pod znakiem 
niemal zabójczego tempa czołówki, z którą 
starała się nawiązać walkę załoga LOTOS-
-Subaru Poland Rally Team. Niestety pro-
blemy ze skrzynią biegów uniemożliwiły 
Wojtkowi Chuchale i Kamilowi Hellerowi 
rywalizację o lokaty w czołowej dziesiątce 
klasyfikacji generalnej. Mimo wygrania 
5 z 7 oesów w grupie N zawodnicy L-SPRT 
spadli również na drugie miejsce w „ence” 
po pierwszym dniu zawodów. – Staraliśmy 
się jechać ostrożnie, bo odcinki były mocno 
zniszczone. To naprawdę duże wyzwanie 
trzymać szybkie tempo na tych wymagają-
cych trasach. Niestety o ile nasz STI zawsze 
spisuje się świetnie, to tym razem trudów 
rajdu nie wytrzymała skrzynia biegów 
i została nam tylko dwójka. Jak wiadomo, 
nie da się na tym biegu jechać z wysokimi 
prędkościami, a takie były nam potrzebne 
na oesach Rajdu Polski – komentował Sie-
manko. – Pierwsze dwa odcinki pojechali-
śmy dobrym tempem, bez żadnych przygód. 
Po pierwszej pętli droga była już bardzo 
zniszczona, pojawiło się sporo kolein. 
Na trzecim oesie po dość dobrym początku 
zostaliśmy tylko z drugim biegiem i podró-
żowaliśmy tak około trzech kilometrów. Dla-
tego też na torze w Mikołajkach musieliśmy 

69. rajd polski, będący najbardziej prestiżową rundą rajdowych 
samochodowych mistrzostw polski, nie okazał się do końca 
szczęśliwy dla zawodników lotos-subaru poland rally team. 
mimo problemów Wojtek chuchała i kamil heller zwyciężyli 
w grupie n, zapisując na swoje konto kolejne punkty również 
w klasyfikacji generalnej.

najszybsi w grupie n

69. Rajd Polski
Mikołajki, 28–30 września

pojechać wolno, żeby 
dotrzeć do serwisu. Żałujemy, 
bo nie mogliśmy się w pełni zaprezentować 
kibicom, licznie zgromadzonym na tym 
efektownym oesie – uzupełnił Kamil Heller.

Reprezentanci LOTOS-Subaru Poland 
Rally Team już po pierwszym niedzielnym 
oesie odzyskali prowadzenie w grupie N. 
Wojtek Chuchała i Kamil Heller utrzymy-
wali równe tempo, unikali przygód i po pę-
tli awansowali również do czołowej ósemki 
„generalki”. W klasyfikacji dnia załoga 
L-SPRT znalazła się natomiast na dziewiątej 
pozycji. Zawodnicy podkreślali, że na bar-
dzo szybkich i wyjątkowo trudnych oesach 
wokół Mikołajek trzeba być maksymalnie 
skoncentrowanym, aby urywać kolejne 
dziesiąte sekundy. – Tegoroczne trasy Rajdu 
Polski można określić jako pełen hardcore. 
Jest bardzo miękko, piaszczyście i ciężko jest 
odjechać z niektórych zakrętów. Nie spo-
dziewaliśmy się aż tak trudnych warunków, 
ale musimy się w nich odnaleźć i jechać 

szybko, unikając przygód. Teraz 
było trochę stresu po uderzeniu w kamień, 
ale ogólnie staramy się składać do zakrętów 
po męsku, bokami, tak jak lubią kibice – mó-
wił Wojtek Chuchała. – Cały czas jedziemy 
po piasku, warunki na trasie są bardzo 
trudne. Nie możemy się rozpędzać tak, 
jak powinniśmy, a na wolnych zakrętach czy 
nawrotach tracimy dużo czasu. Ale jedzie 
się nam dobrze, ta pętla była w porządku, 
jesteśmy zadowoleni. Na trzecim odcinku 
mieliśmy dużo szczęścia. Uderzyliśmy 
przednim kołem w duży kamień, ale obyło 
się bez kapcia – dodał Kamil Heller.

Podczas finałowej pętli 69. Rajdu Polski 
zawodnikom LOTOS-Subaru Poland Rally 
Team pozostało utrzymanie ósmej pozycji 
w „generalce” całych zawodów oraz walka 
o lokatę w dniu. W klasyfikacji niedzielnego 
etapu Wojtek Chuchała i Kamil Heller rów-
nież uplasowali się na 8. miejscu, zdobywa-
jąc komplet punktów za wygraną w grupie 

N. Na mecie w Mikołajkach załoga L-SPRT 
odebrała puchary nie tylko za triumf 
w „ence” oraz klasie 3, ale również za drugą 
lokatę w Klasyfikacji Producentów. – Jeste-
śmy na mecie, z czego bardzo się cieszymy, 

bo udało się przejechać ten wyjątkowo 
trudny rajd bez większych przygód. 
Nie przypuszczaliśmy, że będzie on aż 
tak ciężki. Pierwszy raz widzieliśmy 
prawie metrowe koleiny, choć oczywi-
ście nie brakowało też fajnych, szybkich 
partii. Miejscami jednak trzeba było 
jechać prawie żółwim tempem, i to nie 

tylko tam, gdzie rzeczywiście występują te 
gady. Cieszy nas kolejne zwycięstwo w grupie 
N, które nie byłoby możliwe bez świetnej 
pracy całego zespołu oraz zaangażowania 
naszych partnerów: Subaru Import Polska, 
LOTOS Oil z marką olejów LOTOS Quazar, 
LOTOS Paliwa z marką paliw LOTOS 
Dynamic, Keratronik, Raiffeisen Leasing, 
Geberit, SJS oraz Sony VAIO. Dziękujemy 
też kibicom i mamy nadzieję, że nasza jazda 
zapewniła im wiele emocji – podsumował 
Wojtek Chuchała. – Warunki na trasie, 
szczególnie na ostatniej pętli, można określić 
jako niemal dramatyczne. Jechaliśmy jakby 
w wielkiej piaskownicy i na większości 
wolnych zakrętów nie mogliśmy się napędzić. 
Mimo tego staraliśmy się poprawiać na 
kolejnych oesach. Trochę żałujemy pecha 
rywali, bo fajnie się z nimi walczyło. Za nami 
bardzo dobry rajd, zdobyliśmy dużo wiedzy 
na temat jazdy po szutrach. Odcinki były 
świetne, tylko szkoda, że tak piaszczyste. 
Dziękujemy za doping licznie zgromadzo-
nym kibicom! – uzupełnił Kamil Heller.
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wyeliminować. Szkoda Grzegorza Grzy-
ba, który złapał kapcia, bo nasze czasy 
wskazywały, że mogliśmy stoczyć z nim 
fascynujący pojedynek – mówił Sieman-
ko. – Dzień zaliczamy do udanych mimo 
małych problemów z oponami. Nie udało 
nam się dobrać ich idealnie, a na drugiej 
pętli trochę się przegrzały, więc przyczep-
ność nie zawsze była taka, jak powinna. 
Ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z wy-
niku, który udało nam się dziś osiągnąć. 
Dziękujemy całemu Zespołowi za świetne 
przygotowanie naszego STI, a kibicom za 
gorący doping – uzupełnił Kamil Heller.

Załoga LOTOS-Subaru Poland Rally 
Team również podczas pierwszej pętli 
sobotniego etapu notowała czasy w czo-
łówce klasyfikacji generalnej. Wojtek 
Chuchała i Kamil Heller rozpoczęli od 
drugiego wyniku na oesie Kolonia Gaj, 
by po trzech próbach awansować na po-
zycję wicelidera zawodów, powiększając 
również przewagę w klasyfikacji samo-
chodów produkcyjnych. W „generalce” 
dnia reprezentanci L-SPRT uplasowali 
się na trzecim miejscu, zapisując na 
swoje konto wszystkie oesy w grupie 
N. – Za nami bardzo udana pętla, nawet 
mimo małego stresu na drugim odcinku. 
Była tam lekka mgła, przez co pojechali-
śmy chyba zbyt zachowawczo. Poza tym 
jest super, nasze STI spisuje się świetnie, 
a my mamy jeszcze pewien zapas, który 
postaramy się uruchomić na drugiej pętli. 
Przed nami jeszcze cztery oesy, więc do 
końca musimy utrzymać koncentrację. 
Mamy też nadzieję, że zacięta rywaliza-
cja na sekundy dostarczy kibicom jeszcze 
więcej emocji – komentował Wojtek 
Chuchała. – Dzisiaj od samego począt-
ku staraliśmy się trzymać fajne tempo 
i jechać szybko, bez przygód. Pierwszy 
i trzeci oes poszły bardzo dobrze, tylko na 
drugim było dość mgliście, więc nieco 
zwolniliśmy. Na pewno da się urwać jesz-
cze kilka sekund – dodał Kamil Heller.

Drugi etap 22. Rajdu Dolnośląskiego 
przebiegał dla reprezentantów LO-
TOS-Subaru Poland Rally Team pod 
znakiem ostrej walki o sekundy. Wojtek 
Chuchała i Kamil Heller zapisali na 
swoje konto oes Radkowska Perła, by po 
drugiej sobotniej pętli objąć prowa-
dzenie w klasyfikacji dnia. Zawodnicy 

L-SPRT umocnili się również na pozycji 
wicelidera zawodów oraz powiększyli 
przewagę w grupie N. – Jak się okazało, 
na poprzedniej pętli wcale nie było aż 
tak wiele wrażeń. Teraz walczyliśmy 
o każdy ułamek sekundy, więc ciężko nam 
nawet opisać te emocje. Mamy nadzieję, 
że poczuli je także kibice, których doping 
napędzał nas do rywalizacji. Co prawda 
przytrafiło się kilka małych błędów, 
ale jesteśmy zadowoleni z naszego tempa 
– mówił Siemanko. – Na tym rajdzie 
zdecydowanie najważniejszą kwestią 
są opony. I choć nie zawsze udaje nam 
się idealnie je dobrać, to mamy powo-
dy do zadowolenia. Ze świętowaniem 
zaczekamy jednak do końca zawodów, 
bo przed nami jeszcze jeden przejazd 
Kolonii Gaj. Teraz pozostaje więc podjąć 
dobre decyzje i dać z siebie wszystko na 
tym oesie – uzupełnił Kamil Heller.

Ostatecznie Wojtek Chuchała i Kamil 
Heller finiszowali na drugiej pozycji 
w klasyfikacji generalnej 22. Rajdu 
Dolnośląskiego. Reprezentanci L-SPRT 
przez całe zawody notowali świetne 
czasy, których ukoronowaniem było 
zwycięstwo na odcinku specjalnym 
Radkowska Perła, nagrodzone okazałym 
pucharem. Siemanko wraz ze swoim 
pilotem triumfowali także w grupie N, 
dodając komplet punktów do dotych-
czasowego dorobku, który pozwolił im 
świętować tytuł Mistrza Polski w „ence” 
na jeden rajd przed końcem sezonu. Listę 
sukcesów, osiągniętych na malowni-
czych oesach wokół Polanicy-Zdroju, 
uzupełniło zwycięstwo w Klasyfikacji 
Producentów oraz druga pozycja wśród 
Zespołów Sponsorskich. Reprezentanci 
LOTOS-Subaru Poland Rally Team do 
ostatniego odcinka specjalnego walczyli 
o ułamki sekund, ostatecznie odnosząc 
zwycięstwo w klasyfikacji dnia. Rywa-
lizując o pierwszy w karierze etapowy 
triumf w „generalce”, Wojtek Chuchała 
i Kamil Heller niemal na każdym z sied-
miu sobotnich oesów zanotowali czasy 
w czołowej trójce klasyfikacji general-
nej. – To naprawdę niesamowite uczucie, 
bo walczyliśmy do ostatniego odcinka spe-
cjalnego. Nie da się ukryć, że jechaliśmy 
pod presją, ale udało się zapanować nad 
emocjami, co dało nam dużą satysfakcję. 

Cały czas widzimy nasz rozwój i staramy 
się osiągać jak najlepsze rezultaty, nie tyl-
ko na poszczególnych oesach, ale przede 
wszystkim w klasyfikacji końcowej. Cieszy 
nas nie tylko progres, ale także nawią-
zywanie walki z zawodnikami z dużo 
większym doświadczeniem. To wszystko 
nie byłoby możliwe bez naszego zespołu, 
partnerów: Subaru Import Polska, LO-
TOS Oil z marką olejów LOTOS Quazar, 
LOTOS Paliwa z marką paliw LOTOS 
Dynamic, Keratronik, Raiffeisen Leasing, 
Geberit, SJS oraz Sony VAIO, a także 
wsparcia kibiców, które na tym rajdzie 
czuliśmy wyjątkowo mocno – podsu-
mował Wojtek Chuchała. – Finał Rajdu 
Dolnośląskiego można porównać do 
filmów Hitchcocka. Musieliśmy pojechać 
tak szybko, jak to było możliwe i nie 
popełnić ani jednego błędu. Udało nam 
się to, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. 
Nasze STI spisywało się świetnie, umożli-
wiając walkę o czołowe lokaty w klasyfi-
kacji generalnej, za co dziękujemy całemu 
zespołowi. Ten rajd na długo pozostanie 
w naszej pamięci i mamy nadzieję jeszcze 
kiedyś stoczyć podobną walkę z naszy-
mi rywalami – dodał Kamil Heller.

reprezentanci LOTOS-Subaru 
Poland Rally Team rozpoczęli 22. 
Rajd Dolnośląski mocnym akcen-

tem. Po pierwszej piątkowej pętli Wojtek 
Chuchała i Kamil Heller uplasowali się 
na trzeciej pozycji w klasyfikacji general-
nej. W grupie N zawodnicy L-SPRT ob-
jęli zdecydowane prowadzenie, po trzech 
próbach wypracowując niemal minutę 
przewagi. – Było trochę niepotrzebnych 
nerwów, bo twarde opony nie do końca 
zagrały na tych niesamowicie śliskich 

trasach. Przyczepność była bardzo zmien-
na, a do tego przytrafił nam się mały błąd 
i przestrzelone skrzyżowanie – komen-
tował Wojtek Chuchała. – Na leśnych 
i zacienionych partiach było dość mokro, 
ale zdarzały się też fragmenty suche 
i przyczepne. Najdłuższy, prawie 25-kilo-
metrowy oes Domaszków jest naprawdę 
świetny, tylko trzeba na nim złapać 
odpowiedni rytm – dodał Kamil Heller.

Zawodnicy L-SPRT przez cały piąt-
kowy etap utrzymywali równe, szybkie 

tempo, co pozwoliło im uplasować się na 
trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej 
dnia. Wojtek Chuchała i Kamil Heller 
zdobyli również komplet punktów za 
etapowy triumf w grupie N, oddając 
rywalom tylko jedno oesowe zwycięstwo 
w „ence”. Reprezentantom L-SPRT naj-
bardziej przypadła do gustu najdłuższa, 
niemal 25-kilometrowa próba Domasz-
ków, na której podczas obu przejazdów 
zanotowali trzeci czas w „generalce”. 
Jeszcze szybciej Siemanko wraz ze swoim 
pilotem pojechali na ostatnim odcinku 
dnia, na którym osiągnęli drugi wynik. 
– Odcinki Rajdu Dolnośląskiego bardzo 
nam pasują, a dziś dodatkowo pogoda 
naprawdę dopisała. Z pozycji jesteśmy 
zadowoleni, choć ja nie jestem usatys-
fakcjonowany swoją jazdą. Było tro-
chę błędów, które postaramy się jutro 

22. rajd dolnośląski stanowił ostatnią odsłonę cyklu rsmp, 
która od początku do końca przebiegła  pomyślnie dla zawodników 
l-sprt. po zaciętej walce Wojtek chuchała i kamil heller wywalczyli 
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, zapisując na swoje konto 
również triumf w drugim dniu zawodów oraz w grupie n.

wspaniały triumf L-SPrT

RAJdy tekst: MATEuSZ SEnKO
zdjęcia: MARCIn KALISZKA

22. Rajd Dolnośląski
Polanica-Zdrój,

18–20 października
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marcina niełatwo zastać w domu, 
zwłaszcza w weekendy, gdy sezon 
sportów samochodowych jest 

w pełni. Także ten wywiad udaje się 
przeprowadzić między jednym a drugim 
dniem Rajdu Dolnośląskiego, ostatniej 
eliminacji Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski w sezonie 2012.

– Rajdy samochodowe, terenowe, 
drifting, motocross, wydarzenia – 
paleta Pana zainteresowań i działań 
jest niezwykle bogata. Co najbar-
dziej lubi Pan fotografować?

– Można dodać jeszcze: karting, 
quady, enduro, sidecary, trial, wyścigi 
płaskie czy górskie. Generalnie „moto-
sport”, czyli wszystko, co napędzane jest 
silnikiem spalinowym. Lubię fotogra-
fować wszystko, co dynamiczne…

– Z wykształcenia nie jest Pan 
fotografem. Jak to się zatem zaczęło? 
Czemu fotografia i czemu sport 
samochodowy? Co o tym przesądziło? 
Rodzinne związki z tą dyscypliną?

– Moja przygoda z aparatem na film 
światłoczuły zaczęła się jak w klasycznych 
opowieściach. W wieku lat 9–10 dostałem 
od dziadka swój pierwszy aparat foto-
graficzny, niemiecką, używaną Practicę 
Super TL z zestawem obiektywów, nie-
stety bez szkolenia, jak ją obsługiwać…

W mojej rodzinie, odkąd pamię-
tam, świat „obraca” się wokół rajdów, 
a dawniej też wyścigów samochodowych. 
Inaczej być nie może, skoro mój ojczym 
to Jan Kościuszko, wielokrotny mistrz 
Polski w wyścigach górskich i rajdach 
samochodowych, a mój brat to Michał 
Kościuszko (m.in. mistrz Polski w klasie 

S1600, wicemistrz świata Junior WRC, 
drugi wicemistrz świata w PWRC, w tym 
sezonie ponownie walczący o tytuł w gru-
pie Productiom World Rally Car – red.). 
Pieczę nad naszą rajdową 
gromadą trzyma Mama 
(moja i Michała), 
która od wielu lat 
jest rodzajem 
biura zawodów 
(wielokrotnie 
zdarzało się, 
że „Naczelnik” 
(czyli Jan Ko-
ściuszko – red.) 
startował 
w tym samym 
czasie w wyścigu 
górskim, Michał 
był na rajdzie bądź 
testach do mistrzostw 
świata, a ja obsługiwa-
łem fotograficznie rajdową 
rundę mistrzostw Polski – wszystko 
w ten sam weekend!). Mama – biuro 
zawodów – siedziała w tym czasie przy 
komputerze i telefonie, „ogarniając”, 
jak to Mama i Żona, nasze działania...

– Jak kształtował Pan swój warsztat, 
jak zdobywał umiejętności?

– Wszystko, co potrafię, osiągnię-
te zostało metodą wieloletnich prób 
i błędów oraz wyciągania z nich wnio-
sków. Zabawę w fotografię zacząłem 
oczywiście przed „epoką” cyfrową. 
Po zrobieniu danego zdjęcia zapisy-
wałem na kartce parametry (ustawie-
nia aparatu), by po wywołaniu filmu 
zobaczyć efekt i wyciągać wnioski, 
co było dobre, a co złe przy ich doborze. 

Teraz wystarczy spojrzeć w wyświe-
tlacz ciekłokrystaliczny i od razu 
sprawdzić efekt po zrobieniu zdjęcia.

Przeglądałem albumy, wystawy, stare 
gazety, potem do-

szedł Internet. 

Szukałem 
zdjęć, które mi 
się podobają 
i mnie fascy-
nują. Zasta-
nawiałem się, 
w jaki sposób 
zostały wykona-
ne. Przy następnej 
okazji starałem się 
zrobić podobne, dodając 
coś od siebie i oczywi-
ście zmieniając ekspozycję.

– Pamięta Pan pierwszy rajd, 
na którym robił Pan zdjęcia? 

– To wspomniana Practica 
TL i Rajd Elmot w połowie 

wywIAd tekst: JACEK PIEŚnIEWSKI
zdjęcia: MARCIn KALISZKA

Po prostu kocham rajdy
jak dowiedzielibyśmy się o pięknie sportu samochodowego, gdyby nie oni, fotoreporterzy? 
utrwalają jego najbardziej ulotne momenty, byśmy mogli się nimi cieszyć. z marcinem kaliszką, 
obecnie jednym z najbardziej aktywnych fotoreporterów, od ponad 2 lat ściśle współpracującym 
z „plejadami” (a doraźnie – praktycznie od początku istnienia mp), rozmawiamy o jego pasji.

 zapraszamy do odwiedzenia strony 
 plejady.subaru.pl/mmedia   
lub  goo.gl/jPSVi   w celu zapoznania się

z materiałem multimedialnym.
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Myślę, że nie ma jednej, złotej recepty. 
Rzecz w tym, by jej cały czas szukać… 

– Zawsze myślałem, że czymś takim 
jest ogień z wydechów na hopie... Czy 
nie jest to właśnie zgranie ułamka 

sekundy z innym, niezwykle szybko 
przemijającym momentem?

– Nie. Złapanie na zdjęciu „marchewy” 
z wydechu to po prostu… łut szczęścia. 
Ktoś, kto twierdzi, że zrobił to specjalnie, 
delikatnie mówiąc – koloryzuje. Wybuch 
trwa ułamek sekundy i jest nieprzewidy-
walny, bo zależny od kierowcy, a nie od 
fotografa. Oczywiście, to bardzo ubarwia 
zdjęcie, ale jest tylko miłym dodatkiem. 
Niestety, słyszałem już o fotografach 
„doklejających” w programach graficznych 
„gotowe” marchewy… Eh! Dziś widuje się 

je tylko na wyścigach i Barbórce War-
szawskiej oraz tam, gdzie jest klasa Open.

