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BEZPIECZEŃSTWO
Pozycja przede wszystkim

PASJE
Coraz więcej Plejad w Rajdzie Niemiec

HISTORIA
Królik Subaru, czyli Fuji Rabbit





Tradycyjnie, jak co roku, wszystkim naszym 

Czytelnikom i Sympatykom marki Subaru 

składamy serdeczne życzenia pogodnych, 

spokojnych oraz pachnących choinką Świąt 

Bożego Narodzenia przeżytych w rodzinnej atmosferze.

Zaś w Nowym Roku spełnienia marzeń, realizacji planów 

i zawsze bezpiecznych podróży.

Zespół redakcyjny Magazynu „Plejady”
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

4 października firma Subaru 
Tecnica International Inc. (STI), 
odpowiedzialna za sportowe oblicze 

marki Subaru, wprowadziła do sprzedaży 
w Japonii kolejną limitowaną wersję 
Subaru WRX. Model WRX S4 tS będzie 
można nabyć w Kraju Kwitnącej Wiśni 
jedynie do 12 marca przyszłego roku.

Konstruktorzy, którzy zaprojektowali nową 
odsłonę WRX, przy jego tworzeniu korzystali 
z doświadczenia zdobytego podczas ubiegło-
rocznych prac nad wersją specjalną S207. Duży 
nacisk położyli na bezpieczeństwo, wypo-
sażając WRX-a między innymi w trzecią (naj-
nowszą) generację systemu EyeSight. Dzięki 
zastosowaniu zmodyfikowanych części układu 

dolotowego i wydechowego moment obro-
towy silnika podczas przyspieszania pojazdu 
udało się zwiększyć o 10%. Dodatkowa chłod-
nica oleju wpłynęła z kolei na lepsze schła-
dzanie bezstopniowej automatycznej skrzyni 
biegów Sport Lineartronic. Zastosowanie 
oryginalnych elementów STI, takich jak drążek 
stabilizacyjny, a także zawieszenia z przednimi 

Kolejna limitowana odsłona Subaru WRX

6



amortyzatorami DampMatic® II oraz aktywne-
go sterowania momentem napędowym (Active 
Torque Vectoring) zdecydowało o perfekcyj-
nym pokonywaniu zakrętów i znakomitej trak-
cji. Specjaliści STI dołożyli również wszelkich 
starań, by zapewnić jak najefektywniejsze ha-
mowanie WRX S4 tS, stosując w tym celu czte-
rotłokowe zaciski Brembo z przodu pojazdu.

Limitowana wersja WRX wyposażo-
na została w 19-calowe aluminiowe fel-
gi. Z zewnątrz charakteryzują ją między 
innymi czerwone akcenty, które znaleźć 
można na grillu i tylnym zderzaku, a tak-
że czarna antena dachowa typu „płetwa 
rekina” (z ang. shark fin). Wewnątrz uwa-
gę zwracają natomiast przednie fotele 

kubełkowe Recaro oraz prędkościomierz 
wykonany specjalnie dla tego modelu.

Klienci zainteresowani kupnem WRX S4 tS 
będą mogli ponadto zdecydować się na spe-
cjalny pakiet NBR Challenge, upamiętniający 
zeszłoroczne i tegoroczne zwycięstwo WRX 
STI w klasie SP3T w 24-godzinnym wyścigu na 
słynnym niemieckim torze Nürburgring.
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Model Impreza, także ten w specyfi-
kacji amerykańskiej, był dotychczas 
produkowany wyłącznie w Japonii, 

nawet mimo tego, że już od trzydzie-
stu lat działa w USA zakład produkcyjny 
– Subaru of Indiana Automotive Inc. Fabryka 
ta produkowała ostatnio modele Legacy oraz 
Outback na rynek amerykański (USA i Kanadę). 

Centrala Subaru oceniła jednak ostat-
nio, że rosnące (przede wszystkim w USA) 
zapotrzebowanie na samochody marki 
oraz większe możliwości produkcyjne 

fabryki w Indianie pozwalają na rozszerzenie 
tej działalności. Podjęcie stosownych decyzji 
sprawiło, że pierwsza nowa Impreza (model 
rocznikowy 2017) zjechała z amerykańskiej 
taśmy produkcyjnej 1 listopada 2016 r.