– Czy rozwój technologii w ciągu 
ostatnich 20 lat pomógł w foto-
grafowaniu sportu? Mam tu trochę 

wątpliwości, bo aparaty cyfrowe mają 
swoje narowy: albo z przystosowaniem 
do dużych kontrastów, albo z innymi 
parametrami. na drugiej szali mogą 
położyć ilość... Jak Pan to ocenia 
z własnego, bogatego doświadczenia?

– Żyjemy w czasach, w których szybki 
przepływ informacji (w tym multime-
dialny) jest priorytetem. Kto dziś mógłby 
sobie pozwolić na wysłanie statkiem 
negatywów z rajdu (np. Safari), które pły-
nęły do redakcji prawie dwa tygodnie? 
A tak w latach siedemdziesiątych musiała 

zrobić najsłynniejsza agencja fotograficzna 
McKlain, obsługująca dawniej Mistrzo-
stwa Świata, obecny cykl WRC. Dziś 
każda gazeta, każdy portal czy organizator 
zawodów, sponsor albo rzecznik praso-
wy zespołu chce mieć zdjęcia najpóźniej 

w dniu ich wykonania, a najlepiej godzinę, 
dwie po uruchomieniu migawki.

Jestem zwolennikiem fotografii cyfrowej. 
Obecne możliwości topowych aparatów 
przewyższają analogowe odpowiedniki 
sprzed kilku lat. Dla przykładu: jeśli ktoś 
piętnaście lat temu pochwaliłby się, że ma 
film z czułością ISO 12 800, to dziś na taką 
„rewelację” uśmiechnąłbym się tylko: dla no-
wej, profesjonalnej lustrzanki to standard…

Problemy natury technicznej załatwiają 
dziś odpowiednie programy graficz-
ne. Lecz stara zasada głosi, że ze złego 

lat osiemdziesiątych. Utkwiło mi to 
w pamięci, gdyż jako bardzo podekscyto-
wany młody człowiek po odłożeniu kilku 
„tygodniówek” kupiłem 6 filmów ORWO 
i pojechałem na rajd… Podczas zabawy 
aparatem (bo fotografowaniem nie można 

było tego nazwać) zaniepokoiło mnie, 
że po każdym wykonanym zdjęciu korbka 
odpowiadająca za przewijanie filmu na 
kolejną, nienaświetloną jeszcze część tak 
ciężko działa, że pod koniec taśmy nie 
dało się jej przekręcać dalej! Z wypieka-
mi, po zawodach zaniosłem je do wywo-
łania… Odbierając odbitki, dowiedziałem 
się, że zakładałem końcówkę filmu w złą 
stronę (od dołu, a nie od góry) i w ten 
sposób z 36 klatek z każdego z 6 filmów 
poprawnie naświetlone były może dwie, 
trzy. Początki są zawsze trudne...

– Ma Pan swoje ulubione imprezy, rajdy, 
które najchętniej Pan fotografuje?

– Nie ukrywam, że kwintesencją foto-
grafii motosportowej są dla mnie zdjęcia 
z WRC (World Rally Championship). 
Słońce, kurz, krajobrazy i najlepsi kierowcy 

w najszybszych samochodach – to jest 
to, co „fototygrysy” lubią najbardziej.

– Fotografował Pan także inne dyscy-
pliny sportu. Co najbardziej pociąga 
Pana w sporcie samochodowym?

– Sportowa walka człowieka i ma-
szyny o ułamki sekund, ekspresja 
i dynamika – możliwość zamrożenia 
tej jednej chwili. Chyba nie potrafił-
bym robić zdjęć ślubnych, gdzie można 
„ustawiać”, charakteryzować i wybie-
rać plan zdjęcia… Nuda! Na rajdzie 

mam tylko ułamek sekundy na wy-
konanie „tego”, właściwego zdjęcia.

– Gdyby miał Pan sobie wyobrazić 
mistrzowskie ujęcie – co powinno 
się na nim znaleźć? Co jest „Świętym 

Graalem” rajdowego fotografa? 
Obrazem, który każdy chciałby mieć, 
lecz mało komu się udaje go utrwalić?

– Coś, co szybko się porusza i jest 
napędzane silnikiem spalinowym 
(śmiech). Ale na poważne... Zdję-
cie powinno zobrazować miejsce, 
czas i uchwycić ulotny klimat chwili. 
Jeśli do tego dołożymy własną, ciekawą 
inwencję, najlepiej przy odpowied-
nim świetle (np. wschód czy zachód 
słońca), piękny, mknący samochód 
i nietuzinkowe otoczenie – jest super! 

wywIAd

os mikołajki, rajd polski 2009 Wrc

rajd sardynii 2009 „siemanko” na karowej

gronholm, rajd portugalii 2008

rajd Walii 2009,  os sweet lamb 

rajd Walii 2009,  os sweet lamb rajd hiszpanii, 2007

efekt monte carlo



www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady20 21

zdjęcia w komputerze nie zrobisz dobre-
go. Z dobrego – możesz zrobić jeszcze 
lepsze, jeśli odpowiednio wykorzy-
stasz właściwe narzędzia graficzne.

Nie ma co kryć, że najistotniejszą 
cechą (tu ukłon do zleceniodawców, 
aby zwrócili uwagę na ten fragment...) 
jest cena sprzętu, potrzebnego do re-
porterskiego i profesjonalnego foto-
grafowania rajdów. Topowe obiektywy 
kosztują po kilkanaście, kilkadziesiąt 
tysięcy złotych! Najlepiej mieć ich kilka, 

o różnych ogniskowych. Do tego body 
(czyli puszka aparatu) – to kolejne 
kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nierzad-
ko spotyka się (powoli to wręcz staje się 
standardem) fotografów obwieszonych 
co najmniej kilkoma takimi zestawami… 
Stąd moja odwieczna prośba, by zlecenio-
dawcy szanowali naszą pracę i nie dziwili 
się, że nie rozdajemy zdjęć za darmo 
w myśl zasady: co ma wspólnego kawałek 
pizzy z fotografem rajdowym? I jedno, 
i drugie nie wyżywi rodziny (śmiech). 

– Podpowiedź dla 
adeptów sztuki 
fotografowania czy 
w ogóle sympatyków 
sportu samochodo-
wego: czym powinien 
się wyróżniać 
fotograf zajmujący 
się tą dyscypliną?

– Samozapar-
ciem, pomysłem, 
spostrzegawczością, 

przebojowością i wiedzą merytoryczną 
o motosporcie i fotografii oraz chęcią 
bycia co najmniej dobrym w tym, co się 
robi. Czy przypadkiem nie scharaktery-
zowałem jakiegoś mistrza olimpijskiego?

– W Wielkiej Brytanii nawet na biletach 
dla kibiców, uprawniających do wejścia 
na odcinki specjalne, jest ostrzeżenie: 
„Sport samochodowy może być 
niebezpieczny”. Fotograf jest jeszcze 
bliżej trasy niż kibice. Ile ryzyka trzeba 
podjąć, żeby mieć dobre zdjęcia?

– I nie tylko w Wielkiej Brytanii. 
To sztandarowe i prawdziwe hasło 
Międzynarodowej Organizacji Samo-
chodowej (FIA). Na szczęście nie potrafię 
odpowiedzieć na nie, bo nigdy tej granicy 
ryzyka nie przekroczyłem. Niech tak zo-
stanie! Poza tym kto powiedział, że zdjęcie 
zdobione metr od mknącego samochodu 
musi być ciekawsze od zdjęcia zrobionego 
z odległości o kilka metrów większej? Li-
czy się pomysł i jego realizacja. To nie stara 
śpiewka, tylko szczera prawda – bezpie-

czeństwo podczas rajdu jest najważniejsze! 
Tu głównym czynnikiem jest po prostu 
myślenie: co może się wydarzyć z pędzącym 
samochodem, jeśli kierowca nie zapanuje 
nad nim w warunkach sportowych…

Stanie przy samej drodze jest nawet 
mniej ciekawe niż kilka czy kilkanaście 
metrów od niej. Widzimy wtedy więcej. 
ZAWSZE starajmy się mieć w najbliż-
szej okolicy obiekt, który mógłby nas 
ochronić w krytycznej sytuacji – dom, 
mur, ścianę drzewo, słup itp. Oby nigdy, 

nikomu taka osłona się nie przydała, 
ale – reasumując – rajdy samochodo-
we to nie partyjka brydża z kolegami. 
Trzeba zawsze: przewidywać, co się może 
wydarzyć, być czujnym jak przysłowio-
wa ważka i mieć oczy dookoła głowy!

– Ile weekendów w roku może 
Pan spędzić w domu? 

– Od kilku dobrych lat około połowę 
roku spędzam w domu, a połowę „na waliz-
kach”. Sam rajd to dla mnie ta milsza połowa 
pracy. Rajdowy tydzień wygląda następują-
co: zwykle w środę rano wyjazd na zawody 
(najczęściej kilkaset kilometrów); czwartek 
rano – objazd trasy rajdu w poszukiwaniu 
ciekawych miejsc do fotografowania (notat-
ki, punkty gps, szukanie dróg dojazdowych), 
po południu – zazwyczaj pierwsze zdjęcia 
na testach zawodników przed rajdem; 
od piątku do niedzieli – rajd (start hono-
rowy, odcinki specjalne, strefa serwisowa, 
portrety, zdjęcia okołorajdowe, meta ho-
norowa). Po zakończeniu każdego etapu 
szybka wysyłka zdjęć do zleceniodawców 
(gazety, sponsorzy, organizatorzy, portale 
internetowe itd.); powrót do domu – biura 
– w niedzielę w nocy. Poniedziałek – wtorek 
– kilkunastogodzinna praca przy kompute-
rze: wybór, obróbka i wysyłanie zdjęć do zle-
ceniodawców. Siedem dni tygodnia nam się 
zamyka… I tak 25–30 weekendów w roku. 

– Sam jeżdżąc za rajdami jako dzienni-
karz przekonałem się, ile umiejętności 
trzeba, gdy czas goni, żeby zdążyć na 
następny odcinek specjalny. Wtedy 
najlepiej widać umiejętności 
polskich kierowców, nie wyłączając 
własnych. Powinniśmy się szkolić?

– Zawsze! Polecam szkoły do-
skonalenia jazdy prowadzone przez 
najlepszych i najbardziej doświadczo-
nych polskich kierowców rajdowych. 
Takich szkół jest coraz więcej.

Niestety, przez lata naoglądałem się 
„kierowców barowych” – jak na nich 
mówię, którzy obejrzeli przed chwilą 
odcinek specjalny i od razu wydaje im 
się, że są „Loebami”. Owszem, nieraz 
adrenalina buzuje, ale z drugiej – zimna 
głowa i zdrowy rozsądek muszą brać 
górę! Droga publiczna to nie zamknięty 
odcinek specjalny, a życie mamy jedno!

– Współpracował Pan także ze Szkołą 
Jazdy Subaru. Czy podglądając  
jej pracę przez obiektyw, można się też 
czegoś nauczyć?

– Mam nadzieję, że nie ma nikogo na 
świecie, kto stwierdziłby, że po obserwacji 
nawet najlepszego szkolenia przez wizjer 
aparatu fotograficznego jest lepszym 
kierowcą (śmiech). Stawanie się nim to 
moim zdaniem: praca, trening, przełamy-
wanie własnych słabości oraz zrozumienie 
pewnych mechanizmów i praw fizyki, 
oddziałujących na samochód. Profesjonal-
ni instruktorzy SJS uczą tego od wielu lat, 
przekazując swoje doświadczenie. Oczywi-
ście, wszystko w bezpiecznych warunkach, 
najczęściej na zamkniętym torze wyścigo-
wym, wyposażonym w odpowiednie urzą-
dzenia symulujące zagrożenia i rzadko 
spotykane sytuacje na drogach publicz-
nych. Każdy kierowca powinien takie 
szkolenie przejść, choćby tylko pierwszego 
stopnia. A większość po złapaniu bakcyla 
będzie chciała szkolić się dalej, to wciąga.

– Gdyby miał Pan podsumować dotych-
czasowy dorobek w liczbach – np. ile 
zdjęć Pan zrobił, albo ile filmów, ile płyt 
nagrał ze zarchiwizowanymi zdjęciami?

– W pewnym momencie, po którymś, 
kolejnym sezonie, przestaje się liczyć… 
ale od strony technicznej moje archi-
wum to kilkaset płyt DVD, na których 
archiwizuję zdjęcia, kilkanaście klaserów 
z pociętymi negatywami, dyski zewnętrz-
ne, serwery itd.… Jeśli nie miliony, to na 
pewno setki tysięcy wykonanych zdjęć.

– Kiedyś, może nawet nie tak dawno 
temu, w Polsce media nie były najlepiej 
traktowane przez organizatorów. 
na Zachodzie reguły są chyba czy-
telniejsze i bardziej przyjazne. Czy 
coś się u nas zmienia w tej sprawie? 
Wydawało się, że podczas mistrzostw 
świata, na Rajdzie Polski w 2009 roku, 
tę sprawę rozwiązano profesjonalnie. 
Czy media w Polsce są należycie 
traktowane przez organizatorów 
sportu samochodowego?

- Niestety, nadal muszę trochę 
ponarzekać… W mistrzostwach świata 
organizatorzy zdają sobie sprawę, że to 
media pokażą i przekażą ich imprezę 
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stanowisko pracy wg bhp – rajd monte carlo

rajd sardynii i słynna hopa
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każdym razem moja ocena to 10/10. Jak głosi 
slogan reklamowy: „Rally Finland – more 
then a Rally” – i tak to musi wyglądać!

– Czy będąc tak blisko rajdów, 
znalazł się Pan „po drugiej stro-
nie” – na miejscu kierowcy czy 
pilota, by poczuć, „jak to jest”?

– Większość ludzi związanych 
z rajdami samochodowymi (nie licząc 
załóg oczywiście) to byli bądź najczęściej 
niedoszli kierowcy czy piloci, którym 
z różnych względów życiowych nie było 
dane nimi zostać. Nie to miejsce, nie ten 
czas… Oczywiście, miałem przyjemność 
usiąść po „prawej stronie” z wieloma 
znakomitymi, polskimi kierowcami 
w samochodach od WRC poprzez S1600, 

S2000 itd., lecz jazda po prawej 
stronie nie jest dla mnie. 

Podziwiam 

pilotów za – jak to mówię – „wycię-
ty zwój mózgowy odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo”. Nie dla mnie (śmiech). 

– Z czego w swoim dorobku jest 
Pan najbardziej dumny?

– Z tego, co zobaczyłem, przeżyłem, 
sfotografowałem i doświadczyłem. Mam 
nadzieję, że i ten najciekawszy rajd, i to 
najciekawsze ujęcie są cały czas przede 
mną… bo ja po prostu kocham rajdy! 

– Dziękuję za rozmowę.

szerokiej publiczności, nawet na drugim 
końcu świata, że to media kreują wi-
zerunek zawodów, opisując je słowem, 
zdjęciem czy obrazem telewizyjnym. 
Na Sardynii, poruszając się z naklejką 
„media” na samochodzie, spotkałem 
się z sytuacją, kiedy kierujący ruchem 
na ruchliwym skrzyżowaniu policjant 
zatrzymał jadące samochody, by „me-
dia” mogły szybciej dojechać na miejsce 
swojej pracy, czyli odcinek specjalny czy 
do biura prasowego, skąd wysyłanych jest 
większość materiałów informacyjnych. 
To nie jest odosobniony przypadek. 

Staramy się być profesjonalni i dla nas, 
tak jak dla zawodników, bardzo ważny 
jest czas. Tak jak zawodnik nie może się 
spóźnić na Punkt Kontroli Czasu przed 
odcinkiem specjalnym, tak my też mamy 
swój „deadline”, do kiedy dany materiał 
musi być wysłany, bo inaczej można 
go wyrzucić do kosza lub traktować 
jak archiwum. Moim zdaniem media 
powinny mieć większe uprawnienia niż 
kibice. Oczywiście, z marketingowego 
punku widzenia kibic jest najważniejszy. 
Jeśli go nie ma – nie ma sponsora, nie 
ma sponsora – nie ma kierowcy, nie ma 
kierowcy – nie ma rajdu… Tylko kibic 
nie ma żadnego „deadline’u”. Na du-
żych imprezach międzynarodowych 
organizatorzy o tym pamiętają i na-
prawdę służą nam pomocą, bo wiedzą, 
że gramy do tej samej bramki – chcemy 
promować „nasze ukochane rajdy”.

Na większości polskich rajdów 
naklejka na szybę i identyfikator od 
organizatora ma charakter co naj-
wyżej „kolekcjonerski”, nie pomaga 
w niczym. Tymczasem nasza praca 

to również walka z czasem, dlatego 
chcielibyśmy móc liczyć na po-
moc ze strony organizatora.

W zeszłym roku doprowadziłem 
nawet przed Rajdem Dolnośląskim 
do spotkania władz rajdów z mediami 
i ogólnej rozmowy na ten temat. Niestety, 
po naszym spotkaniu sprawa ucichła 
i nie miała dalszego odzewu. Ale chętnie 
podejmę się dalszej rozmowy, jak rozwią-
zać tę sytuację. Mam kilka pomysłów.

Zależy mi tylko, by organizatorzy 
zrozumieli: nie jesteśmy samobójcami 

i naszym celem nie jest wpadanie pod 
samochód rajdowy. Większość z nas pra-
cuje „przy rajdach” dłużej, niż niejeden 
„safeciarz” ma lat. Z parkingów musimy 
dreptać do wybranego punktu na trasie 
kilometry, ze sprzętem fotograficznym 
czy telewizyjnym, a mój plecak, w któ-
rym mam 6 obiektywów, 2 body, 2 lampy 
błyskowe, filtry, baterie i inne fotograficz-
ne urządzenia waży 23 kilo! I wpadamy 
mokrzy, zziajani, w ostatniej chwili na 
oes… Potrzeba trochę zrozumienia 
i przychylności, bo odwalamy kawał ro-
boty, by promować zawodników i zawody. 

– Wydarzenia, takie jak: „Verva Street 
Racing”, parę lat temu przyjazd mia-
steczka teamu BMW Sauber czy West 
McLaren Mercedes w 1999 r. do Modlina 
na imprezę „Adrenaline”, pokazują, jak 
potężny jest potencjał sportu samocho-
dowego, jeśli chodzi o zainteresowanie 
kibiców. Tymczasem wyścigi w Polsce 
– słabowite. Z rajdami jest może 
nieco lepiej, ale w Wielkiej Brytanii, 

Finlandii czy Francji rajd to wielkie 
święto kibiców. Czego u nas brakuje? 

– Marketingu i podejścia do rajdu jak 
do przedsięwzięcia, biznesu, rozrywki 
publicznej na poziomie „show”, które 
ma przyciągnąć, zaciekawić i zafascy-
nować ludzi. Po zakończeniu zawodów 
mają się zastanawiać, jak wziąć wolne 
w pracy na… następne eliminacje! 

Byłem na ponad 30 rundach Rajdowych 
Mistrzostw Świata i ponad 200 zawodach 
w Polsce i wiem, że same zawody to nie 
wszystko. To musi być „show” przygoto-
wywany co najmniej rok. To olbrzymie 
przedsięwzięcie logistyczne. Kibice jeżdżący 
za swoimi ukochanymi rajdami muszą 
wiedzieć, za co płacą i czego w zamian 
mogą wymagać. To imprezy okołorajdo-
we, koncerty, miasteczko kibica, telebimy, 
sklepy, catering, konkursy, nagłośnienie 
w każdym ważnym punkcie widokowym, 
radio rajdowe, spotkania z kierowcami. 
To wszystko musi żyć przez 2–3 dni rajdu! 
Widać, że niektórzy organizatorzy już 
to rozumieją, lecz ciągle nie wszyscy. 

Mistrzowskim rajdowym „show” jest 
Rajd Finlandii. Byłem na nim szósty raz i za 
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MArcin KALiSzKA
urodził się 
4 Września 1975 r.
W krakoWie. 
ukończył Wyższą

szkołę zarządzania i bankoWości
W krakoWie. od 1996 r. profesjonalnie 
fotografuje sport samochodoWy. 
jest m.in. oficjalnym fotografem 
polskiego zWiązku motoroWego 
(od czterech lat). Wśród medióW, 
z którymi WspółpracoWał lub 
Współpracuje, są: „dziennik”, „dziennik 
polski”, „gazeta krakoWska”, „Wprost”, 
„motor”, „auto śWiat” i „Wrc magazyn 
rajdoWy” (od pierWszego numeru) 
oraz portale internetoWe, m.in. onet, 
interia, autoklub. przygotoWuje 
materiały poligraficzne dla 
zespołóW rajdoWych. WspółpracoWał 
z Większością czołoWych polskich 
kieroWcóW. pracoWał także dla 
red bulla. zdjęcie jego autorstWa 
znalazło się na okładce jednego 
z Wydań „szybkości bezpiecznej” 
sobiesłaWa zasady. fotografii 
marcina k aliszki nie brakuje 
W corocznej kronice polskich 
rajdóW – „rally zoom”. na sWoim 
koncie ma też kalendarze, albumy, 
plakaty. na jego internetoWym 
Vortalu www.rALLyFOTO.PL można 
obejrzeć gromadzone od 10 lat zdjęcia 
z zaWodóW.

rajd sardynii, 2008

chwila odpoczynku po 9-kilometrowym spacerze 
na oesie rajdu monte carlo

zdjęcie w fordzie focusie Wrc , 
którym startował m.in. niezapomniany 

janusz kulig. foto na testach 
jana „naczelnika” kościuszko 

na torze w kielcach.



zLOT PLEJAd tekst: AnnA STOPKA (tur-s 390)
zdjęcia: AnnA STOPKA, KAMIL KOZA, MATEuSZ SEnKO

przyjechaliśmy z Krakowa na Zlot 
po raz pierwszy, nikogo nie zna-
jąc i z mieszanymi uczuciami. 