Nowoczesny i wysoce ekologiczny zakład 
Subaru w Indianie będzie poszerzał profil swo-
jej produkcji. W 2018 roku rozpocznie się tam 
produkcja kolejnego nowego, dużego SUV-a 
z trzema rzędami siedzeń. Zdolności produk-
cyjne wzrosną już w tym roku z 218 tys. sztuk 
samochodów do 394 tys., by w roku 2019 
osiągnąć liczbę 436 tys. egzemplarzy. 
Fabryka Subaru w Indianie daje obecnie 
pracę ok. 5500 Amerykanom. 

Pierwsza amerykańska Impreza
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Nie wszyscy miłośnicy marki Subaru 
wiedzą, że jednym z pierwszych pro-
duktów obecnego koncernu Fuji Heavy 

Industries (w którego skład wchodzi producent 
pojazdów spod znaku Plejad) nie był wcale 
samochód. I nie mówimy tu o samolotach oraz 
o komponentach dla lotnictwa – ta historia jest 
znana i zaczęła się już przed II wojną światową. 
Natomiast w nowej erze koncernu (po prze-
granej wojnie został on podzielony na szereg 
odrębnych przedsiębiorstw), w 1950 roku, 
powstało Omiya Fuji Industries. Firma ta rok 
później rozpoczęła produkcję modelu M6, 
czyli pierwszego w jej historii silnika przemy-
słowego ogólnego przeznaczenia. Dopiero 
w 1953 roku z połączenia kilku podobnych firm 
oficjalnie powstało Fuji Heavy Industries i mniej 
więcej równolegle zapoczątkowano pierwsze 
próby konstruowania samochodów osobo-
wych, skutkiem czego powstała marka Subaru. 

Tak więc silniki przemysłowe, produkowa-
ne przez FHI pod marką Robin, wyprzedziły 
samochody i stały się dla koncernu bardzo 
ważnym produktem. Dość powiedzieć, że do 
roku 2016 znana już na całym świecie marka 
Robin (obecnie Subaru Robin) wytworzyła 

33 miliony silników przemysłowych różnych 
typów. Obecnie w programie produkcyjnym 
jest ich kilkadziesiąt, w jedenastu głównych 
grupach, do czego dochodzi oferta generato-
rów prądu i różnego rodzaju mechanicznych 
pomp cieczy. Od 1995 roku produkcja została 
przeniesiona z Omiya do fabryki Saitama 
w mieście Kitamoto w Japonii, ale moce pro-
dukcyjne uzupełniają cztery fabryki w Chi-
nach, działające na zasadzie outsourcingu, 
oraz oddział w USA. Marka Subaru Robin jest 
obecnie czwartą w tej branży na świecie.

Na początku listopada FHI poinformowa-
ło oficjalnie, że likwiduje swój dział silników 
przemysłowych, chcąc wykorzystać wszystkie 
dostępne siły i personel zarządzania i produk-
cji na rzecz bardzo dobrze rozwijającego się 
działu motoryzacyjnego. Innymi słowy, per-
spektywy produkcji i sprzedaży samochodów 
Subaru są tak dobre, że uznano, iż korzystna 
będzie likwidacja na rzecz działu motoryzacyj-
nego innej, również dochodowej działalności.

Koncern zamierza do 30 września 2017 roku 
prawie całkowicie zamknąć produkcję silni-
ków Subaru Robin (z wyjątkiem niektórych 
modeli montowanych w pojazdach), a także 

generatorów prądu i pomp, pozostawiając 
oczywiście dla dotychczasowych klientów 
pełne możliwości serwisowe. Nie oznacza to 
jednak, że silniki przemysłowe produkowa-
ne według technologii Subaru Robin znikną 
z rynku. Współpracujący z FHI producenci 
chińscy uzyskają dostęp do wszystkich ja-
pońskich technologii oraz prawa do produkcji. 
Jest to ważne, gdyż urządzenia ukazujące się 
pod marką Robin były dotychczas jednymi 
z najbardziej zaawansowanych w tej branży. 