Kierowcą był Marcin (dzięki niemu się 
tutaj znaleźliśmy), pilotem – ja, Anna, 
pomocnikami – Kamil i Hubert (syno-
wie). Samochód: Subasia – Legasia.

W pierwszym dniu zameldowa-
liśmy się na starcie o 8.45. Po otrzy-
maniu prowiantu i listy z zadaniami 
wyruszyliśmy w trasę do Piotrkowa 
Trybunalskiego. Po początkowych 
trudnościach z odczytaniem znaków 
na mapie, po kilku skrzyżowaniach 

bezbłędnie prowadziłam kierow-
cę do wyznaczonych celów.

Mijając po drodze Bełchatów, rozgląda-
liśmy się uważnie, aby odgadnąć pierwsze 
zadanie – hasło promujące Bełchatów. 
Dzięki pomocnikom szybko znaleźliśmy 

rozwiązanie: „Bełchatów – daj się skusić”. 
Po godzinie dotarliśmy do pierwsze-
go punktu – Muzeum Okręgowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, w którym 
czekało nas kolejne pytanie konkurso-
we, tym razem o stroje królewskie.

Turystyczno-zlotowa
wyprawa do Bełchatowa
pilot załogi nr 390 zdaje relację z trasy turystyczno-szosowej, odbytej podczas 
iX zlotu plejad w bełchatowie, w dniach 8–9 czerwca 2012 r. 
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WYGRAnA W KOnKuRSIE ZLOTOWO-PLEJADOWYM!
z przyjemnością ogłaszamy rozstrzygnięcie naszego małego, redakcyjnego 
konkursu literackiego na napisanie relacji ze zlotu W bełchatoWie. konkurs został 
po raz pierWszy ogłoszony W 43. numerze magazynu „plejady”.
zWyciężczynią konkursu została pani AnnA STOPKA, która przyjechała z krakoWa 
Wraz z marcinem, kamilem i hubertem. załoga ta, biorąc udział W zlocie  
po raz pierWszy, startoWała legacy kombi z 2005 roku, na drzWiach mając nalepki 
z numerem 390 (trasa turystyczno-szosoWa). 
nagrodami są: bezpłatny udział dla kieroWcy i pilota W jubileuszoWym, 
przyszłorocznym, X zlocie plejad (do którego przygotoWania już idą pełną parą); 
publikacja relacji oraz upominek z logo subaru. 
a tuż obok przedstaWiamy zWycięski opis trasy turystycznej. gratulujemy Wygranej!

Muzeum w rezydencji piotrkowskiej powstało po I wojnie światowej. Dziś oglądać 
w nim można 1230 eksponatów. Flagową ekspozycją jest kolekcja malarstwa por-
tretowego z XVIII i XIX stulecia. Składa się na nią 90 obrazów. W placówce prezento-
wane jest rzemiosło artystyczne, rzeźby i wiele innych dziedzin. Obejrzeć też można 
makiety przedstawiające Piotrków sprzed wieków. W muzeum znajdują się działy: 
archeologii, archiwaliów, etnografii, historii, historii sztuki, numizmatyki, militariów.
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Dotarcie do następnego punktu na 
mapie – cateringu „Prząśniczka” – zajęło 
nam 1,5 godz. Byliśmy jednymi z ostatnich. 

Wyruszając w dalszą drogę, posta-
nowiliśmy przyspieszyć. Odpowiedź 
na pytanie o wikariuszach znaleźliśmy 
w Dobroniu, w tamtejszym kościele 
parafialnym pw. Świętego Wojciecha.

Bez problemu znaleźliśmy następny 
punkt – budynek OSP w Łasku, w którym 
niegdyś – jak dowiedzieliśmy się od jedne-
go ze strażaków – znajdowała się synagoga. 

Po kwadransie dotarliśmy do skan-
senu lokomotyw i urządzeń kolejowych 
w Karsznicach, najbardziej dla mnie senty-
mentalnego na trasie miejsca, bo przy-
wołującego wspomnienia z dzieciństwa. 

Po rozwiązaniu kolejnego zadania – od-
pisaniu numeru bocznego z największej zie-
lonej lokomotywy – wybraliśmy się w dal-
szą trasę. Po półgodzinnej jeździe trafiliśmy 
do miasteczka Buczek, gdzie musieliśmy 
odpowiedzieć na dwa pytania. Marcin udał 
się do kościoła, by odnaleźć tablicę z na-
zwiskiem proboszcza, a ja do pobliskiego 
sklepu, by zdobyć informacje o corocznym 
święcie obchodzonym w tej miejscowości. 

Ostatnim zadaniem pierwszego dnia 
zlotu było odnalezienie miejscowości koja-
rzącej się z marką samochodów. Po prze-
jechaniu przez Porszewice, ok. godz. 18, 
zajechaliśmy pod hotel „Wodnik”, gdzie już 
prawie wszyscy oglądali rozgrywany tego 
dnia mecz Polska – Grecja. Ostatecznie, 
po wykonaniu zadania z piłką, po pierw-
szym dniu uplasowaliśmy się na 11. miejscu. 
Było to dla nas miłym zaskoczeniem.

W drugim dniu postanowiliśmy walczyć 
o miejsce w pierwszej dziesiątce. Kolejną 
podróż po okolicach Bełchatowa rozpoczę-
liśmy o godz. 8.45. Lista z zadaniami była 
zdecydowanie krótsza niż pierwszego dnia. 
Kilometrów do przejechania także mniej. 
Pierwszy punkt kontrolny znajdował się 
w Żłobnicy, gdzie jest przepiękny widok 
na panoramę Kopalni Węgla Brunatne-
go. Jadąc obok Elektrownii Bełchatów, 
podziwialiśmy wielkie dymiące kominy, 
które zrobiły na nas niesamowite wrażenie.

Po wykonaniu zadania na sta-
dionie piłkarskim GKS Bełchatów 
w centrum Bełchatowa podążyliśmy 
do Łodzi, do skansenu i Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa. Naszym 
zadaniem było wykonanie zdjęcia 
krosnu, które niełatwo było znaleźć. 

Po podaniu rozwiązania udaliśmy 
się w dalszą drogę, przez Swoleszowice 
Małe, gdzie był punkt kontrolny. Tra-
filiśmy do pięknego ogrodu pełnego 
maszyn i urządzeń rolniczych, jakie 
nasi dziadkowie używali na polach.

Po tej edukacyjnej wizycie udaliśmy 
się w dalszą drogę, do Jaskini w Toma-
szowie Mazowieckim. Tam zwiedziliśmy 
grotę z przewodnikiem, który ciekawie 
opowiadał o losach kopalni, pracy tamtej-
szych robotników, legendarnym Madeju. 

Do następnego punktu dotarli-
śmy po kwadransie. Był to Skansen 
Rzeki Pilicy z wieloma interesującymi 

eksponatami: pięknie odrestauro-
wanymi budynkami z dawnych lat, 
osobliwościami Nadpilicza,  okazami 
z drugiej wojny światowej (czołg i cią-
gniki artyleryjskie, armaty, lufy, poci-
ski i inne pamiątki z tamtych czasów). 

Po długiej wycieczce śladami II wojny 
światowej udaliśmy się do parku ze źródełka-
mi i jeziorkami, by wykonać kolejne zadanie. 

Po dalszej, godzinnej jeździe dotar-
liśmy do Rogowa, gdzie znajdowała się 
kolej wąskotorowa. Obejrzenie loko-
motyw i wagonów oraz wysłuchanie 
historii kolei pozwoliło nam znaleźć 
odpowiedź na kolejne pytanie. 

Groty Nagórzyckie są pozostałością po 
podziemnej kopalni piasku szklarskiego, 
wydobywanego na potrzeby budowlane 
i hutnicze w XVIII i na początku XIX wieku. 
Groty składają się z licznych korytarzy, 
wnęk, zaułków i sal. Największe wyrobisko, 
zwane Salą Królewską, ma 30 m długości, 
25 m szerokości i 3 m wysokości. Najroz-
leglejsza grota ma długość 120 metrów.

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazo-
wieckim powstaje od 2000 roku i jest pierw-
szym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu 
poświęconym rzece. Podstawowym i konse-
kwentnie realizowanym założeniem skansenu 
jest tworzenie placówki żywej, w której przy-
rodę i historię rzeki oraz przestrzeń kulturową, 
jaką ona wytworzyła, można 
poznawać kilkoma zmysłami: 
wzrokiem, słuchem, dotykiem 
i smakiem. Wiele ekspona-
tów otrzymało tu „drugie 
życie”. Zbiory gromadzone są 
obecnie w sześciu działach: 
Młynarstwo wodne w do-
rzeczu Pilicy, Wojenne trofea 
Pilicy, Fortyfikacje linii Pilicy, 
Pamiątki po dawnej Spale, 
Oś rzeki Pilicy, Architektonicz-
ne osobliwości z Nadpilicza.

Kościół budowany w latach 1776–1779, ufun-
dowany przez Kapitułę Krakowską, orien-
towany, drewniany, konstrukcji zrębowej. 

Gotycki, murowany kościół parafialny pw. Świę-
tego Jana Chrzciciela, który powstał około 
połowy XV w., a w 1878 roku został gruntownie 
odrestaurowany – jest najciekawszym zabyt-
kiem gminy Buczek.  Organizowane corocznie 
w gminie Buczek czerwcowe Święto Truskawki 
łączy różnorodne elementy tradycji i obycza-
jowości regionalnej. Wiąże się nie tylko z pro-
mocją truskawek, ale jest także elementem 
budowania tożsamości lokalnej, w najwyższym 
stopniu uwzględniającym tradycje regionu. 

PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA – Od-
dział Elektrownia Bełchatów 
to największa na świecie 
elektrownia wytwarzająca 
energię elektryczną z węgla 
brunatnego. Położona jest 
na terenie gminy Kleszczów 
w powiecie bełchatowskim, 
w województwie łódzkim. 
Węgiel, pozyskiwany z pobli-
skiej kopalni Węgla Brunatne-
go Bełchatów, do elektrowni 
transportowany jest za 
pomocą przenośników taśmo-
wych. Zdolność wydobywcza 
Kopalni to 38,5 mln ton węgla 
brunatnego w roku, przy śred-

niorocznym zdejmowaniu nadkładu w ilości 
100 120 mln m3. Eksploatowane i wykorzy-
stywane są również surowce towarzyszące, 
jak: piaski, żwiry, iły czy kreda jeziorna.

Obecnie w skansenie znajduje 
się 14 lokomotyw, pług wirowy 
produkcji niemieckiej, dźwig 
parowy samojezdny armii 
amerykańskiej z 1942 r., kolejka 
liniowo-terenowa na Gubałów-
kę oraz urządzenia kolejowe, 
m.in.: wagon towarowy kryty, 
generator prądotwórczy, 
silnik spalinowy „Perłom” 
i dwie sprężarki powietrzne.

Prywatny skansem Romana Bazlera w Swoleszowicach Małych to niezwykłe mu-
zeum maszyn rolniczych i narzędzi. Znajduje się tam kilkadziesiąt eksponatów, 
między innymi: stare sieczkarnie, młockarnie, kosy, pługi, orczyki, mędlnice.

Niebieskie źródła – rezerwat przyrody nieoży-
wionej o wybitnych walorach krajobrazowych, 
położony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu 
rzeki, w południowo-wschodniej części Toma-
szowa Mazowieckiego. Są to wywierzyska kraso-
we – jedne z najciekawszych zjawisk krasowych 
w Europie. Główny kompleks wodonośny stano-
wią spękane wapienie jurajskie, z których wytry-
ska woda przybierająca niebieskobłękitnozieloną 
barwę, będącą efektem działania rozproszonego 
światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy 
wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia 
nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatko-
wego uroku nadają wywierzysku pulsujące gej-
zery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę.

zLOT PLEJAd

Kolej wąskotorowa łącząca Rogów z Rawą 
Mazowiecką i Białą Rawską powstała w 1915 
roku podczas pierwszej wojny światowej 
jako wojskowa kolej polowa zaopatrująca 
front w żywność, broń i amunicję. Od znisz-
czenia uratowała ją Fundacja Polskich Kolei 
Wąskotorowych (FPKW), która przywróciła 
ją do stanu sprawności technicznej. Na stacji 
Rogów Towarowy Wąskotorowy zgromadzo-
no drugą co do wielkości w Polsce kolekcję 
zabytkowego taboru wąskotorowego.
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W drogę powrotną wyruszyli-
śmy o godz. 15. Pod Hotel „Wodnik” 
dotarliśmy punktualnie. Jednak jak 
się okazało, na trasie pominęliśmy 

jeden punkt kontrolny. Zadanie 
przed hotelem z butelką też nam 
marnie wyszło, więc ostatecznie 
uplasowaliśmy się na 22. miejscu. 

Podsumowując, mogę przy-
znać, że obie trasy nam się podoba-
ły, a dzięki zadaniom poznaliśmy 
wiele ciekawych i pięknych miejsc 
oraz historii z nimi związanych.

Dziękujemy organizatorom 
za wspaniałą przygodę i czekamy 
z niecierpliwością na następne Ple-
jady, by móc znów odkrywać nowe 
miejsca i poczuć dreszczyk emocji.

Po rozwiązaniu zadania na łódz-
kim Rynku, na którym stoi po-
mnik upamiętniający nadanie praw 
miejskich Łodzi przez Władysława 
Jagiełłę w 1432 r., oraz wykonaniu 
przez Marcina nadruku na torbie 
ekologicznej, udaliśmy się na catering 
dla wszystkich załóg startujących 
w trasach. Nieopodal był odcinek 

specjalny, na którym odbywały się 
starty samochodów terenowych. 
Oglądaliśmy je z wielkim uznaniem.

Po ekscytującej przerwie poje-
chaliśmy do Muzeum Łódź, po dro-
dze zatrzymując się przy cmenta-
rzu, by rozwiązać kolejne zadanie. 
W Muzeum nie zabawiliśmy długo, 
bo pytania okazały się dla nas łatwe.

Na koniec zostało nam zwiedzenie 
Muzeum Kinematografii, gdzie Marcin 
z Kamilem zrobili zdjęcie konkur-
sowe i odpowiedzieli na pytanie. 

zLOT PLEJAd

Skansen łódzkiej architektury drewnianej przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Ło-
dzi udostępniany jest zwiedzającym od 30 września 2008 roku. Na jego terenie znajduje 
się ponad 200-letni modrzewiowy kościół, willa letniskowa z ulicy Scaleniowej na Rudzie 
oraz pięć blisko stuletnich domów rzemieślników z ulic: Wólczańskiej, Żeromskiego, 
Kopernika i Mazowieckiej. W domach można zobaczyć, w jakich warunkach mieszkali 
pracujący we włókiennictwie robotnicy. Zaaranżowane są też pracownie rzemieślnicze: 
tkackie, szklarskie i garbarskie. 
Centralne Muzeum Włókiennictwa prezentuje wystawy stałe: Z modą przez XX wiek, 
Dawne zakłady Ludwika Geyera 1828–2002, Tkalnia z końca XIX wieku, Maszyny w ruchu, 
Narzędzia i maszyny włókiennicze w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

Narodowe Muzeum Sztuki posiada unika-
tową w skali Europy, gromadzoną od lat 
30. XX w., kolekcję sztuki nowoczesnej. 
Centralne Muzeum Włókiennictwa ekspo-
nuje (w zabytkowym gmachu Białej Fabryki 
Ludwika Geyera) największą w Polsce 
kolekcję tkaniny artystycznej. Muzeum 
Historii Miasta Łodzi (w pałacu Izraela 
Poznańskiego, jednego ze współtwór-
ców XIX-wiecznej potęgi przemysłowej 
miasta) i Muzeum Archeologiczne i Etno-
graficzne zachwycają zabytkami regionu 
łódzkiego oraz dużą kolekcją numizma-
tyczną – z monetami, wśród których wiele 
prezentowanych ocalało tylko w kilku lub 
kilkunastu egzemplarzach na świecie.

W zbiorach Muzeum Kinematografii znajdują się: urządzenia z epoki poprzedzającej erę filmu 
(fotoplastikon, mutoskop); kolekcja aparatów fotograficznych, kamer filmowych, projektorów, 
sprzętu oświetleniowego i pomocniczego (statywy, wózki kamerowe, reflektory, kopiarki); 
duży zbiór plakatów filmowych polskich i zagranicznych (unikatowa kolekcja plakatów z lat 
20. i 30.); kolekcja fotosów filmowych, werków, programów i druków towarzyszących; pamiątki 
związane z niektórymi twórcami (m.in. Aleksandrem Fordem, Janem Rybkowskim, Anatolem 
Rodzinowiczem, Andrzejem Munkiem); obrazki z bajek, scenografia filmu animowanego; za-
proszenie do królestwa Lailonii; mistrzowskie trofea, Nagrody Andrzeja Wajdy 1958–2000.

 HOLLYWOODZKIE (I nIE TYLKO!) 
TWARZE SuBARu  /CZ. 2/  str. 52
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Ostatnia 
runda Otwartych Raj-

dowych Mistrzostw Torunia mo-
deli RC tradycyjnie zawitała na prostą star-
tową toruńskiego toru żużlowego. Tam, na 
szutrowej nawierzchni, powstały trzy od-
cinki specjalne, które były areną zmagań 
prawie 40 kierowców z całej Polski rywali-
zujących w Subaru VI Rajdzie Jesiennym. 

Zawody po raz pierwszy miały nieco-
dzienną oprawę. Sponsorem tytularnym 
zawodów na Motoarenie został polski 
importer samochodów będących ikoną 
rajdów samochodowych na całym świecie 
– Subaru Import Polska. To wielki sukces 
dla organizatorów toruńskich „małych 
rajdów”. Dlatego bardzo ważne było 
stworzenie efektownego widowiska, nie 
tylko dla samych zawodników. Tuż obok 
elektrycznych rajdówek w skali 1:10 zapar-
kowały więc topowe maszyny spod znaku 
„Plejad” wystawione przez MultiSalon 
REISKI oraz... zespół KARO BHZ Racing. 
Zaproszenie przyjął Hubert Ptaszek, który 
na Motoarenę przyjechał kultową Subaru 
Imprezą w limitowanej serii Solberg 
Edition. Dopełnieniem efektownej scenerii 
był teamowy Ford Focus RS w specjalnym 

ma-
lowaniu 

„Monster Energy” 
oraz rajdowa wersja 
Mitsubishi Lance-
ra Evo IX zespołu 
Oponeo Motosport/
TVP Bydgoszcz, 
za kierownicą 
której Marcin 
Gagacki wywal-
czył w tym roku 
tytuł II wicemistrza 
Polski w grupie N. 
Bydgoski rajdowiec 
dodatkowo wcielił 
się w rolę komenta-
tora, który na bieżąco 
relacjonował zmaga-
nia kierowców małych 
rajdówek, nie raz udzielając 
im cennych wskazówek. Takie „smacz-
ki” przyciągnęły na Motoarenę sporą 
grupę kibiców oraz lokalnych mediów. 

– O imprezie dowiedziałam się 
z gazety. Syn widział też plakat w szkole, 
na którym było zdjęcie, jak powiedział 
„czadowego auta” – opowiada mama 
Łukasza. – Jesteśmy tutaj po raz pierw-
szy i jestem zaskoczona rozmachem 
i oprawą tych zawodów. Bardzo nam się to 

podoba, a syn już od godziny jest na torze 
i kibicuje. Mąż też mi gdzieś zniknął...

W tym dniu atrakcji dla kibiców 
z pewnością nie brakowało. Pamiątko-
we zdjęcia z Marcinem Gagackim lub 
za kierownicą profesjonalnej rajdówki, 
autografy, plakaty, przymiarki do nowego 
Forestera czy tegorocznego hitu – Subaru 
XV to tylko niektóre z nich. Kulminacyj-
nym punktem było losowanie nagród, 

w tym zdalnie sterowane-
go Fiata 500. Pani Magda, 
reprezentująca bydgoskiego 
dealera Subaru, wręczyła też nagrodę 
specjalną właścicielowi najpiękniejszego 
modelu spod znaku „Plejad”. Niebieski, 
firmowy kapelusz Subaru powędrował 
do popularnego „Blaszaka”, czyli Bartka 
Blachowskiego. Jak zdradza autor sukcesu, 
pomysł na oklejenie Subaru przyszedł 
z gry komputerowej „Need for Speed”. 

– W wirtualnym garażu mogę sam 
tuningować auto oraz wymyślać dla niego 
okleiny. Początkowo projekt zakładał wyko-
rzystanie trzech kolorów: czarnego, białego 
i pomarańczowego. Ostatecznie wybrałem 
wersję czarno-białą z dużym napisem HKS 
– zdradza sekrety budowy zwycięskiej 

karoserii Bartek Bla-
chowski. – Karoserię pomalował mój głów-
ny sponsor, mechanik i menedżer, czyli tata. 
Pan Darek z Warszawy przygotował naklej-
ki, które potem przykleiłem do „subarynki”.

Pechowy początek „dominatora”, 
„rekin” też z kłopotami

Pod nieobecność zeszłorocznego 
zwycięzcy rajdu na Motoarenie 
(i aktualnego rajdowe-
go mistrza To-
runia) 

– Jakuba Chomickiego, Igor 
Stasz jechał do Grodu Ko-
pernika ze sporą nadzieją na 
zwycięstwo. Kierowca srebr-
nego Peugeota 206 dwana-
ście miesięcy temu opuszczał 

żużlowy tor z pucharem „jedynie” 
za II miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Początek rajdu nie układał się jednak po 
myśli warszawianina. Po pierwszym oesie 
był dopiero dziewiąty w „general-
ce”. Jak się później okazało, 
limit porażek w tym 
momencie 
został 

MAŁE RAJdy tekst i zdjęcia:  MICHAł JASIńSKI (JazdaMiejska.pl)

po raz kolejny toruńska motoarena okazała się pechowa dla miejscowych kierowców 
elektrycznych rajdówek. rywalizacja w subaru Vi rajdzie jesiennym 
modeli rc przebiegała pod dyktando rajdowców 
z Warszawy i poznania. honoru gospodarzy 
dzielnie bronił... 11-letni bartek 
blachowski. 

igor dominatorem,
czyli historia lubi się powtarzać
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 zapraszamy do odwiedzenia strony 
 plejady.subaru.pl/mmedia   
lub  goo.gl/jPSVi   w celu zapoznania się

z materiałem multimedialnym.
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– Najważniejsze jest pozytywne myślenie 
i skupienie podczas przejazdu – zdradza 
swój sekret „Blaszak”. – Sporo też poma-
gają mi gry komputerowe oraz treningi 
modelem, jeśli tylko czas na to pozwala. 
Przy takiej konfiguracji trasy, jaką mamy 
na toruńskich rajdach, moc silnika jest 
ważna, jednak w moim przypadku bardziej 
liczy się czystość przejazdu niż prędkość. 

Kierowca czarno-białej „Plejady” 
wywalczył ostatecznie 4. miejsce w kla-
syfikacji generalnej rajdu oraz oczywiście 
pierwsze w swojej klasie. Nastolatek 
z Torunia mógł więc już świętować zdo-
bycie tytułu rajdowego mistrza Torunia 
w klasie N. Teraz pozostaje realizacja 
kolejnych motoryzacyjnych marzeń, 
w tym przejażdżka na prawym fotelu 
z Kenem Blockiem, Wojtkiem Chuchałą 
lub po prostu zakup Forda Focusa RS, 
stylizowanego na aucie Huberta Ptaszka.

z Mini-Maxów do rc
Niedzielny rajd na Motoarenie był 

dla niektórych zawodników rajdowym 

debiutem. W barwach portalu Jazda-
Miejska.pl po raz pierwszy zaprezen-
tował się Krystian Jarzęczka. Kierowca 
znany fanom amatorskich sportów 
motorowych z występów w toruń-
skich Mini-Maksach lub jako ser-
wisant zespołu Jacka Ptaszka, tym 
razem sam zasiadł za sterami Subaru 
Imprezy WRC... w skali 1:10. Para-
metry auta pozwalały zawodnikowi 
jednak co najwyżej na wyrównaną 
walkę w klasie S1600, chociaż począ-
tek rajdu zapowiadał się obiecująco.

– Starałem się jechać równo i „czy-
sto”. Auto, którym dysponowałem, 
nie posiadało odpowiedniej mocy, aby 
walczyć o wysokie miejsca w „general-
ce”, dlatego taka taktyka wydawała mi 
się najrozsądniejsza. Najważniejsze, że 
nie sprawiało kłopotów technicznych 
– mówił Krystian Jarzęczka. – Dobrze 
czułem się na pierwszym oesie. Był dość 
szybki, a zarazem bardzo techniczny, 
bogaty w liczne nawroty. Osiągi auta 
idealnie zgrały się z tą konfiguracją trasy. 

Brakowało jednak treningów i wprawy, 
aby odważniej zaatakować rywali.

Na listę debiutantów zapisał się 
również syn Jarka Żurka z Poznania 
– Piotr, który po tacie odziedziczył model 
Suzuki Swift z napędem na przednią oś. 
Żółta rajdówka bardzo dobrze zgrała się 
z młodziutkim kierowcą. Piotr niemal 
przez cały rajd jechał równym tem-
pem i cały czas bronił swojego miejsca 
w tabeli, ostatecznie zajmując 32. lokatę.

Zawodami na Motoarenie kierowcy 
elektrycznych rajdówek kończą zmagania 
w całym sezonie Otwartych Rajdowych 
Mistrzostw Torunia modeli RC 2012. 
W grudniu zawodników czeka jeszcze uro-
czysta gala oraz oficjalne przyznanie tytu-
łów i wręczenie pucharów. Wzorem Rajdu 
Barbórka impreza rozpocznie się „Super 
Oesem” – wyścigiem przygotowanym 
specjalnie dla publiczności. A jeśli ktoś 
z Was już połknął bakcyla i na gwiazdkę 
zamówił rajdowy model RC, może śledzić 
na portalu JazdaMiejska.pl kalendarz 
imprez „małych rajdów”. Polecamy! 

wyczerpany. Na drugiej próbie kierowca 
„francuskiego lwa” był już najszybszy z całej 
stawki, a później tylko raz musiał uznać 
wyższość swoich rywali. Ostatecznie wygrał 
aż 7 z 9 odcinków specjalnych. Mimo 
znakomitych czasów, warszawianin wciąż 
jednak nie mógł wbić się na fotel lidera 
rajdu. Pierwszego miejsca dzielnie bronił 
reprezentant „miasta koziołków” – Arka-
diusz Szajek (Toyota Celica, S2000), który 
z mocnym akcentem rozpoczął niedzielne 
zawody. Kierowca japońskiej rajdówki 
chciał się zrehabilitować za zeszłoroczne, 
niechlubne 4. miejsce w„generalce”. Od 
samego początku narzucił więc mocne 
tempo i choć wygrał zaledwie 2 z 9 oesów, 
w całym rajdzie prowadził aż do siódmego 
oesu. Dopiero na ostatniej pętli kierowca 
Peugeota 206 wyprzedził poznanianina 
i przejął prowadzenie w rajdzie, nie oddają 
go już do samego końca. Szajek spadł jedy-
nie o oczko i zgarnął upragniony puchar 
za II miejsce w „generalce”. Tradycyjnie 
miejsce na „pudle” uzupełnił Tomasz Wie-
czorkowski z Warszawy (w zeszłym roku 

również był trzeci). Puchary najlepszym 
kierowcom w „generalce” i w poszczegól-
nych klasach wręczył zastępca Prezydenta 
Miasta Torunia, Zbigniew Fiderewicz.

Od początku zawodów kłopoty z mode-
lem miał Radosław „Rekin” Schenker, fawo-
ryt rajdu i pretendent do tytułu rajdowego 
mistrza Torunia w sezonie 2012. Na pierw-
szej próbie utrudniona współpraca z ukła-
dem kierowniczym pozwoliła kierowcy 
z Głogowa na wykręcenie dopiero 14. czasu.

– W moim modelu od samego początku 
serwo sprawiało wiele problemów, przez co 
auto nie chciało skręcać w prawo. Najlepiej 
czułem się więc na „otwartym” drugim oesie, 
który pozwalał nieco poszaleć i „polatać 
bokami” – mówił na mecie „Rekin”. – Przed 
rajdem wiedziałem już, że nikt nie odbierze 
mi w tym roku mistrzowskiego tytułu, stąd 
nie musiałem jechać po wynik, a mogłem po-
kazać publiczności piękno naszych „małych 
rajdów”. Mam nadzieję, że byli zadowoleni.

Faktycznie, nieobecność na zawodach 
jego bezpośredniego rywala, Pawła Świ-
tajskiego, pozwoliła kierowcy z Głogowa 

podejść do rajdu nieco na luzie. Dzięki 
temu kibice, którzy dość licznie przybyli 
na Motoarenę, mogli oglądać efektowne 
boki i tumany kurzu wysypywane spod 
kół zielonej Imprezy. „Rekin” po raz 
trzeci w swojej karierze zgarnął tytuł 
rajdowego mistrza Torunia modeli RC.

11-latek bronił honoru gospodarzy
Subaru VI Rajd Jesienny przyniósł 

dość niespodziewane rozstrzygnięcia. 
Po raz pierwszy w historii „małych 
rajdów” na „pudle” znalazło się tyl-
ko jedno auto WRC, a w pierwszej 
dziesiątce najszybszych samocho-
dów – zaledwie dwa topowe modele. 
Radek Schenker, który w niedzielę 
świętował już zdobycie mistrzowskie-
go tytułu, był „dopiero” dziewiąty. 

Honoru gospodarzy dzielnie bronił 
za to 11-letni Bartek Blachowski, startujący 
w rajdzie najsłabszym modelem klasy N. 
Popularny „Blaszak” za kierownicą Subaru 
Imprezy wyprzedził aż 33 kierowców, 
w tym mocne „wurce” i auta S2000. 

MAŁE RAJdy



34 35

POdRÓŻE tekst: WOJCIECH ORLIńSKI
zdjęcia: WOJCIECH ORLIńSKI, FOTOLIA

missouri żegna mnie wkrótce za 
wymienioną w piosence miejsco-
wością Joplin. Kiedyś tu biegła 

granica cywilizowanego świata, za którą 
zaczynało się „terytorium indiańskie”. 
Potem przez wiele lat biegła tu jednak 
granica cywilizacji wody ognistej. 

Prohibicję w USA wprawdzie 
zniesiono w 1933, ale nie na całym 
terytorium. Poszczególne stany, a nawet 
hrabstwa (mniej więcej odpowiednik 
naszego powiatu), mogą wprowa-
dzać różne ograniczenia w handlu 

alkoholem na swoim terytorium, 
do całkowitego zakazu włącznie.

Kansas to pierwszy stan, który 
wprowadził prohibicję (1881) i jako 
ostatni ją zlikwidował. Nigdy nie ra-
tyfikowano tutaj federalnej ustawy 
z 1933 o likwidacji prohibicji. 

O swoje prawo do picia alkoholu 
mieszkańcy Kansas walczyli w sądzie 
z opornymi władzami stanowymi. 
Do 1987 w pociągach przejeżdżających 
przez Kansas musiano w wagonach re-
stauracyjnych zawiesić sprzedaż alkoholu!

Rezultatem był oczywiście rozkwit 
różnych saloonów i sklepów monopolo-
wych na granicy stanu. Amerykańskie 
przepisy są dość tolerancyjne dla kierow-
ców jadących na lekkim rauszu – limit 
alkoholu to tutaj 0,8 promila, a więc spra-
gniony mieszkaniec „suchego hrabstwa” 
(jak się nazywa tereny objęte prohibicją) 
może wskoczyć do samochodu, pojechać 
do granicznego baru i legalnie wrócić. 
O ile ten jego „jeden głębszy” był napraw-
dę jeden i nieprzesadnie głęboki. Ja tam 
jestem z Europy, więc nie chcę kusić złego. 

Wizyta na Cadillac Ranch dla lokalnych mieszkańców jest
czymś w rodzaju tradycji rodzinnej. Z samochodów wysiadają

rodzice z dziećmi, dumnie dzierżącymi puszki farby w spreju.

Forester na route 66 /cz. 2/
missouri, do którego dojechałem w poprzedniej części, krajobrazowo jest dosyć nudne dla europejczyka. 
lasy, pola, farmy, krowy na pastwiskach. z poprzednich podróży po ameryce pamiętam, jak szybko za 
tym pejzażem zaczyna się tęsknić po dłuższym czasie na prerii czy pustyni, więc tym razem specjalnie 
staram się nasycić wzrok i zachwycać na zapas. drzewo! stodoła! 
mostek przez małą rzeczułkę! jakie to wszystko piękne!



synów - stąd nadany jej przez prasę 
przydomek „Ma”, czyli „Mamuśka”. 
Słyszał o niej każdy Polak, choć z na-
zwiskiem przekręconym przez ze-
spół Boney M na „Ma Baker”.

Oklahoma jest na swój sposób 
dumna z legendarnych bandytów, 
którzy działali na jej terenie. W Europie 
budynki miewają tabliczki: „w tym 
domu działał i tworzył znany poeta”. 
W Oklahomie mają tabliczki „ten 
bank kiedyś obrabował sam Dillinger”, 
a w muzeum w Claremore można 
obejrzeć kolekcję historycznych strzelb 
i pistoletów, używanych przez najwy-
bitniejszych gangsterów, jak Pretty 
Boy Floyd czy Bonnie i Clyde. Trochę 
to dziwne, ale z drugiej strony gdyby 
wszędzie było tak samo jak w domu, 
to jaki byłby sens podróżować...

Od kiedy w dzieciństwie dowie-
działem się, że w Ameryce jest jakiś 
„Dziki Zachód”, chciałem się dowie-
dzieć, gdzie konkretnie kończy się 
„zwyczajny” Zachód i zaczyna się ten 
specjalny, „dziki”. Wstyd przyznać, 
ale kiedyś wyobrażałem to sobie nawet 
tak, że gdzieś stoi tabliczka z napisem 
„witamy na Dzikim Zachodzie”.

Tabliczki nie ma, ale ta granica 
biegnie gdzieś właśnie w Oklahomie. 
Po prostu jeszcze przez pewien czas 
wzdłuż rzek rosną drzewa i krzewy, 
ale robią się coraz rzadsze. Przewa-
ża sucha, preriowa roślinność.

W pejzażu zielony ustępuje czer-
wonemu. Dziki Zachód to kraina 
czerwonego minerału, tlenku żelaza. 
Nie ma ostrego przejścia – po prostu 
gdzie roślinność ma szansę na rozwój, 
tam trawa czy inne zarośla pokrywają 
czerwoną glebę zielonym kożuchem, 
ale z każdego wykopu czy koleiny 
zaczyna wypływać czerwone błocko.

Najwyraźniej granicę wypatrzy-
łem na moście drogowym przez 
Canadian River. Jej dość absurdalna 
nazwa to prawdopodobnie pomyłka 
XVII-wiecznych podróżników, którym 
się wydawało, że rzeka wypływa 
aż z terytorium dzisiejszej Kanady. 
Po jednej stronie Canadian River 
jeszcze rosną ostatnie zielone lasy, 
po drugiej zaś dominuje już czerwień.

A więc jestem już na Dzikim 
Zachodzie. Co teraz? Przede wszyst-
kim robi się coraz bardziej pusto. 
Jadę teraz przez tereny uprawiane 

rolniczo, ale na ogromnych areałach. 
Czyli już nie farmy, tylko rancza.

Miasta zaczynają się robić coraz 
bardziej wymarłe. Na granicy Teksasu 
i Oklahomy leży miejscowość Texola. 
Według spisu ludności podobno ma 
aż 36 mieszkańców, ale ja tu zobaczy-
łem tylko niezamieszkałe ruiny. Może 
mieszkańcy po prostu żyją dalej od 
drogi? Nie wiem, cyknąłem Forysia 

Omijam 
graniczny 
bar z parkingiem 
obstawionym motocyklami 
i wjeżdżam do Kansas. Krajo-
braz tutaj ulega nagłej zmianie.

Przypomina trochę pejzaże hałd 
i ruin, które wryły mi się w pamięć 
podczas pamiętnego Zlotu Plejad 
w Wałbrzychu. Kansas wita podró-
żującego Route 66 symbolem kilofa 
i łopaty. Witamy w górniczym mieście 
Galena. A właściwie – postgórniczym. 

Jak sama nazwa wskazuje, 
sto pięćdziesiąt lat temu odkryto 
tu złoża siarczku ołowiu (galeny). 
Ich eksploatacja się dziś nie opła-
ca, miasteczko jest w zaniku.

Działa tu jednak knajpka (naturalnie, 
bezalkoholowa) prowadzona przez cztery 
dzielne panie, o nazwie po prostu „Four 
Women on the Route 66”. Knajpka za-
chwyciła podróżujących tędy animatorów 
z wytwórni Pixar, szukających inspiracji 
do szykowanego filmu „Auta”. Nie, nie 
tutaj znaleźli pierwowzór filmowego 

miasta Chłodnica Górska, do niej doje-
dziemy w trzeciej (i ostatniej) części tej 
opowieści. Znaleźli tu jednak zardze-

wiały egzemplarz ciągnika International 
Harvester, rocznik 1951, który posłużył za 
inspirację do postaci filmowego Złomka.

Za Kansas zaczyna się Oklahoma, 
w której – wbrew temu, co mówią mi 
mapa i GPS – nie można kontynu-
ować podróży po dawnej Route 66. 
Obowiązkowy jest wjazd na płatną 
autostradę, Will Rogers Turnpike. 

Will Rogers uważany jest 
w Ameryce za najsławniejszego 
kowboja w historii. My bardziej 
znamy Johna Wayne’a, bo Rogers 

mniej grał w filmach, a więcej 
udzielał się na scenie krajowej.

Zasłynął jako komentator politycz-
ny, ciętym językiem relacjonującym 
sprawy waszyngtońskie. Uwielbiam 
zwłaszcza jego wypowiedź na temat 
kosztownych podróży zagranicznych 
kongresmenów i członków gabinetu. 
„Problemem jest nie to, że te podróże 
dużo kosztują, tylko to, że oni nie-
stety z tych podróży wracają. Gdyby 
wyjeżdżali bezpowrotnie, to byłoby 
warte każdego centa” – powiedział.

W Oklahomie najbardziej lubię 
miejscową kuchnię. Jej symbolem są 
tak zwane smokehouses, skrzyżo-
wania grill-baru z wędzarnią. Mięso 
grilluje się tutaj z dodatkiem mokrego 
drewna, żeby się od niego wędzi-
ło w miarę smażenia. Po prostu nie 
da się smaczniej przyrządzić żebe-
rek, polecam ten przysmak każde-
mu, kogo los rzuci za Atlantyk. 

Kiedyś jednak Oklahoma kojarzyła 
się z nędzą i głodem. To tutaj zaczyna 
się akcja powieści Johna Steinbecka 
o rodzinie zrujnowanych farmerów, 
którzy wyruszają wzdłuż Route 66 na 
zachód, w poszukiwaniu szczęścia.

Bieda spowodowała falę lokalne-
go bandytyzmu. Z Oklahomy wy-
wodziła się słynna Donnie Barker, 
która robiła napady razem z czwórką 
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na tle napisu „TEXAS STATE LINE” 
i pojechałem dalej.

A więc jestem już w Teksasie. Naj-
ważniejszą atrakcją przy Route 66 jest 
restauracja „Big Texan Steak Ranch” 
w Amarillo. Od dawna promuje się ona 
w pomysłowy sposób – zaprasza na 
darmowy stek, który waży aż 72 uncje 
(to przeszło dwa kilo – coś jak dziesięć 
normalnych steków). Warunek jest jeden: 
trzeba go zjeść w całości. W ciągu godziny. 
Razem z ziemniakiem i warzywkami. 
Niewielu śmiałków tego dokonało, ich 
zdjęcia wiszą w hali sławy. Jeśli ktoś się 
nie wyrobi – płaci cenę z karty, 72 dolary. 
To nie jest tak dużo zważywszy, że resztki 
dostaniemy elegancko opakowane i może-
my nimi potem żywić się przez tydzień.

Poza tym oczywiście w karcie mamy 
normalne steki i inne dania. Głównie 
mięsne, wegetarianin tu niewiele znajdzie 
dla siebie w menu. Ale Teksas to chy-
ba nie jest miejsce dla wegetarian.

Amarillo poza „Big Texan” słynie 
też z oryginalnej instalacji artystycznej 
Cadillac Ranch. Stworzył ją Stanley 
Marsh 3, spadkobierca naftowej dynastii 
założonej przez Stanleya Marsha (bez 
cyferki). Rodzinna fortuna pozwala mu 
na finansowanie działalności szalo-
nego artysty i wykręcanie się sianem 
od skutków swoich prowokacji. 

Pomysły Marsha bywają bowiem 
nielegalne, choć zawsze są urocze 
– rozstawia na przykład w Amaril-
lo fikcyjne znaki drogowe, udające 
graficznie prawdziwe amerykańskie 
znaki nakazu, zakazu i ostrzegawcze, 
o treści takiej jak „Nakaz imprezowa-
nia”, „Uwaga na latające dywany” czy 
„Nie ufać kotom. To nie jest dowcip”.

Cadillac Ranch to dziesięć cadil-
laków z lat 1949–1963, wkopanych 
w ziemię pod kątem odtwarzającym 

nachylenie piramidy w Gizie. 
Marsh umieścił je na ranczu na-
leżącym do niego (oglądając in-
stalację należy patrzeć pod nogi, 
żeby nie wdepnąć w coś, co zosta-
wiły pasące się tutaj krowy). 

By obejrzeć instalację, przecho-
dzimy przez furtkę z tabliczką „WŁA-
SNOŚĆ STANU TEKSAS. GRAFFITI 
SUROWO ZABRONIONE”. Furtka 
i tabliczka są oczywiście zasprejowane 
do cna, podobnie jak same cadillaki.

Tabliczka jest fałszywa. To nie jest 
własność stanu Teksas, tylko samego 
Marsha. Czytałem wiele analiz praw-
dziwego przesłania, jakie niesie ta 
artystyczna instalacja – jedni w niej 
widzą hołd dla amerykańskiej kultu-
ry motoryzacyjnej, inni odwrotnie, 
ostrzeżenie przed jej ekscesami. Ja myślę, 
że wszystkie interpretacje pomijają-
ce tę tabliczkę są fałszywe. Tabliczka 
przecież też jest częścią instalacji.

Wizyta na Cadillac Ranch dla 
lokalnych mieszkańców jest czymś 
w rodzaju tradycji rodzinnej. Z samo-
chodów wysiadają rodzice z dziećmi, 
dumnie dzierżącymi puszki farby 
w spreju. Dzieci traktują to jak wielką 
atrakcję – domyślam się, że tu pew-
nie odchodzą rodzicielskie targi typu 
„jak nie zjesz warzywek, nie pójdziesz 
w niedzielę malować cadillaków”.

Myślę, że prawdziwy sens instalacji 
tkwił w tym, żeby skłonić Teksańczyków 
do uczenia dzieci odruchu kwestionowa-
nia bezsensownych przepisów. Dziec-
kiem w kolebce, kto poszedł malować 
po tabliczce „zakaz graffiti”, ten nie da 
sobie wcisnąć każdej głupoty polityków.

Za Amarillo w miejscowości 
Adrian leży umowny środek Route 66. 
Umowny, bo to jak zawsze wypada 
gdzie indziej, w zależności jak liczyć. 
Właśnie od tej tablicy podobno jednak 
mamy równo 1139 mil w obie stro-
ny, do Chicago i do Los Angeles.

Razem z granicą Teksasu w miejsco-
wości Glenrio zaczyna się zaś pierwsza 
okazja, żeby ucieszyć się, że w Route 66 
wybraliśmy się Foresterem – samocho-
dem, któremu żadna droga nie jest strasz-
na. Ani prosta, ani kręta, ani nierówna. 
Ale o tym już w następnej części...

książka autora 
artykułu 
o route 66 
ukazała się 
17 października 
2012 r. nakładem 
WydaWnictWa 
„pascal”.
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Terenowa zabawa dla całych 
rodzin – 4x4 FA wielki Finał /cz. 3/

ostatnią tegoroczną eliminację za-
planowaliśmy w Pile, a dokładniej 
w ośrodku Geovita, położonym 

w dzielnicy Płotki, niedaleko jeziora 
Płotki. Wiele osób, jeszcze przed roz-
poczęciem rywalizacji w „familiadzie”, 
postanowiło skorzystać z „małpiego 

gaju”, znajdującego się w bazie. Jako 
że jeszcze kilka załóg miało szansę 
na zwycięstwo w tegorocznym cyklu, 
zjawiła się niemal cała czołówka. 

Niestety, z powodu awarii auta, 
nie mógł przybyć jeden z liderów 
– Sławek Choina, ale chociażby śledząc 

wpisy na facebooku, na profilu impre-
zy  facebook.com/4x4familyadventure , 
wiedzieliśmy, że i tak cały czas śle-
dził zmagania. Nie zabrakło nowych 
twarzy, a także osób tradycyjnie 
stawiających na dobrą zabawę, bez 
zwracania uwagi na osiągnięte wyniki.

W Wielkopolsce dla uczestni-
ków przygotowaliśmy 3 pętle, każda 
licząca nieco ponad 50 km. Pierwsze 
załogi wyruszyły na trasę o 9:00 rano 
w sobotę. Oprócz turystycznej tra-
sy, prowadzącej w dużej mierze 
poza drogami asfaltowymi, czekały 
na zawodników liczne zadania. 

uterenowione auto z napędem 4x4 i chęć do aktywnego 
wypoczynku – to wystarczyło, by wziąć udział w cyklu imprez 
4x4 family adventure, organizowanym przez magazyn 
„auto świat 4x4”. W 2012 roku partnerem imprez było subaru, 
które dostarczało samochody używane podczas konkurencji.

Subaru przygotowało do konku-
rencji pięknego, czarnego XV-a, który 
miał przymocowany do maski zbiornik 
z wodą. Tak spreparowanym autem 
należało pokonać slalom w jak naj-
krótszym czasie, oczywiście rozlewając 

przy tym jak najmniej wody. Kolejna 
próba miała sprawdzić zgranie zało-
gi. Jeden zawodnik z zawiązanymi 
oczami zajmował miejsce za kierow-
nicą „iksfałki”, drugi zaś z zewnątrz 
pilotował go przez radio. Trasa nie była 
wcale łatwa, bo wytyczono ją mię-
dzy pachołkami. Większość stawiała 
na płynność jazdy, próba szybkiego 
pokonania toru nierzadko kończyła się 
jazdą po wyznaczających go oponach.

Obok zadań Subaru uczestnicy 
mieli w tym miejscu do zaliczenia 
również próbę LOTOS Oil. Specjali-
ści odpowiadali na pytania dotyczące 

smarowania poszczególnych podzespo-
łów auta, ale żeby zdobyć jak najwięcej 
punktów, trzeba było… sprawnie rzucać. 

Liczyło się to, kto umieści naj-
więcej baniek po oleju w becz-
ce stojącej w odległości 4 m. 

Na szczęście były one puste, bo ina-
czej mogłoby być ciężko… 

Kolejne zadania sprawnościowe 
na tej pętli to strzelanie z wiatrówki 
do tarczy, która była mini polem do 
gry w okręty. Trzeba było oczywiście 
zatapiać statki. Obserwowaliśmy różne 
techniki obchodzenia się z bronią, 
ale te wyglądające najbardziej profe-
sjonalnie nie zawsze okazywały się 
szczególnie skuteczne. Chyba najwięcej 
śmiechu wzbudziła jednak konkuren-
cja, którą nazwaliśmy „bicie piany” 
– zawodnik dostawał trzy plastiko-
we łyżeczki (dwie do rąk, jedną do 
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zdjęcia: PRZEMEK WĄWOREK
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zwycięzców w różnych kategoriach 
czekały atrakcyjne nagrody, np. zniżka 
na montaż instalacji gazowej (to od 
STAG-a) czy nawigacja i polary (fundo-
wane przez firmę Goodyear). 

Zawody w Pile wygrała ekipa 
dowodzona przez Włodzimierza 
Cupriaka. Właśnie ta sympatyczna 
rodzina, z kompletem trzech zwycięstw, 
odebrała w pełni zasłużoną nagrodę 
również za całoroczny cykl zmagań. 

A było o co walczyć, jako że 
dzięki firmie Goodyear pojechali 
oni na ostatnią tegoroczną impre-
zę z innego cyklu organizowanego 

buzi). Musiał na łyżeczkach przenieść 
piłeczki pingpongowe przez krótką 
trasę prowadzącą przez opony. Po do-
tarciu do mety drugi zawodnik ubijał 
pianę z dwóch jajek – oczywiście jaja 
trzeba było samemu stłuc i oddzielić 
żółtka. Choć wydawałoby się, że panie 
będą tu niepokonane, męskie zespoły 
również radziły sobie znakomicie.

Znacie teleturniej „Milion w mi-
nutę”? Podczas Family Adventure 
nie rozdawaliśmy co prawda takich 
sum, ale zadania i towarzyszące im 
emocje okazały się nie mniejsze. 
Tym razem na uczestników czekały 

zadania: przerzucić cukierki leżą-
ce na tacy z jednej na drugą stronę; 
ułożyć wieżę z pięciu jabłek; prze-
dmuchać piłeczki pingpongowe 
między kubkami napełnionymi wodą 
i umieścić 5 piłeczek w wytłoczce 
po jajkach, odbijając je od stolika. 

Kolejne zadanie – również sprawno-
ściowe – przygotowane zostało z myślą 
o współpracy dwóch osób. Musiały one 
pokonać tor (na czas) niosąc lektykę 
z kulami plastikowymi. Gdy dochodzili 
do końca trasy czas był zatrzymywany, 
zaś doniesionymi kulami zawodnicy 
rzucali do wiader (każde za inną liczbę 

punktów). Niby pro-
ste, ale w osiągnięciu 
dobrego wyniku 
niezwykle istotna 
okazywała się taktyka.

Przystanek na 
jednej z pętli wcale nie 
wróżył zadań, jakie 
czekały na uczestników 
– tu można było poczuć 
się jak skrzyżowanie 
kowboja z prawdziwym 
czarnym charakterem, 
jako że trzeba było wy-
kazać się umiejętnością 

rzucania… lassem, podkową, a nawet 
nożem! Oczywiście obyło się bez strat 
w ludziach, jedynym zaatakowanym 
celem były pachołki, kije i tarcza. 
Przy okazji wyszło na jaw, że w razie 
rekrutacji na profesjonalną farmę, wielu 
zawodników miałoby realne szanse na 
znalezienie pracy – rzucanie lassem wy-
chodziło im nadspodziewanie dobrze. 

Ostatnie zadanie to „próba foto” 
– jedna osoba trzymała zdjęcie i przez 
radio opisywała drugiej, jakiego ele-
mentu ma szukać, by zrobić zdjęcie.

Parę słów należy się przygotowanej 
trasie. Jest ona tak układana, by pora-

dziły sobie również stosunkowo delikat-
ne SUV-y. 

Czas przejazdu nigdy nie jest 
elementem rywalizacji, dlatego można 
jechać spokojnie, bez obaw o uszko-
dzenie auta. W razie wątpliwości 
zawsze warto poczekać na inne załogi 
i wspólnie pokonać niepewny 
fragment trasy. 

Podobnie było i tym razem, a pojedyn-
cze przeszkody błotne, jakie udało się 
znaleźć, pozwalały zawierać nowe 
znajomości, jako że nic tak nie jednoczy, 
jak wspólne rozwiązywanie problemów. 
W połowie września pogoda nas nie 

rozpieszczała i słońca nie 
było zbyt wiele. Na szczę-
ście nasi zawodnicy, jak 
przystało na offroaderów, 
nie tracą w takiej sytuacji 
pogody… ducha, dzięki 
czemu zabawa, jak za-
wsze, była wspaniała. 

W okolicznych lasach 
niektórzy – w wolnych 
chwilach – szukali też 
grzybów, szczycąc się oka-
załymi łupami.

Podczas każdej 
eliminacji na 

przez magazyn „Auto Świat 
4x4” – AŚ 4x4 Expedition. 

Pierwotnie celem wyprawy miało 
być Maroko, ale niepewna sytuacja 
polityczna w północnej Afryce (pod 
uwagę braliśmy również Tunezję) 
spowodowała, że skupiliśmy się na 
bardzo malowniczej Czarnogórze. 

Z relacją z tej niewątpliwie 
pełnej wrażeń i emocji ekspedy-
cji będzie można zapoznać się 
w „Auto Świecie 4x4” (w wydaniu 
grudzień 2012 – styczeń 2013), jak 
również w kolejnym numerze na-
szego magazynu „Plejady”.
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W ostatni weekend 
września br. w Łodzi, 
na dziedzińcu „Gazety 

Wyborczej”, odbyły się IX Targi Samo-
chodowe. To jedyna tego typu impreza 
w Łodzi, podczas której zaprezentowane 
zostały samochody kilkunastu marek. 
Poza dobrze już znanymi modelami, 
można było podziwiać również rynko-
we nowości, które dopiero co zagościły 
w salonach lub wciąż czekają na oficjalne 
premiery. Największą atrakcją targów 
okazał się BRZ, najmłodsze dziecko w ro-
dzinie Subaru. Jego atrakcyjna sylwetka, 
nowoczesna sportowa linia i ergonomia 
wnętrza wzbudzały wyraźne zadowolenie 
zwiedzających. Stoisko Subaru Point było 
niezwykle oblegane. Point – łódzki Dealer 
Subaru, pochwalił się również inną no-
wością Subaru – XV. Model, który wszedł 
do sprzedaży w kwietniu br., okazał się 
hitem europejskiego rynku oraz wscho-
dzącą gwiazdą polskich dróg. Model ten 

również nie 
umknął uwadze fanów 
motoryzacji odwiedza-
jących targi – podziwiali 
jego uniwersalność, 
finezję linii i nowoczesne 
wnętrze. Zainteresowanie 
gości wzbudzały też takie 
klasyki jak terenowy Fore-
ster i przestronny Outback.  

Dodatkowymi atrakcjami te-
gorocznych targów, zorganizowanych 
pod hasłem przewodnim „Bezpieczna 
jazda”, były symulatory zaprezentowa-
ne przez firmę PZU. Najwięcej emocji 
dostarczał symulator rajdowy 601 G Mo-
tion. Niemałym zainteresowaniem cie-
szyły się również symulatory zapiętych 

pasów, 
dacho-
wania, bezpiecz-
nej jazdy oraz ekojazdy.  

iX łódzkie
Targi Samochodowe

TARGI tekst: DOROTA SOBOLCZYK
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fotele samochodowe są jednym 
z najważniejszych składników wy-
posażenia auta. Na pierwszy rzut oka 

wydaje się to przesadą, ale w rzeczywi-
stości dla kierowcy fotel jest ważniejszy 
nawet niż wspomniana wyżej kierownica 
oraz pedały. Bo kierownica może być 
większa lub mniejsza, grubsza lub cieńsza, 
ustawiona w różny sposób, a kierowca 
i tak się do niej dostosuje. Pasażerowie 
w ogóle jej nie mają i też jakoś sobie radzą. 

A czy próbowaliście Państwo prowa-
dzić samochód, siedząc na wyraźnie 
źle ustawionym lub co gorsza luźnym, 
niedokładnie zamocowanym fotelu? 
Nie da się! Nawet niewielkie błędy w po-
chyleniu oparcia lub wysokości siedziska 
powodują, że zwykłe manewrowanie 
pojazdem jest uciążliwe, a na dłuższych 
trasach niemożliwe. Natomiast prze-
suwanie się fotela względem nadwozia 
doprowadzi bardzo szybko do wypadku. 

Oczywiście pasażerowie odbierają to 
inaczej, bo nie muszą wyczuwać ruchów 
samochodu, jednak i oni łączą kom-
fort jazdy przede wszystkim z budową 
i wyprofilowaniem foteli. Na przykład 
gdy siedziska są za krótkie i nie podpie-
rają ud, bo konstruktorzy rozpaczliwie 
poszukiwali miejsca na nogi pasażerów, 
dłuższe przebywanie w takim samo-
chodzie jest dla wszystkich męczące 
i powoduje ból kręgosłupa. Niezwykle 

istotne jest też wyprofilowanie oparć 
w okolicach lędźwi jadących oraz kon-
strukcja bocznych poduszek. Wielo-
krotnie okazuje się, że zbyt płaskie i sze-
rokie kanapy, pozornie „komfortowe”, 
na dłuższych trasach stają się nieznośne, 
gdy trzeba się kurczowo czegoś trzymać, 
by nie ześlizgiwać się na zakrętach. 

wygoda kontra funkcjonalność
Wróćmy jednak do pozycji za kierow-

nicą i kształtu fotela kierowcy, bo to jest 
najważniejsze. Fotel prowadzącego wręcz 
nie powinien być „miękki i wygodny” 
jak domowa kanapa. Dlaczego? Kierow-
ca, by dobrze panować nad autem, musi 
od niego dostawać czytelne sygnały 
o profilu drogi, pracy zawieszenia oraz 
torze jazdy. Na co dzień nie zdajemy sobie 
sprawy, jakie to ważne, a niektórzy może 
w ogóle tego nie zauważają, ale prowa-
dzenie samochodu wymaga czynnego 
udziału błędnika. Ten zaś, choć znajduje 

się w głowie, informowany jest o ru-
chach auta przez plecy, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich najniższej części. 
Dlatego podstawową rolą prawidło-
wo skonstruowanego fotela kierowcy 
jest dokładne zespolenie człowieka 
z pojazdem i w znacznej mierze jego 
unieruchomienie, czyli uniemożliwienie 
przesuwania się zarówno z powodu ewen-
tualnych luzów mocowania siedzenia, 
jak i „luzów” korpusu kierowcy w fotelu. 

Ten warunek trudno spełnić w se-
ryjnych samochodach, głównie z powo-
du bardzo różnej budowy kierowców. 
Dobre fotele muszą mieć wiele regulacji, 
z których podstawowe to możliwość przy-
suwania i odsuwania fotela od kierownicy, 
pochylania oparcia, zmiany wysokości 
i ewentualnie pochylenia siedziska. 
To oczywiście nie wszystko. Nie może też 
zabraknąć sprawnej regulacji położenia 
kierownicy góra – dół oraz możliwości 
zmiany długości kolumny kierowniczej 

(jak w znakomitej większości naszych 
modeli). Warto dodać, że naprawdę 
skuteczna, choć bardzo rzadko spotyka-
na, jest regulacja położenia pedałów. 

Sportowe fotele są lepsze
Opisana wyżej procedura ustawia-

nia fotela kierowcy wygląda na łatwą, 
jednak współczesny fotel samochodowy 
to bardzo zaawansowane urządzenie, 
często konstruowane oraz badane długo 
i mozolnie, nawet latami. Gdyby bowiem 
chodziło o ustalenie pozycji pojedynczego 
człowieka, sprawę można by załatwić 
szybko. Na przykład fotele do naprawdę 
wyczynowych samochodów wykonuje 
się indywidualnie, pobierając odcisk 
korpusu kierowcy i ustawiając go na 
stałe w odpowiednim miejscu, idealnie 
dobranym z punktu widzenia ergonomii. 
Sam fotel jest sztywną skorupą wykonaną 
z materiałów o najwyższej wytrzymałości, 
przy czym nie może być miękki i podatny 

Bezpośredni
kontakt z samochodem

TECHNIkA tekst: JERZY DYSZY

czy zastanawiali się państwo, w jaki sposób kierowca i pasażerowie kontaktują się w czasie jazdy 
z samochodem? gdy chodzi o kierowcę, padnie zapewne odpowiedź – za pomocą kierownicy i pedałów. 
to prawda, ale istnieje jeszcze jeden element tak oczywisty, że rzadko o nim pamiętamy – fotel. 
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jak w fotelach seryjnych. Ta „miękkość” 
służy do dopasowania fotela do kształtu 
ciała kierowcy lub pasażera, natomiast 
gdy ów kształt jest już z góry dopasowany 
do parametrów jednej osoby, okazuje się 
zupełnie zbędna. Zresztą właśnie „twardy 
uchwyt” ciała kierowcy wyczynowego 
w fotelu umożliwia ostrą jazdę, a czasami 
pokonywanie nierówności i zakrętów 
przez wiele 
godzin, bez 
szczególnego 
zmęczenia 
i kontuzji. 

Fotele 
wyczynowe, 
by jak najle-
piej spełniać 
swe zadanie, mają wysoko podniesione 
boki oraz „uszy” otaczające głowę i szyję 
kierowcy. Ta część fotela współpracuje 
z dodatkowym elementem wyposaże-
nia sportowego, czyli z ochraniaczem 
szyjnego odcinka kręgosłupa (urządzenie 
o nazwie HANS). Ma to bardzo istotne 
znaczenie w razie wypadku. Fotel w sa-
mochodzie wyczynowym jest ostatnią 
instancją chroniącą zawodnika przed 
obrażeniami, a zatem jego skorupa musi 
być ekstremalnie wytrzymała i otaczać 

jadącego w maksymalnym stopniu. 
Ponieważ sportowy fotel powinien być 
także lekki, stosowane są do jego wyko-
nania egzotyczne materiały. Nie należy 
też zapominać o wymogu niepalności, 
a to wszystko powoduje, że fotele do 
najwyższego wyczynu są bardzo drogie. 

Trochę inaczej wygląda sprawa z nie-
seryjnymi fotelami „sportowymi”. Można 

je nabyć 
u wyspecja-
lizowanych 
dostawców, 
a czasami 
po prostu 
w supermar-
kecie. Zatem 
nic dziw-

nego, że rozpiętość ofert oraz jakości 
wykonania jest olbrzymia. Znajdziemy 
w tej kategorii dobrze wykonane i lekkie 
fotele wyczynowe ze sportową homolo-
gacją FIA, których jedynym minusem 
(wobec foteli najwyższego wyczynu) jest 
nieidealne dopasowanie do konkretnego 
kierowcy. Wtedy stosuje się dodatko-
we wkładki i wypełniacze z twardej 
pianki, co jednak zawsze jest kompro-
misem. Na przeciwnym biegunie są 
byle jakie i tanie fotele pseudosportowe, 

TECHNIkA

przypomnijmy przy okazji o doborze 
prawidłowej pozycji za kierownicą 
– poruszaliśmy ten temat przy okazji 

publikacji artykułów z cyklu bezpieczeństwa 
i techniki jazdy. oczywiście mogą w tym 
względzie istnieć indywidualne preferencje, 
ale dobrze jest znać podstawowe zasady.

pierwszą z nich jest takie ustawienie 
odległości fotela od przyrządów samocho-
du, by kierowca bardzo mocno naciskając 
na pedał hamulca, miał nogę jeszcze lekko 
ugiętą w kolanie. ustawienie to pozwala 
maksymalnie mocno naciskać na hamulec, 
a ponadto jest bezpieczne dla stawu biodro-
wego, gdy podczas awaryjnego hamowania 
dojdzie jednak do czołowego zderzenia. 

następnie ustawiamy wysokość fo-
tela i pochylenie oparcia oraz wysunięcie 
kolumny kierownicy. Wysokość, na jakiej 
siedzimy, zależy przede wszystkim od bu-
dowy naszego ciała i od indywidualnych 
upodobań. niektórzy preferują wysoką 
pozycję, bo liczą na możliwość (pozornie) 
lepszej obserwacji okolic auta. inni, nasta-
wieni sportowo kierowcy, lepiej czują się 
siedząc bardzo nisko, bo wtedy dobrze od-
bierają zachowanie samochodu na drodze. 

jako kolejne ustawiamy pochylenie 
oparcia fotela. tu najlepsze ustawienie 
jest takie, by tułów kierowcy znajdował 
się w pozycji prawie pionowej, minimalnie 

tylko pochylonej do tyłu. dlaczego? Wynika 
to z fizjologii człowieka – pozycja pionowa 
dobrze służy do aktywnego działania, 
pozwala najsprawniej operować rękami 
(czyli kierownicą), poza tym błędnik działa 
wtedy najlepiej, przekazując prawidłowo do 
mózgu informacje o zachowaniu samochodu. 

teraz dopiero dobieramy wysunięcie 
i pochylenie kolumny kierownicy. usta-
wiamy ją tak, aby podczas jazdy na wprost 
(ręce na kole kierownicy w okolicach godzin 
10 i 14), ramiona były dość wyraźnie ugięte 
w łokciach oraz by obracanie kierowni-
cy w żadnym momencie nie zmuszało 
nas do odrywania pleców od oparcia. 

teraz ostatni test. siedzimy we właśnie 
ustalonej pozycji i unosimy ręce oraz nogi 
do góry. czy zmusiło nas to do zmiany po-
chylenia ciała, czy musieliśmy balansować, 
żeby utrzymać ową pozycję? jeżeli tak, 
dokonujemy drobnych korekt, ewentualnie 
zmieniając także pochylenie lub wysunięcie 
dolnej poduszki fotela. pozycja za kierowni-
cą nie może być siłowa, utrzymywana tylko 
dlatego, że np. trzymamy się kierownicy. 

Wreszcie regulujemy (jeżeli taką regu-
lacją dysponujemy) podparcie lędźwiowe, 
czyli pleców i kręgosłupa, oraz ustawiamy 
wysokość zaczepu pasa na słupku tak, aby 
nie uciskał naszej szyi. na koniec ustawia-
my lusterka wsteczne... i gotowe.

Pozycja za kierownicą ma duże znaczenie
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dziecka, co w praktyce zmusza rodziców 
do wymiany tego urządzenia co najmniej 
trzy razy w okresie dorastania pociechy. 

Pierwszy fotelik dostosowany będzie 
do parametrów niemowlaka, drugi to 
zazwyczaj już „siedzący” fotel podobny 
do fotela sportowego z pięciopunktowymi 
pasami bezpieczeństwa, tylko oczywiście 
o wiele mniejszy i dostosowany do masy 
dziecka do 13 kg. Wreszcie trzeci to fotel 
dla masy dzieci o wadze od ok. 9 kg do 
36 kg lub od 15 kg do 36 kg, wykorzystujący 
do mocowania i ochrony dziecka seryjne 
pasy samochodu. Są też na rynku foteliki 
uniwersalne, ale badania wskazują, że im 
większa uniwersalność, tym mniejsza 
skuteczność ochrony wypadkowej. 

Należy też 
zwracać 
uwagę na 
wzrost 
dziecka 
– dopusz-
czalne jest 
używanie 
fotelika, 
którego 
górna kra-
wędź oparcia 
znajduje się 
wyżej niż 
poziom oczu 
dziecka (dla 
bardzo ma-
łych dzieci – po-
ziom czubka głowy).

Powiedziawszy to wszystko, musimy 
sobie zdawać sprawę, że modeli i rodza-
jów fotelików jest mnóstwo i trudno się 
zorientować, które z nich są lepsze, a które 
gorsze. Specjaliści zalecają przed zaku-
pem sprawdzić ocenę fotelika w nieza-
leżnych testach zderzeniowych. To na 
pewno pomoże, jednak od siebie dodamy 
– testów naprawdę niezależnych w całym 
przemyśle motoryzacyjnym nie ma. 

Drugie zalecenie dotyczy praktycz-
nej kontroli, czy wybrany fotelik daje się 
prawidłowo, mocno i sztywno zamocować 
w naszym samochodzie. Bo testy testami, 
normy normami, a samochody różnią się 
między sobą. Tymczasem najistotniejsze 
jest naprawdę mocne i sztywne mocowanie 
fotelików dziecięcych. I taki właśnie fotelik 

trzeba wybrać, przy czym na pewno 
dobry będzie fotelik zalecany przez pro-
ducenta samochodu. Przykładem niech bę-
dzie Britax DUO (9–18 kg) z oferty Subaru.

Rozważając mocowanie dziecięcych fo-
telików, na pewno natkniemy się na tajem-
niczy termin „ISOFIX”. Jest to opracowany 
na początku lat 90. prosty, znormalizowany 
system szybkiego mocowania fotelika 
dziecięcego w samochodzie – w domyśle: 
każdego fotelika w każdym samochodzie. 
W praktyce są to dwa solidnie zamocowa-
nych ucha z grubego drutu, umieszczone 
w szparze pomiędzy siedziskiem i oparciem 
tylnej kanapy lub przedniego fotela pasaże-
ra. Od strony dziecięcego fotelika ISOFIX 
ma zapadki wystające z szyn podstawy 
tego fotelika. Całość kieruje się na owe 
uszy, naciska – klik – i fotelik jest 
zamocowany. Zwolnienie 
następuje po naciśnię-
ciu odpowiednich 
przycisków. 

W rzeczywistości 
konieczne są jeszcze 

dodatkowe ope-
racje, gdyż tego 

typu mocowanie 
ma charakter ob-
rotowy. Aby fotelik 
był zamocowany 
sztywno, musi być 

jeszcze podparty „nogą” 
lub przytrzymany górnym, 

dodatkowym pasem mocującym. 
Norma ISOFIX stała się w Europie 

standardem w końcu lat 90, ale obowią-
zek stosowania tych mocowań w każdym 
nowym samochodzie wprowadzono 
dopiero w drugiej połowie pierwszego 
dziesięciolecia XXI wieku. Dotyczy ona 
mocowania fotelików dla dzieci o masie 
do 13 kg, zaś w większych fotelikach takie 
mocowanie może pełnić rolę pomocniczą. 
Przy tym nadal mocowanie fotelików 
pasami bezpieczeństwa, choć bardziej kło-
potliwe, jeżeli jest wykonane prawidłowo, 
niczym nie ustępuje mocowaniu ISOFIX. 

Na kontynencie amerykańskim obowią-
zuje, wprowadzona zresztą nawet wcze-
śniej, podobna, ale nie identyczna norma 
mocowania fotelików, o nazwie LATCH. 

By skończyć temat dziecięcych foteli-
ków, należy wspomnieć o prawidłach ich 

mocowania. Przede wszystkim – na któ-
rym fotelu? Specjaliści dowodzą, że naj-
bezpieczniej jest umieszczać je na tylnej 
kanapie, w środku (jeżeli znajdują się tam 
zaczepy) albo po prawej stronie. Na przed-
nim fotelu teoretycznie można, ale jest to 
miejsce ogólnie mniej bezpieczne, a poza 
tym wymaga wyłączenia poduszki po-
wietrznej. Ponieważ człowiek jest omylny 
i zapominalski, nie zaleca się przewożenia 
dzieci na foteliku z przodu, ani przodem, 
ani tyłem (w tym przypadku ewentualnie 
eksplodująca poduszka na pewno uderzy 
w fotelik, powodując poważne obrażenia 
lub śmierć dziecka, niezależnie od wagi 

wypadku drogowego). 
Drugie pytanie brzmi 

– przodem czy tyłem do kie-
runku jazdy? Tu odpowiedź 
jest prosta: dzieci do 13 kg 
przewozimy wyłącznie 
tyłem. Może dziecku jest 
wtedy mniej wygodnie, 

ale jest to po-
zycja, która 

w razie 
zde-
rzenia 

czołowe-
go naprawdę 

zabezpiecza 
malucha 

przed obrażeniami, a przy 
zderzeniach bocznych nie ma istotnego 
wpływu na skutki wypadku. Większe 
dzieci można przewozić przodem do 
kierunku jazdy, ale ciągle lepiej byłoby 
przewozić je tyłem. Co natomiast z nie-
mowlakami? Przewozimy je w pozycji 
półleżącej, a nie w kołysce. Zbadano, 
że podczas zderzenia taka niby-wygod-
na kołyska nie daje żadnej ochrony. 

Wreszcie na koniec przypomnijmy 
(podkreślając to szczególnie!), że na-
wet najlepszy fotelik nie zabezpiecza, 
tylko co najwyżej  zwiększa praw-
dopodobieństwo uniknięcia obrażeń 
w czasie wypadku . A więc za każdym 
razem, niezależnie od tego, czy mówi-
my o bezpieczeństwie dorosłych czy 
dzieci, decydującym czynnikiem jest 
rozwaga prowadzącego samochód.

których główną zaletą jest wygląd zbli-
żony do tych będących w wyposaże-
niu samochodów wyczynowych.

Seryjny fotel w nowoczesnym 
samochodzie

Prawdziwy problem zaczyna się jednak 
wtedy, gdy producent auta chce połączyć 
wspomniane wyżej zalety foteli sporto-
wych z uniwersalnością, wytrzymałością 
i trwałością, nie mówiąc o wygodzie, 
jakich spodziewamy się od wyposażenia 
samochodów wysokiej klasy. Wtedy fotel 
przeradza się w niezwykle skomplikowa-
ne urządzenie, zawierające wewnętrzne 
elementy resorujące oraz zmieniające 
kształt – pneumatyczne lub sterowane elek-

trycznie. W autach najwyższej klasy fotel 
kierowcy i pasażera z przodu może mieć po 
kilkanaście pomp i elastycznych zbiorników 
powietrza oraz silników elektrycznych do 
regulacji poszczególnych ustawień i kształtu 
różnych elementów. Podstawowym proble-
mem jest to, że choć każdy wie, iż w czasie 
jazdy najkorzystniejszy jest fotel o profilu 
sportowym, czyli „trzymający”, z wysoki-
mi bokami, to zajmowanie w nim miejsca 
może być trudne. Kłóci się to z komfortem 
użytkowania samochodu, więc specjaliści 
od ergonomii muszą poszukiwać kompro-
misu, licząc się z tym, że jak to bywa z kom-
promisami – nie wszyscy będą zadowoleni. 

Okazuje się, że konieczne jest 
też uwzględnianie specyfiki rynku. 
Na przykład fotele produkowane na 

rynek USA mają szersze siedziska od tych 
z rynku europejskiego, z kolei Chińczycy 
chcą foteli miękkich i „bujających”, jakie 
byłyby nie do przyjęcia w Europie. 

Dochodzi do tego, że niektórzy produ-
cenci próbują oferować fotele o dynamicz-
nie zmieniającym się kształcie. Gdy ESP 
w czasie jazdy wykrywa próbę szybkiego 
przejechania np. prawego zakrętu, podusz-
ki po lewej stronie zostają szybko dopom-
powane, by wspomóc „trzymanie” kierow-
cy. Powiedzmy otwarcie – to co prawda 
działa, ale efekt jest nieco spóźniony... 

Dodajmy do tego wszystkiego 
oczywisty fakt, iż całość musi się dobrze 
prezentować estetycznie, być przyjemna 
w dotyku (nierzadko wygląd foteli decydu-

je o wyborze tego czy innego samochodu), 
a poza tym wykazać się trwałością przez 
lata użytkowania. Nic więc dziwnego, 
że konstrukcja foteli współczesnych sa-
mochodów to problem nieustępujący swą 
wagą konstrukcji zawieszenia czy silnika. 

Baby on board
Takie właśnie hasło – dziecko na pokła-

dzie – widzimy dość często na nalepce przy-
klejonej w oknie auta, za którego kierownicą 
siedzi dumny młody ojciec czy matka. 

Zostawmy jednak ten temat, a zaj-
mijmy się sprawą poważną: jak wozić 
dziecko w samochodzie? Przepisy o ruchu 
drogowym przewidują, że „W pojeździe 
samochodowym wyposażonym w pasy 
bezpieczeństwa dziecko w wieku do 

12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, 
przewozi się w foteliku ochronnym lub 
innym urządzeniu do przewożenia dzieci, 
odpowiadającym wadze i wzrostowi dziec-
ka oraz właściwym warunkom technicz-
nym”. Ponadto istnieje zakaz „przewożenia 
w foteliku ochronnym dziecka siedzącego 
tyłem do kierunku jazdy na przednim 
siedzeniu pojazdu samochodowego 
wyposażonego w poduszkę powietrzną 
dla pasażera” oraz zakaz „przewożenia 
poza specjalnym fotelikiem ochronnym 
dziecka w wieku do 12 lat na przednim 
siedzeniu pojazdu samochodowego”. 

Dodajmy, że zasadniczo ów „fotelik lub 
urządzenie do przewożenia dzieci” powin-
no mieć europejską homologację, czyli po-

twierdzenie spełnienia norm 
ECE R44-03 / ECE R44-04, 
wydanych przez odpo-
wiednie ciało Narodów 
Zjednoczonych. W rzeczy-
wistości raczej nie należy 
się spodziewać sprawdzania 
takiej homologacji podczas 
kontroli drogowej, bo cho-
dzi tu przede wszystkim 
o dopuszczenie lub nie 
określonego urządzenia 
(fotelika) do sprzedaży. 

Tyle suche przepisy. 
Ale problem bezpiecz-
nego przewożenia dzieci 
w samochodzie jest o wiele 
bardziej skomplikowany 
i wymaga sporej wiedzy. 

Z oczywistych przyczyn nie możemy 
na łamach „Plejad” wyczerpać tego 
tematu, spróbujemy jednak przynaj-
mniej wskazać najważniejsze zasady.

Pierwsza i podstawowa sprawa: ów „fo-
telik lub urządzenie do przewożenia dzieci” 
jest konieczny, gdyż dziecko ze względu na 
swą małą masę, niewielki wzrost i szczegó-
ły budowy nie może być dobrze chronione 
nawet najlepszym systemem standardo-
wych pasów, poduszek i foteli. Inaczej mó-
wiąc, dziecięcy fotelik samochodowy jest 
systemem bezpieczeństwa odpowiednim 
dla budowy ciała dziecka. Niestety, nawet 
najlepszy fotelik nie jest zabezpieczeniem 
absolutnym. Co gorsza, istnieje wiel-
ki problem dostosowania parametrów 
fotelika do aktualnej masy i wzrostu 
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Hollywoodzkie (i nie tylko!) 
twarze Subaru  /cz. 2/

– Jennifer Lopez. Wykonując utwór „Ain’t 
It Funny”, wystąpiła w kilku reklamach, 
którymi i tym razem mogli cieszyć się 
niestety jedynie widzowie telewizji japoń-
skiej. Tak jak dla Winony 
Ryder dekadę wcześniej 
nowiutka wówczas Impreza 
była „Brand New!”, tak dla 
J.Lo podbijające właśnie 
rynek kolejne wcielenie 
Legacy było „Perfect New!”. 
Autorka hitu „Let’s Get 
Loud”, która zasłynęła 
również ze świetnych ról 
filmowych, m.in. w „Celi” 

czy „Pokojówce na Manhattanie”, 
tym razem wykorzystała swój aktorski 
talent w reklamie naszych samochodów. 
Obsadzenie kolejnej wielkiej gwiazdy 

w spotach Subaru po-
nownie się opłaciło!         

W tym miejscu pra-
gniemy jednak zwrócić 
uwagę, że wcześniej-
sza, druga, generacja 
Legacy również miała 
swą znakomitą muzycz-
ną odsłonę. Jej autorem 
był wspaniały Rod 
Stewart, który w kilku 

spotach z połowy lat 90. wyśpiewał swój 
zachwyt nowym modelem, pod koniec 
każdego z nich z dumą wypowiadając 
słowa „Legacy, My 1st.”. Seria reklam 

analizując przykłady przedstawione 
w poprzednim wydaniu „Plejad”, 
wydawać by się mogło, że Legacy 

było i jest ulubionym modelem większości 
gwiazd Hollywood. Okazuje się jednak, że 
równie popularna w aktorskim gronie była 
Impreza. Na początku lat 90. niezwykle 
aktywnie włączył się w jej promocję na 
japońskim rynku amerykański aktor Kyle 
MacLachlan. Obsadzenie uhonorowanego 
Złotym Globem oraz no-
minowanego do nagrody 
Emmy za niezapomnia-
ną rolę agenta Coopera 
w kultowym serialu 
Davida Lyncha „Miastecz-
ko Twin Peaks” gwiazdora 
w reklamie najnowszej 
Imprezy było w owym 
czasie strzałem w dziesiąt-
kę. Amerykański serial 
święcił wówczas nie lada 
triumfy również w japońskiej telewizji, 
a aktor był jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych i lubianych przez jej widzów. 
Któż lepiej i bardziej przekonywająco mógł 

zachęcić do zakupu najnowszego produktu 
Subaru? Cieszący się ogromną wówczas 
popularnością przystojny MacLachlan nie 
miał sobie równych. Wziął udział w całej 
serii utrzymanych w nieco humorystycz-
nym nastroju reklam eleganckiego – jak 
on sam – samochodu, którego promotorką 
kilka lat później została Winona Ryder! 

Dwukrotnie nominowana do Oscara 
za świetne role w „Wieku niewinno-

ści” (tutaj Ryder wyróżniono również 
Złotym Globem) i „Małych kobietkach” 
jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
hollywoodzkich aktorek młodego 

pokolenia podjęła się promocji Im-
prezy na rynku japońskim w latach 
1996–1998. W krótkich spotach tele-
wizyjnych najczęściej kojarzona z rolą 
w sympatycznych „Syrenach” Winona 
z właściwymi sobie pokładami ener-
gii reklamowała sportowy samochód, 
nie ukrywając przy tym swej nieco 
buntowniczej natury. Kręcenie filmików 
promocyjnych Subaru z udziałem 

spontanicznej, momentami rozśpie-
wanej i roześmianej Ryder ukończono 
na moment przed kolejną wielką rolą 
aktorki w „Przerwanej lekcji muzyki”.       

Winona, dla której 
swego czasu głowę i serce 
stracił sam Johnny Depp, 
nie była jednak jedyną 
sławną damą marki 
Subaru. W roku 2006 
ambasadorką trzeciej 
generacji modelu Legacy 
stała się latynoska pio-
senkarka, której nikomu 
przedstawiać nie trzeba 

zgodnie z obietnicą złożoną na łamach „plejad” dwa miesiące temu zapraszamy do kolejnego 
odcinka z cyklu poświęconego gwiazdom wielkiego formatu w reklamach samochodów subaru. 
W części pierwszej skupiliśmy się przede wszystkim na hollywoodzkich sławach, a ściślej – na ich 
męskiej części. dzisiaj, obok filmowej, odsłonimy również muzyczno-sportową twarz naszych 
kampanii reklamowych. będzie też zdecydowanie bardziej kobieco. a zatem ruszamy!

prezentowany materiał zawiera odniesienia do klipów wideo 
w serwisie youtube oraz archiwalnych stron internetowych. 
zapraszamy do odwiedzenia strony   plejady.subaru.pl/mmedia  

lub  goo.gl/jPSVi  w celu zapoznania się z materiałem multimedialnym.



www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady54 55

i Meg Mallon oraz 
zdobywczynią 
Pucharu Świata 
w narciarstwie alpej-
skim Diann Roffe-
-Steinrotter – stała się 
twarzą telewizyjnej 
i prasowej kampanii 
naszej marki. Utrzy-
mane w pogodnym 
tonie reklamy Fore-
stera skierowane były 
przede wszystkim 
do osób o odmiennej 
orientacji seksualnej 
(sama Navrátilová 
jest zdeklarowaną 
lesbijką). Wypełniły 
one swoistą niszę na 
marketingowym ryn-
ku, jeśli o adresatów 

reklam chodzi, przełamując jednocześnie 
jeden z wielu tematów tabu, wciąż trudnych 
i bardzo delikatnych. Odważna promocja 
Subaru cieszyła się sporym zainteresowa-
niem amerykańskich widzów i zakończyła 
sukcesem nie tylko firmy spod znaku 
plejad, lecz również samej zawodniczki, 
której udało się zwrócić uwagę społeczeń-
stwa na potrzeby osób homoseksualnych.   

Kilka lat później rozgłosu naszym 
samochodom przysporzył także inny 
sportowiec – Lance Armstrong. Nie sposób 
ująć mu zasług w zakresie reklamy marki 
spod znaku plejad, z którą współpracował 
już od początku lat 90. Wówczas Subaru 
sponsorowało kolarską drużynę, z którą 
związany był sportowiec. W roku 2003 role 
się odwróciły – tym razem to Armstrong 
udzielił wsparcia japońskiej marce. Kam-
pania reklamowa ruszyła z ogromną siłą 
zarówno w prasie, jak i w telewizji. Kolarz 
stał się promotorem takich modeli, jak: 
Forester, Impreza, Outback, Baja i Legacy. 

„Driven By What’s Inside”, bo 
tak właśnie zatytułowano całą 
akcję, w genialny sposób łączyła 
zalety samochodów z talentem 
i cechami charakteru kolarza. 
Oprawą graficzną kampanii, 
w której nie lada rolę odegrała 
świetna kolorystyka, zajął się – 
znany ze współpracy z wieloma 
rozpoznawalnymi na całym 
świecie markami – Stephen Gates. 

Po kilku latach od marketingo-
wego sukcesu Subaru z Armstron-
giem w roli głównej Japończycy 
nadal poszukują „reklamowego” 
natchnienia wśród sportowców. 
Ostatnio znaleźli je m.in. w osobie 
młodziutkiej, niezwykle utalen-
towanej surferki pochodzącej 
z Nowej Zelandii – Paige Hareb. 
Z tego samego kraju pochodzi 
również wybitny lekkoatleta, który 
zasłynął przede wszystkim ze 
startów w triatlonie, Steve Gurney. 
On także należy do grona tych 
sportowców, którzy przyczynili 
się do promocji naszych samo-
chodów. Zarówno Gurney, jak 
i Hareb wzięli udział w reklamach, 
które ukazały się w prasie.    

Romans Subaru z gwiazdami 
światowego formatu to temat 
rzeka, do którego obiecujemy 
powracać. Role w reklamach 
naszej marki z całą pewnością 
nie raz odegrane zostaną jeszcze 
przez znane i lubiane postaci 
z pierwszych stron gazet, a my 
wtedy czym prędzej to opiszemy. 
Tymczasem już teraz zapraszamy 
do lektury kolejnego numeru 
„Plejad”, w którym postaramy 
się przybliżyć sylwetki polskich 
ambasadorów marki Subaru.

z muzykiem w roli głównej cieszyć mogła 
wówczas jedynie oczy, a przede wszyst-
kim uszy, mieszkańców Kraju Kwitnącej 
Wiśni. A co dla Japończyków zaśpiewał 
brytyjski muzyk? Otóż w spokojnych 
(a w przypadku kilku z nich nie zawaha-
my się użyć słowa „sielskich”) spotach 
usłyszeć można było kojące zmysły 
„People Get Ready”, „Tonight’s the Night” 
i tak dobrze wszystkim znane „Sailing”.      

Piękni i bogaci aktorzy i piosenkarze 
wspomniani powyżej to tylko kropla 
w morzu tak zwanych VIP-ów, którzy 
promowali naszą markę w kolejnych eta-
pach jej historii. Ogromną grupę stanowili 
i nadal tworzą tu także znani sportowcy. 
W ubiegłym roku uśmiech internautów ca-
łego świata wywoływała dostępna w sieci, 
a przygotowana dla telewizji kanadyjskiej 
reklama Forestera. Główną rolę w niezwy-
kle zabawnym filmiku towarzyszącym 
akcji „Sexy Comes Standard” odegrał 
wówczas światowy mistrz sumo, Byamba.

Do znanych i podziwianych sportow-
ców, którzy użyczyli swego wizerunku na 
dużo wcześniej, zanim w humorystyczny 
sposób zrobił to zapaśnik, należała m.in. 
Martina Navrátilová. Słynna na całym 

świecie amerykańska tenisistka czeskie-
go pochodzenia, wielokrotna mistrzyni 
turniejów wielkoszlemowych, wzięła udział 
w szeroko zakrojonej akcji promocyjnej 
Subaru, która wystartowała w roku 2000. 
Wraz ze swymi amerykańskimi koleżan-
kami – mistrzyniami golfa Juli Inkster 
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FELIETON tekst: PEIPER

a nasi na nieszpory, oni budują kasyno, 
my świątynię opatrzności, oni dyskotekę, 
my sanktuarium, tam się stawia roller-
coster widoczny z kosmosu, tu pomnik 
Chrystusa zauważalny z nieba, oni park 
rozrywki, my muzeum martyrologii, 
ich kościół próbuje werbować nowych 
wiernych, nasz najchętniej paliłby 
niewiernych, oni w konstytucji mają 
pierwszą poprawkę, a my preambułę…

Czemu nasz naród nie cieszy 
się z niepodległości? Dlaczego za-
miast muzyki, sztucznych ogni, 
tańca i śpiewu – nabożeństwo, pro-
hibicja i koniecznie refleksja… 

I w końcu dlaczego nabożeństwa, 
skoro już być muszą, są smutne, nudne, 
a celebracja pełna patosu i udawa-
nego, nieszczerego uduchowienia?

Z racji plastycznego wykształcenia 
miałem wielokrotnie okazję podziwiać 

dzieła sztuki sakralnej. Rzuciła mi się 
w oczy pewna prawidłowość. Żaden 
święty, Bóg, Chrystus czy Matka Boska, 
na żadnym wizerunku nie są uśmiech-
nięci – nic, nul, zero, wszystko nabur-
muszone, cierpiące… A jak już by się 
wydawało z profilu, że coś tam, to… 
frasobliwy. Za mojej młodości nazy-
waliśmy to atmosferą giętych mebli. 

Najbardziej niezrozumiały jest dla 
mnie fakt, że tak naprawdę kler już 
dawno udowodnił, że kocha zaba-
wę, śpiew i gorzałę. WIERNI TEŻ! 

Dlaczego więc nie wyprowadzi jej 
z zakrystii na ambonę i nie połączy się 
w ten sposób – z parafianami w jedno 
rozkołysane w tańcu ciało. Jedna taka 
msza święta z wyszynkiem, gitarą, 
bitą śmietaną z kolan zamiast opłatka 
na klęczkach i tańczącymi na rurze 
ministrantami, gołymi jak cherubinki na 

sklepieniu – mogłaby sprawić, że wierni 
pchaliby się witrażami na rekolekcje. 
Niech się księża całują, mają dzieci, 
żenią się… a co mi tam – miłość nie zna 
granic – niech wychodzą za mąż, tylko 
niech nie nudzą, nie uduchowiają i nie 
uświęcają wszystkiego. Bracia i siostry, 
za co my im płacimy? Czemu ja mam się 
nudzić w trakcie nabożeństwa z okazji, 
w intencji czy na pohybel? Dlaczego mam 
ziewać w trakcie kazania? Niech on 
mi ten bełkot rapuje, swinguje, jazzuje 
a nawet stepuje… morsem. Niech wiem, 
że płacę za talent, za artystyczny wysiłek. 
Jaka to sprawiedliwość, że ksiądz bierze 
za machnięcie kropidłem na nowo wy-
budowany most tyle samo co architekt za 
jego zaprojektowanie. Za takie pieniądze 
niech chociaż skoczy z pylonu z dopię-
tym na plecach aniołem stróżem zamiast 
paralotni. Jak kropi przejście podziemne, 
niech to będzie widowisko, niech zarobi 
na swoje sześć tysięcy cł. (cołasek). Swoją 
drogą – ciekawa waluta. Słyszałem, że 
w niej w ogóle nie ma bilonu, banknoty 
są tylko w nominałach pięć stów, tysiąc 
i dwa, a w obiegu są tylko te ostatnie 
i nikt nie ma rozmienić ani wydać.

Wracając do głównego menu, weź-
my takie Boże Narodzenie. Normalnie 
jeżeli ktoś się rodzi – jest pępkówka. Oj-
ciec w szoku poporodowym wysyła kilka 
SMS-ów, wpada ekipa paraparamedyczna 
i spontanicznie zaczyna się Święto Czyje-
goś Narodzenia, które kończy się równie 
spontanicznie w chwili, gdy w drzwiach 
staje matka z kilku – lub kilkunastodnio-
wym potomkiem albo Patiomkinem 
(tfu!) – potomkinią… I wtedy ona zapada 
na tę chorobę, co ojciec na nią zapadł jako 
pierwszy. A dostał ktoś pod koniec grud-
nia SMS-a od Józefa albo od chrzestnych: 
Kacpra, Melchiora lub Baltazara? Nie!

Jeżeli płaczemy, że ludzie poszli do nie-
ba, to chrzanić takie niebo! Jeżeli nie cieszy 
nas niepodległość, to po co ludzie o nią 
walczyli? A może zacznijmy sobie dosypy-
wać do oranżady tego, co Amerykanom 
dosypują do ich ulubionej… znaczy… tego 
odrdzewiacza. Z naszą krachlą to może 
dawać takiego kopa, że studenci PAT-u 
przeniosą się na wydział muzyki rozryw-
kowej katowickiej Akademii Muzycznej.

PS Szczęść… Ktokolwiek.

mój wujek Stanley był jednym 
z mieszkańców Ameryki (jego 
ziemskim odpowiednikiem 

był… Staszek). Co kilka lat Stanley 
przylatywał żelaznym ptakiem w od-
wiedziny, przyjmował ludzką postać, 
chował czułki, żeby nie straszyć dzieci 
i opowiadał o życiu na ich planecie, 
o zwyczajach, tradycjach i (co najbar-
dziej wzruszało Ziemian) o zarobkach. 

Było tam tak fajnie, że prawdopo-
dobnie nikt nie umierał, w związku 
z czym w święto zmarłych sami, dla 
hecy, przebierali się za trupy, stra-
szyli i robili sobie głupie dowcipy. 

W święto niepodległości szaleli z rado-
ści, bo – jak twierdził Stanley – niepod-
ległość jest nieziemsko fajna. Potem snuł 
opowieści o świętach Bożego Narodzenia 
i prezentach, na które wydają kilkaset 
dolarów na twarz, czyli kilkuletnią pensję 
Ziemianina, a ci wtedy śmiali się z grzecz-
ności, ale jakoś tak przez łzy, bo na Ziemi 
można było za to kupić cały sklep… 
Z drugiej strony – po co komu tyle octu… 

Wiele lat później w kosmicznej kolizji 
Ziemia zderzyła się z Ameryką, wskutek 
czego ta pierwsza zrobiła się okrągła, 
ale zaczęła się kurczyć, aż dzięki satelitom 
i internetowi przyjęła dzisiejszy roz-
miar koziego bobka. Żeby zrozumieć to, 
co chcę przekazać w dalszej części, wy-
starczy chcieć i cierpieć na to samo co ja.

Istota ludzka rodzi się zazwyczaj 
w rozmiarze – cirka koma przeci-
nek – trzech torebek cukru z gene-
tyczną wadą rozrostu. Choroba ta ma 
dwa oblicza, a mianowicie jednym 
wydłużają się jedynie kości, a dru-
dzy rosną razem z mózgiem. 

Ponieważ cierpiałem na tę drugą 
przypadłość, nagle zacząłem myśleć 
i taki stan utrzymuje się u mnie do dzi-
siaj (z przerwami na imieniny, dożynki 
i Zlot Plejad). Ci, którym tylko rosły 
kości, nie zdają sobie nawet sprawy, 
jakie to męczące zajęcie, ponieważ 
myślenie oprócz myślenia zasadniczego 
(czyli o pewnym – równie zasadni-
czym – organie Maryny) miewa swoje 
bardziej skomplikowane formy, takie jak 
pamięć, marzenia czy też kontempla-
cja, mylona u niektórych z katatonią. 

Z wiekiem ta pierwsza właściwość 
słabnie, a ta ostatnia – rozwija. Ta pierw-
sza właściwość jeszcze całkiem u mnie 
nie zanikła, dlatego czasem w przeddzień 
jakiegoś święta przypominają mi się 
opowieści Stanleya, a wtedy dołącza się 
kontemplacja i mózg wpada w stan zwany 
zadumą lub – w zależności od wyniku 
zadumy – zadymą. Poniżej pozwolę 
sobie streścić wyniki tej intelektualnej, 
wewnętrznej symbiozy szarej masy.

Polska i Ameryka są teraz tak blisko 
siebie, że czasem człowiek bez zastano-
wienia wytrzepie ścierkę przez okno, 
a potem w telewizji słyszy, że za kałużą 
atlantycką podmuch komuś zmiótł 
dom. Dlatego lepiej wyprać. Bliskość ta 
sprawia jednak, że dzisiaj bardzo łatwo 
jest mi sprawdzić rewelacje Stanley’a, 
porównać je z przeżyciami autochtona 
Staszka i postaram się to przybliżyć 
właśnie na przykładzie regionalnych 
form obchodów tych samych uroczysto-
ści narodowościowo-religijnych (wiara 
i ustrój – pi razy drzwi – takie same).

Staszek w święto zmarłych nosi 
wieńce, pali znicze, uczestniczy 

w nabożeństwach i daje na tacę. Stanley 
nazywa to samo święto Helloween i tego 
dnia rozdaje cukierki, przebiera się za 
kościotrupa, rzeźbi dynie, robi psikusy 
i obserwuje uradowane dzieciaki. 

Tubylec w Święto Niepodległości nosi 
wieńce, pali znicze, uczestniczy w nabo-
żeństwie i daje na tacę, a tambylec orga-
nizuje kolorowe, rozśpiewane pochody 
z orkiestrą dętą, pokazy sztucznych 
ogni, piecze indyka, rozdaje cukierki 
i obserwuje uradowane dzieciaki. 

W Święta Bożego Narodzenia 
Stachu słucha nabożeństwa w telewi-
zji, potem utrwala go sobie na żywca 
w kościele, daje na tacę, modli się przed 
wieczerzą, a o północy leci na pasterkę. 
W tym samym czasie Stan świętu-
jąc Mery Krismas śpiewa Jingle Bells, 
rozdaje prezenty, cukierki i obserwuje 
uradowane dzieciaki trzymane na 
kolanach przez Świętego Mikołaja.

Uradowanie dziecięce, które u Ame-
rykańskich dzieci jest wprost propor-
cjonalne do ilości zżartych cukierków, 
w Polsce nazywa się nadpobudliwością 
ruchową i jest skutecznie rehabilito-
wane masażem pośladków, dlatego 
wagowo na jednego zaoceanicznego 
szczęśliwego grubasa przypada trójka 
szczupłych krajowych znerwicowa-
nych kurdupli, ale za to – jak wynika 
z wcześniejszego porównania – bogo-
bojnych. I tu dotarłem do rozwiąza-
nia problemu, który mnie dręczy. 

Amerykanie święta obchodzą, a my je 
celebrujemy, oni się cieszą, a my modli-
my, oni świętują zwycięstwa, my roz-
pamiętujemy klęski, tamci kombatanci 
zabierają prawnuki do Disneylandu 

HellozMArween, 
czyli wesoły Stanley kontra smutny Staszek
kiedy przychodziłem na świat, ziemia była potwornie duża i płaska. składała się z jednego 
kontynentu zwanego związkiem socjalistycznych republik radzieckich, który oblewały przepastne 
oceany. ameryka była inną planetą, a krzysiek kolumb pierwszym hiszpańskim kosmonautą.
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HISTORIA tekst: JERZY DYSZY
zdjęcia: FHI, WIKIMEDIA COMMOnS

Dreamliner to także Subaru
niektórzy czytelnicy „plejad” wkrótce zapewne spróbują lotu sławnym dreamlinerem, 
którego tak dumnie reklamują linie lotnicze lot. Wystarczy kupić bilet do usa  
lub na inną obsługiwaną trasę i już jesteśmy w ekskluzywnym dziś klubie pasażerów 
nowoczesnego boeinga 787. przy okazji można poczuć się jak w domu,  
bo spora i ważna część dreamlinera jest dziełem subaru. 

zapewne większość z Państwa wie, 
że koncern Fuji Heavy Industries, 
identyfikowany dziś już oficjalnie 

poprzez markę Subaru, ma swe korzenie 
w przemyśle lotniczym. Jednak niewielu 
z nas zdaje sobie sprawę, jak daleko one 
sięgają i jak potężną firmą lotniczą było 
przedsiębiorstwo, które dało podwaliny 
pod dzisiejsze FHI i jego część samochodo-
wą, czyli Subaru. Interesujące są także przy-
czyny, dla których koncern lotniczy stał się 
firmą wielobranżową oraz motoryzacyjną. 
Na szczęście nadeszły już takie czasy, 
że FHI z dumą podaje informacje o swoich 
początkach. Warto poznać tę historię.

Marzenie marynarza o lataniu 
Można powiedzieć, że wszystko zaczęło 

się pierwszego stycznia roku 1884, gdy 
w dystrykcie Nitta w górzystej prefekturze 

Gunma (centralna część największej 
wyspy Japonii, Honsiu, ok 80 km na 
północ od Tokio) urodził się syn farmera, 
Kenji Kita Chikuhei Nakajima. Młody 
człowiek miał ciągoty techniczne, został 
więc wkrótce studentem Cesarskiej 
Japońskiej Szkoły Technicznej Marynarki. 
Studia zakończył w roku 1903, a w roku 
1909 został porucznikiem, a wkrótce 
kapitanem cesarskiej marynarki. Już 
wtedy musiał mieć lotnicze inklinacje, 
gdyż podaje się, że w roku 1911 był pilotem 
pierwszego japońskiego sterowca.

Świeżo promowany oficer nie wypły-
nął na morze, ale pozostał na uczelni, 
skąd wysłano go na dalsze studia (misja 
rozpoznawcza może mieć różne nazwy) 
do USA. Tam został trzecim Japończy-
kiem, który oficjalnie uzyskał licencję 
lotniczą, zaś po powrocie 

uczestniczył w pracach nad mo-
dyfikacjami importowanych do 
Japonii łodzi latających. Następnie wysła-
no go jako atache wojskowego do Europy, 
gdzie zaczynała się właśnie I Wojna Świa-
towa. Kapitan Nakajima, jako dyplomata, 
miał za zadanie poczynić obserwacje 
dotyczące tworzących się dopiero wojsk 
lotniczych. Wywiązał się prawdopodobnie 
z tego zadania celująco, skoro już 
w 1917 roku pozwo-
lono mu odejść 
z wojska, 
by mógł 
w swym  
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kolei Japonii. Obecnie podaje się, że znając 
osobiście potencjał techniczny USA, 
był przeciwnikiem zaangażowania 
Japonii w wojnę. Jako znawca technologii 
lotniczych przewidział też trafnie, kiedy 
Japonia zostanie skutecznie zaatakowa-
na przez bombowce amerykańskie. 

Technologia jest najważniejsza!
W roku 1934 powstała w Ota kolejna 

fabryka, bardzo duża, z używanym do dziś 
przez Fuji Heavy Industries budynkiem 
biurowym, w którym mieścił się Oddział 
Projektowania i Rozwoju. Pracowały tam 
grupy inżynierów, zajmujące się oddzielnie 
zamówieniami marynarki oraz armii lądo-
wej, a także zadaniami celowymi, takimi 
jak kwestie aerodynamiki czy ograniczania 
masy konstrukcji. Organizacja była (tak 
jak można się spodziewać) hierarchiczna, 

jednak to, co działo się w tym przedsię-
biorstwie, pod pewnymi względami wy-
różniało je na tle innych japońskich firm. 
Najważniejsi inżynierowie tworzyli zgru-
powany wokół szefa związek „inżynierów 
seniorów”, który komunikował się ze sobą 
w tzw. strukturze poziomej. To jeszcze nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że najstarsi z „se-
niorów” mieli wtedy po ok. 35 lat, a wielu 
było młodszych, zaraz po szkołach i uni-
wersytetach. Co ciekawsze, ich znaczenie 
w firmie było tak duże, że – jak podają 
kronikarze – to oni często dyktowali za-
rządowi kolejne posunięcia. I tylko jedno 
pozostawało niezmienne – konkurencja 
między „marynarzami” i „lądowcami”. 

Efektem takiej organizacji było bar-
dzo sprawne i szybkie opracowywanie 
kolejnych konstrukcji oraz technologii 

produkcji poszczególnych samolotów. 
Testy przeprowadzano na pobliskim lot-
nisku, a zmiany sugerowane przez pilotów 
opracowywane były na miejscu, często 
na następny dzień. Poszczególne zespoły 
konstruktorów zwykle porównywały 
swoje wyniki i dążyły do „zwycięstwa”, 
które decydowało o wybraniu konkret-
nego rozwiązania. Opis pracy działu 
badawczego i konstrukcyjnego Nakajimy 
bliski jest temu, co dziś możemy obser-
wować np. w pracy zespołów Formuły 1, 
tyle że bez użycia komputerów. Podobnie 
przebiegała praca w działach produkcyj-
nych fabryk. Tworzono coraz to nowe 
technologie przyspieszające produkcję, 
podaje się np. że już po wypowiedzeniu 
wojny USA doskonałe myśliwce Typ 97 
produkowane były tak szybko, że po pro-
stu brakowało pilotów, żeby na nich latać. 

Zakłady Nakajima specjalizowały się 
głównie w produkcji samolotów jednosil-
nikowych, jednak w ich programie znala-
zło się kilka dobrych maszyn dwu- i czte-
rosilnikowych. Japonii brakowało jednak 
samolotu zdolnego do zaatakowania USA, 
więc Nakajima w roku 1943 sformułował 
memorandum, w którym nawoływał 
m.in. do zbudowania wielkiego bombow-
ca sześciosilnikowego. Można przyjąć, 
że z japońskiego punktu widzenia miał 
rację, rozpoczęto nawet studia nad taką 
160-tonową maszyną o kodowej nazwie 
Fugaku lub „project Z”. Japonia nie miała 
już jednak odpowiednich środków i czasu. 

W roku 1945 wszystkie fabryki Na-
kajimy znalazły się w zasięgu amery-
kańskich bombardowań. Jego licząca 
wtedy 250 000 pracowników firma 
zdołała przez 30 lat swego istnienia 

zbudować ok. 26000 
samolotów i ok. 47000 
silników samolotowych. 
Tuż przed końcem wojny 
została znacjonalizowana, 
a wszystkich pracowników 
zmobilizowano, aby utrzy-
mać produkcję. Ta zakoń-
czyła się jednak z dniem 
kapitulacji Japonii. 

Chikuhei Nakajima 
pozostał przy polityce. 
Przez tydzień był mini-
strem amunicji (mini-
sterstwo zlikwidowano), 

rodzinnym mieście Ojima (obecnie Ota) 
wraz z kolegą z uczelni, inżynierem 
Seibei Kawanishi, założyć podwaliny 
pod japoński wojskowy przemył lotniczy. 
Choć oficjalnie podaje się, że celem Naka-
jimy było tworzenie lotnictwa cywilnego, 
rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. 

Przedsiębiorstwo najpierw nazywało się 
Japanese Aeroplane Manufacturing Work 
Co. Ltd, by wkrótce, po wykupieniu udzia-
łów wspólnika, stać się po prostu Nakajima 
Aircraft Company. Według kronikarzy datą 
utworzenia firmy był 10 grudnia 1917 roku. 

Pierwsze, badawcze konstrukcje firmy 
Nakajimy (samoloty z amerykańskimi silni-
kami) miały zbyt poważne problemy tech-
niczne, by wznieść się w powietrze. Jednak 
już szósty prototyp, Nakajima Type 4, oka-
zał się całkiem sprawnym samolotem, który 
w roku 1919 wygrał współzawodnictwo ma-
szyn przeznaczonych dla japońskiej poczty. 
Zamówienie na pierwsze (prawdopodobnie 
20 sztuk) samoloty przyszło natychmiast, 
ale było to zamówienie wojskowe... W ten 
sposób zaczął się dynamiczny rozwój 
Nakajima Aircraft Company, zwanej też 
Nakajima Aircraft Industries, w której wio-
dącą rolę konstruktora i osoby zarządzającej 
wiódł wtedy inżynier Jingo Kuribara. 

Tymczasem sam Nakajima kontynu-
ował swoje podróże po Europie, zbierając 

doświadczenia techniczne i organizacyjne. 
Firma zasilana przez pieniądze armii 
rozwijała się świetnie, już w roku 1922 roz-
poczęto produkcję pierwszego całkowicie 
metalowego samolotu, zaś w roku 1924 
licencyjnego, chłodzonego cieczą silnika 
lotniczego. Tworzyły się nowe zakłady 
produkcyjne, jedne zajmujące się budową 
kadłubów, inne projektowaniem silni-
ków różnych typów, także gwiazdowych 
chłodzonych powietrzem, na licencji lub 
na wzór brytyjskich silników Bristol. 

Nakajima Aircraft Company nie było 
oczywiście jedynym japońskim producen-
tem samolotów. Gdy jednak w roku 1927 
wojsko rozpisało przetarg na budowę no-
woczesnego samolotu bojowego, Nakajima 
NC z silnikiem gwiazdowym zwyciężył 
w konkurencji z projektami Mitsubishi, 

Kawasaki i Ishikawajima. Tak powstał 
myśliwiec Typ 91. Kolejny projekt, 
który okazał się lepszy od badanych przez 
wywiad marynarki współczesnych kon-
strukcji Boeinga, to NY-Kai z roku 1932.   

Duży sukces odniósł w tym czasie dział 
badawczy silników lotniczych Nakajimy 
w Mitaka, pod kierownictwem Ichiro Saku-
my. W pewnym okresie okazało się, że róż-
ne konstrukcje przygotowywane przez Na-
kajimę, oddzielnie dla lotnictwa morskiego 
i lądowego, trafiły na wyposażenie nie tylko 
samolotów produkowanych w zakładach 
Nakajimy, ale też innych wytwórców, takich 
jak Mitsubishi, twórcy sławnego myśliwca 
Zero. Było to zwycięstwo koncepcji silników 
gwiazdowych, chłodzonych powietrzem. 

Interesujący był przy tym schemat or-
ganizacyjny przedsiębiorstwa, który prze-
trwał aż do zakończenia jej działalności. 

Cesarska Marynarka i Cesarskie Wojska 
Lądowe nigdy nie zgodziły się, by prze-
znaczone dla nich silniki i samoloty były 
jednakowe, a nawet by produkowano je 
w tych samych zakładach. Mało tego, 
konstruktorzy pracujący dla obu rodza-
jów wojsk, mimo iż znali się i spotykali, 
nigdy nie przekazywali sobie (przynaj-
mniej oficjalnie) żadnych informacji. 

Sam szef, Chikuhei Nakajima, w latach 
trzydziestych XX wieku nie zajmował się 
już konstrukcją samolotów i w ogóle zarzą-
dzaniem fabrykami, których w tym okre-
sie było w jego firmie co najmniej kilka. 
Te sprawy przekazał swojemu młodszemu 
bratu, sam zaś stał się politykiem. W roku 
1930 został członkiem izby niższej parla-
mentu, do której wybierano go czterokrot-
nie, a od roku 1937 do 1939 był ministrem 

HISTORIA

18-cylindrowy silnik nakajima 
homare chłodzony powietrzem, 
stosowany m.in. w ki-84 (hayate) 

nakajima aircraft company

nakajima ki-84 typ 4 (hayate)
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potem przez miesiąc ministrem handlu 
i przemysłu. Następnie aresztowały go 
władze okupacyjne, tak jak wszystkich 
członków rządu Japonii. Jednak w roku 
1947 zwolniono go „na słowo”, zapewne 
z tej przyczyny, że amerykańskie wła-
dze zdawały sobie sprawę, że nie mają 
do czynienia z politykiem zamiesza-
nym w jakiekolwiek zbrodnie wojenne. 

Założyciel Nakajima Aircraft Company 
zmarł w swoim domu 10 września 1949 r. 

Fuji Heavy industries:  
róbmy samoloty!

Prawo okupacyjne w Japonii wyma-
gało, by przedsiębiorstwa pracujące na 
rzecz armii japońskiej zostały rozwiązane. 

Tak stało się i z Nakajima Aircraft Com-
pany, które podzielono na piętnaście 
oddzielnych firm. Zaczęły one korzystać 
z technologii lotniczych do produkcji 
rożnych dóbr – nadwozi autobusów, 
skuterów, itp. Jednak już w roku 1950 pięć 
z tych firm, Fuji Kogyo, Fuji Jidosha 
Kogyo, Omiya Fuji Kogyo, Utsunomiya 
Sharyo i Tokyo Fuji Sangyo, zarządzanych 

przez swych dotychczasowych dyrektorów, 
postanowiło się znowu połączyć. Tak po-
wstała idea Fuji Heavy Industries, firmy 
mającej produkować sprzęt transportowy, 
która oficjalnie powstała 15 lipca 1953 r.

Ta grupa również przechodziła 
zmienne koleje losu, głównie o cha-
rakterze właścicielskim. Początkowo 

w 20% należała do Nissana, potem 
na krótko udziały te przejęła General 
Motors. Wreszcie od połowy pierw-
szej dekady XXI wieku niewielka 
część jej udziałów należy do Toyoty. 

Obecnie FHI ma cztery główne działy: 
samochodowy (Subaru, od roku 1954), 
produkcji silników przemysłowych, pro-
dukcji sprzętu „ekologicznego” (od śmie-

ciarek do elektrowni wiatrowych), 
a wreszcie produkcji sprzętu lotniczego.

O pozostałych działach powiemy do-
kładniej kiedy indziej, dziś zaś pozosta-
niemy przy produkcji lotniczej. Należące 
do FHI Aerospace Company ma swe 
oddziały w miastach Utsunomiya, To-
chigi i Handa. Obecnie przedsiębiorstwo 

HISTORIA

zajmuje się różnymi ultranowoczesnymi 
technologiami, a jego głównym klientem 
jest tradycyjnie Ministerstwo Obrony Ja-
ponii. Jednak jednym z pierwszych pro-
jektów tego działu, od roku 1964, był Ten 
metalowy dolnopłat produkowany był 
seryjnie od roku 1967 do 1986. Dla nas 
interesujące w tym przedsięwzięciu 
jest jedno – FA-200 napędzany 
był kilkoma wersjami czte-
rocylindrowego silnika 
tłokowego Lycoming 
(USA). Jednostki te 
były i są... boksera-
mi chłodzonymi 
powietrzem. 

W tym 
samym 
czasie 

tworzyła się idea przednionapędowego 
samochodu Subaru 1000 z sil-
nikiem bokser.  
 

Co 
prawda 

niemoż-
liwe było, 

by w ma-
łym sa-

mochodzie 
zamontować 

choćby na 
próbę pięcio-

litrowego Lyco-
minga o mocy 

maksymalnej 
ok 160 KM przy 

ok. 2500 obr./min, 
ale bardzo prawdo-

podobne, że to właśnie 
inżynierowie lotniczy 

FHI natchnęli kolegów 
z Subaru ideą jednostki na-

pędowej w takim układzie. 
Co ciekawe, choć obecnie 

Subaru 

nie produkuje tłokowych silników lot-
niczych, są jednak firmy, które do-
stosowują samochodowe jednostki 
Subaru do użytku w konstruowanych 
jednostkowo samolotach. Mało tego, 
powstał i jest nawet już homologowa-
ny w USA latający samochód buggy/
lotnia z czterocylindrowym silnikiem 
Subaru o pojemności 2,5 dm3!

Oficjalna produkcja FHI Aerospace 
Division obejmuje dziś elementy do wielu 
modeli cywilnych Boeingów, treningo-
we samoloty wojskowe, bezzałogowe 

samoloty wojskowe, a nawet bojowe 
helikoptery AH 64D na licencji 

Boeinga, podobne do amerykańskich 
Cobra. Ponadto FHI obsługuje lot-

nicze służby rządowe i policyjne. 
Dlaczego zaś ten materiał zaczęliśmy 

od Dreamlinera? To właśnie FHI w swych 
zakładach w Handa produkuje kompo-
zytowe centralne struktury mocujące 
skrzydła tego samolotu. Jest to jeden 
z najważniejszych i najbardziej odpowie-
dzialnych elementów kadłuba 787, który 

prawie w całości zbudowany jest 
z kompozytów. FHI musiało od-
powiedzieć na zapotrzebowanie 

aż 10 tych elementów miesięcznie, 
gdyż takie właśnie są zamówienia na cały 
samolot. A więc gdy będziecie Państwo 
lecieli supernowoczesnym, cichym 
i oszczędnym Dreamlinerem, pamiętajcie 
– lecicie samolotem, w którym najważ-
niejsze połączenia między skrzydłami 
a kadłubem wykonało Subaru.    

czteromiejscowy samolot fuji fa-200 aero subaru helikopter ah 64d produkowany na licencji boeinga „center Wing box” boeinga 787
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zapraszamy na stronę 
sklepu internetowego subaru import 

polska oraz na nasz profil na facebooku. 

www.sklep.subaru.pl

facebook.pl/Sklep.Subaru

OFERTA SPECJALnA
WYPRZEDAż OPOn 16”

nr katalogowy marka opony rozmiar opony stara cena nOWA CEnA*
opzp1558300 pirelli 205/60 r16 92h W210sz 713,40 452,26
opzp1656400 pirelli 215/65r16 98h W210 sz 781,05 463,62
opzp1881900 pirelli 205/55r16 94 h Xl W210s2 763,83 456,83
opzu0363615-a uniroyal 205/60r16 92h ms plus 66 435,42 296,21
opzblm32 bridgestone 205/55r16 91h bridgestone 615,00 382,65
opzp1389200 pirelli 215/60r16 99h W210 ss 728,16 501,66
opzp1813700 pirelli 215/60r16 99h Xl W210s2 808,11 472,43
opzp1882200 pirelli 205/60r16 96h Xl W210s2 670,35 396,45

*cena za 1 szt. ceny brutto. liczba opon objętych promocją ograniczona.
opony można zamówić poprzez sklepik subaru:  sklep.subaru.pl 

F410EYA214 
FOTELIkI SAMOCHOdOwE JUNIOR CRS kId 

dla dzieci w wieku: od 9 miesięcy do 4 lat
przedział wagowy: 9 kg–18 kg

  system isofiX łączy fotelik z punktami mocowania isofiX w pojeździe; dzięki 
temu jest minimalne ryzyko niewłaściwego montażu i osiąga się optymalną 
ochronę

   system zabezpieczający przed przechyleniem zmniejsza w razie wypadku ryzyko 
przemieszczenia się głowy i obciążenia

  optymalna boczna ochrona przed bocznymi uderzeniami dzięki głębokim, 
wyściełanym ściankom bocznym

  mechanizm zapadkowy zapewnia bezpieczną instalację
  specjalne wkładki naramienne
  miękkie, zdejmowane i dające się łatwo wyprać obicie
  do stosowania z isofiX i toptether 

lub trzypunktowym pasem bezpieczeństwa

 O CO CHODZI?
Jeżeli posiadasz bądź znajdziesz na drogach: nietypowe, wyjątkowe, indywidualne, dojrzałe czy nietuzinkowe Subaru, to zrób mu 
2–4 zdjęcia i przyślij je (zdjęcia, chociaż Subaru również przyjmiemy! ) do nas, koniecznie podpisując je stosownym komentarzem.

 NAGRODY, CZYLI CO CIEKAWEGO MOŻNA WYGRAĆ
Zwycięzca konkursu otrzyma Sony Tablet S (o wartości 2 200 zł), a laureaci II i III miejsca – torbę skórzaną Subaru.  
Zwycięzców konkursu w drodze głosowania wybierze Jury.

 GDZIE I KIEDY
Zdjęcia + tekst prześlij do nas najpóźniej do 14 kwietnia 2013 roku. Czekamy pod adresem redakcja@plejady.subaru.pl (z dopiskiem „KONKURS”). 
Wyniki konkursu oraz przesłane zdjęcia zostaną opublikowane w Magazynie „Plejady” oraz na naszych stronach internetowych.

 GARŚĆ TECHNICZNYCH SZCZEGÓŁÓW
Akceptowalne formaty prac to: JPEG albo TIFF (rozmiar: minimum 3 megapiksele).

Pamiętaj, że jeśli nie jesteś właścicielem fotografowanego pojazdu, będziemy wymagać od ciebie zgody jego właściciela na użycie zdjęcia w mediach.

Przesłane prace winny zawierać informacje o autorze zdjęcia, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail oraz klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez Subaru Import Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha Conrada 51 podanych przeze mnie danych osobowych w celu zorganizowania Konkursu w Magazynie »Plejady« 
i realizacji  postanowień niniejszego Regulaminu”. Jednocześnie informujemy, iż administratorem danych jest Subaru Import Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha 
Conrada 51, podane dane będą udostępniane Partnerom Organizatora w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do brania udziału w Konkursie. 

Przesłane prace muszą zawierać klauzulę: „Poprzez przekazanie zdjęć na Konkurs w Magazynie »Plejady« nieodpłatnie przenoszę na Sponsora wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmiana-
mi), w szczególności obejmujących następujące pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy fotografii; b) w zakre-
sie rozpowszechniania fotografii – publiczne udostępnianie fotografii oraz utworów powstałych z wykorzystaniem fotografii, w dowolny sposób; c) w zakresie obrotu egzemplarzami foto-
grafii – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy fotografii. Ponadto przenoszę na Sponsora prawo i upoważniam do łączenia fotografii z innymi utworami, w tym innymi 
fotografiami oraz utworami audio lub wideo, przerabiania i modyfikowania fotografii, w szczególności, poprzez obróbkę cyfrową, zmianę barw, kadrowanie. Jednocześnie przenoszę na 
Sponsora prawa do prezentowania, publikacji oraz wykorzystania fotografii oraz ich przeróbek i modyfikacji, w celach promocji Sponsora w tym w Internecie, w dowolnej formie, w tym 
w formie niewskazującej na fakt powstania fotografii w związku z uczestnictwem w Konkursie. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, w związku z zamieszczaniem w sieci Internet 
oraz w publikacjach drukowanych i Sponsora Prac przesłanych do Konkursu”.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz teksty wyżej wspomnianych klauzul znajdują się na stronie www.plejady.subaru.pl/konkurs.
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Nie oznacza to jednak swobody w „zero-
-jedynkowym” traktowaniu pedału 
gazu – STi rwie do przodu z taką siłą, 
że chwilami cała koncentracja kierow-
cy skupia się na celowaniu w drogę. 
Przyczepność i stabilność są niesa-
mowite – ta druga wspomagana jest 
przez wyraźną podsterowność. 

www. autowizja.pl 
(2012-09) 
„XV” cech
(XV)

(...) nowy pomysł
Gwałtowne załamania, liczne kanty 

oraz aparycja łącząca eleganckie pocią-
gnięcia inżynierskiej kredki z dynamiką 
frontu i tyłu skutecznie budują całkowity 
obraz modelu XV. Rzućcie okiem na 
dwukolorowe, 17-calowe felgi, mocno 
prowizoryczny dyfuzor z wkompono-
wanym światłem przeciwmgielnym czy 
stosunkowo wąską, acz dumnie prężącą 
„gwieździste” logo atrapę – agresyw-
nych elementów jest tutaj całkiem sporo 
i dobrze, bowiem wymagająca klientela 
raczej rzadko się przyznaje i odsłania taj-
niki skomplikowanego gustu, mimo że 
wspomniane fragmenty należą do grona 
rzeczy pożądanych. Werdykt finalny?

Subaru XV z delikatną szczyptą tere-
nowego charakteru (o ile tak można na-
zwać podniesione zawieszenie ułatwiają-
ce jazdę w dużej aglomeracji) i sowitym 
zastrzykiem designerskich emocji może 
się podobać, a widok zewnętrzny obiecu-
je, że to nie będzie kolejne, zwykłe i sza-
lenie nudne auto drogowego życia Polski. 
Efektywności danego hasła rozpoczyna-
my zatem szukać w typowo japońskim 

wnętrzu, choć słowo „typowy” nabiera 
tutaj odrobinę świeżego znaczenia…

zmiana na lepsze
Uchylając srebrne, pokryte metalicznym 

lakierem drzwi, naszym oczom jawi się bo-
gato wyglądający środek i szczerze mówiąc 
pierwsze domysły tylko odrobinę mijają 
się z prawdą. Dwukolorowa, skórzana 
tapicerka wyścielająca całkiem komfortowe 
fotele (wyszyte emblematy „XV” absolutnie 
nie są zabawkowym „badziewiem”), dobrej 
jakości materiały wykończeniowe (...), alu-
miniowe wstawki – każdy z tych elementów 
udowadnia, że pracownicy Subaru mocno 
wzięli sobie do serca trudne zadania, jakie 
wydała bezkompromisowa „góra”. (...) Po-
prawiającym humor fragmentem jest tutaj 
również multifunkcyjna i naprawdę poręcz-
na kierownica ciesząca zmysły styranego 
człowieka nie tylko szybką obsługą radia 
czy tempomatu, ale i samą radością płynącą 
z jej użytkowania (tak, wyszedłem na sza-
leńca, ale obita skórą i ciekawie wystylizo-
wana może dać sporo przyjemności, a o to 
„za kółkiem” najzwyczajniej chodzi). (...)

Niepodlegającym zaś absolutnie 
żadnym konwenansom są tutaj wyjątkowy 
i symetryczny napęd 4x4, 147-konny motor 
urzekający świetną dynamiką od samego 
początku skali obrotomierza (wyłącza-
jąc mało kulturalną pracę i nadmierne 
wibracje), a także średnie zużycie paliwa 
klarujące się na poziomie 6,9 l (najniższe, 
jakie udało mi się zarejestrować to 6,2 l).

AutoMoto
(nr 11/2012)
„Kwestia Wychowania”
(brz 2.0, WrXsti 2.5)

Mówisz Subaru, myślisz silnik 
typu boxer i napęd na cztery koła. 
Kwintesencją tej marki przez lata był 
i jest potężny WRX STI. Teraz obok 
niego pojawił się BRZ, czyli niewiel-
kie tylnonapędowe coupe. (...)

z turbiną i bez 
Wystarczy odpalić silnik, usłyszeć 

ten bulgot spod maski i zderzaka oraz 
na chwilę wcisnąć gaz. Podstawowa 
różnica w konstrukcji obu silników 
sprowadza się do tego, że STI ma 
turbosprężarkę, a BRZ – nie. Ale jest 
sporo innych: pierwszy korzysta z sys-
temu zmiennych faz rozrządu, drugi 
z kolei został wyposażony w specjalny 
układ wtryskowy, w którym na każdy 
cylinder przypadają po dwa wtry-
skiwacze. Jeden z nich dozuje paliwo 
bezpośrednio, a drugi – do kanału 
dolotowego. W zależności od obcią-
żenia jednostki napędowej, działają 
razem lub osobno, polepszając spo-
sób rozwijania mocy i reakcję na gaz 
oraz redukując zużycie paliwa.  

Dwa żywioły
WRX STI zaledwie toleruje niewiel-

kie obroty, a w swój żywioł wpada wraz 
z przekroczeniem 3000 obr./min. Później 
rozpędza się tak brutalnie i w takim 
tempie, że kierowca musi być w cią-
głej gotowości, by nadążać ze zmianą 
przełożeń. Skrzynia biegów to zresztą 
męskie urządzenie. Sam mechanizm 

jest znakomity – precyzyjny i bardzo 
zwarty – jednak za każdym razem 
wymaga przyłożenia porządnej siły. 

W BRZ wszystko odbywa się wolniej, 
łagodniej, a jego silnik rozwija moc bez 
takiego impetu. Do 4500 obr./min zacho-
wuje się jak zwyczajna „dwulitrówka”, 
natomiast powyżej nabiera wigoru. (...)

Skrzynia biegów BRZ jest bar-
dzo precyzyjna, a kolejne przełoże-
nia są tak blisko siebie, że zmienia 
się je ruchem nadgarstka. (...)

na cztery i na dwa    
W układzie przeniesienia napędu 

Subaru nie stosuje żadnych półśrodków. 
STI ma prawdziwy napęd na cztery 
koła, w którym moment obrotowy jest 
rozdzielany stale i czysto mechanicznie. 
W zależności od sytuacji na drodze, 
regulowany elektrycznie, aktywny cen-
tralny mechanizm różnicowy zmienia 
jego rozdział między osiami. Co więcej, 
kierowca ma dodatkowo możliwość 
ingerowania w jego pracę za pomo-
cą przełącznika między siedzeniami. 
Przestawiając go do przodu, zwiększa 
„zblokowanie dyferencjału, a tym sa-
mym liczbę niutonometrów wysyłanych 
na przednie koła, co jest przydatne na 
śliskiej nawierzchni. Z kolei przesta-
wienie go w tył poprawia zwrotność 
auta na krętych drogach asfaltowych. 

BRZ to prosta maszyna. (...) Auto 
wyróżnia się lekkością, bardzo szybkimi 
reakcjami na ruchy kierownicą i daje 
świetne wyczucie. Ma zupełnie inny 
charakter niż STI. Zachowuje się, jakby 
dorastało na torze wyścigowym, z dala od 
odcinków specjalnych. Z dziecinną łatwo-
ścią można nim jeździć nawet długimi 
poślizgami, kontrolując je gazem. Za kie-
rownicą BRZ odczuwa się czystą przyjem-
ność, a nawet szybka jazda po serpenty-
nach nie wymaga wielkiego skupienia.

Brutal
STI (…) w pierwszym kontakcie 

wymaga oswojenia, niczym kubki 
smakowe w kontakcie z wędzonym 
piwem. To brutalna i wymagająca 
maszyna, w której radość z jazdy jest 
zupełnie inaczej rozumiana niż w BRZ. 
Czerpie się ją z potężnych przyśpieszeń, 

z możliwości, jakie daje napęd 4x4 oraz 
z przesuwania granicy przyczepności 
coraz dalej. STI to potwornie szybkie 
auto z naturalną cechą układu jezdne-
go w postaci sporej podsterowności.

Oba auta są ekscytujące, ale 
w każdym z nich emocje smakują 
inaczej. I tak naprawdę trudno wskazać, 
w którym lepiej. Dlatego też dobrze 
byłoby mieć w garażu obydwa Subaru. 

www.auto-motor-i-sport.pl 
(2012-10-22)
„nissan 370 Z, 
Subaru Impreza WRX STi, 
Volkswagen Scirocco R ”
(wRX STI)

Nadwozie Imprezy WRX STi wciąż 
definiują właśnie dwie pary drzwi, 
do tego niebieski emblemat Subaru, 
surowo, wręcz brutalnie poszerzone 
błotniki oraz wielki wlot powietrza na 
pokrywie silnika. (...) Impreza skupia 
się natomiast na technicznej treści 
– pod skórą ma turbodoładowany silnik 
o pojemności 2,5 l, rozwijający okrągłe 
300 KM, stały napęd na cztery koła 
z elektronicznie sterowanym central-
nym mechanizmem różnicowym oraz 
odpowiednio zestrojony układ jezdny.

(...) Subaru wyrywa do przodu 
jak wystrzelone z procy, robiąc pełny 
użytek z „nadprzyczepności”, jaką dają 
mu cztery napędzane koła, i wyra-
bia sobie wyraźną przewagę jeszcze 
przed przekroczeniem 50 km/h. (...) 

Ultraskuteczny napęd na cztery 
koła pozwala przenieść moc silnika na 
asfalt w zasadzie w każdych warunkach. 
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