FHI podkreśla, że opisane wyżej posunię-
cie pozwoli na dalszy szybki rozwój głównej, 
samochodowej działalności koncernu. W ubie-
głym roku liczba sprzedanych na świecie 
pojazdów spod znaku Plejad po raz pierwszy 
w historii przekroczyła milion, ale zapotrze-
bowanie ze strony klientów jest większe. 
Konieczne jest zatem jak najszybsze poszuki-
wanie nowych mocy produkcyjnych. Według 
ostatnich informacji japońskie zamówienia 
na Imprezę w specyfikacji 2017 czterokrotnie 
przekraczają bieżące możliwości wytwórcze. 
Można jednak mieć nadzieję, że już niebawem 
czas oczekiwania na nowe modele Subaru 
uda się skrócić, także w Europie.

Samochody Subaru mają pierwszeństwo

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2016
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Fuji Heavy Industries na początku listo-
pada podjęło decyzję o udostępnieniu 
systemu EyeSight chińskim kierow-

com. Rynek Państwa Środka ma stać się 
kolejnym po rynku japońskim, australijskim, 
północnoamerykańskim i europejskim, 
na którym zadebiutują „oczy” Subaru.

Pierwszym krokiem podjętym przez FHI 
w celu zareklamowania Chińczykom swojego 
wyjątkowego rozwiązania wspomagające-
go jazdę kierowcy było zaprezentowanie 
go na wystawie International Auto Parts 
& Accessories Exhibition, zorganizowa-
nej w mieście Guangzhou. Odbyła się ona 
w dniach 18–27 listopada i przyciągnęła 
rzesze miłośników czterech kółek. Mieli oni 
możliwość zapoznania się z działaniem 

systemu EyeSight, w który wyposażone 
były wystawiane modele Subaru – Outback 
i Legacy w specyfikacji chińskiej.

Od momentu zadebiutowania EyeSight 
w Japonii w 2008 roku do chwili obecnej jego 
łączna sprzedaż na świecie przekroczyła już 
900 000 egzemplarzy. Popularność systemu 
ciągle rośnie i nieustannie spotyka się on z wy-
razami uznania ze strony wielu znaczących or-

ganizacji zajmujących się bez-
pieczeństwem pojazdów. 

W tym roku, 
podobnie jak było to 
w latach ubiegłych, 

modele marki 

Subaru wyposażone w EyeSight uzyskały 
najwyższą notę („superior”) w testach sys-
temów bezpieczeństwa prewencyjnego 
przeprowadzanych przez amerykański In-
surance Institute for Highway Safety (IIHS). 
Tak świetny wynik zdecydował o nadaniu im 
zaszczytnego tytułu Top Safety Pick+ (TSP+). 
Samochody Subaru z EyeSight na pokładzie 
świetnie wypadły również w badaniach 
w ramach Japońskiego Programu Oceny No-
wych Samochodów (JNCAP) mających na celu 
ocenę poziomu bezpieczeństwa prewencyj-
nego pojazdów, zdobywając tytuł Advanced 
Safety Vehicle+ (ASV+). Ponadto w tego-
rocznej edycji badań przeprowadzonych 
przez organizację Euro NCAP Levorg (jedyny 
testowany model) z systemem EyeSight 
uzyskał maksymalną liczbę pięciu gwiazdek.
Tak dobre wyniki sprawiają, że systemowi 
EyeSight z roku na rok postanawia zaufać 
i powierzyć swoje bezpieczeństwo coraz 
więcej kierowców na całym świecie. 

Z całą pewnością już wkrótce do 
grona jego zwolenników dołączy spore 
grono chińskich użytkowników samo-
chodów spod znaku Plejad.

EyeSight wkracza na chiński rynek 



11PLEJADY 6/2016facebook.pl/MagazynPlejady

W dniach 12–15 października w Tokio 
odbyła się międzynarodowa wystawa 
Japan International Aerospace Exhi-

bition poświęcona branży lotniczej, na której 
nie mogło zabraknąć Fuji Heavy Industries. 
Wystawa zgromadziła licznych przedstawi-
cieli firm i organizacji rządowych związanych 
z przemysłem lotniczym i obronnością oraz 
rzesze zwiedzających zainteresowanych 
podniebną tematyką i najnowszymi osiągnię-
ciami technologii w dziedzinie lotnictwa.

Na wystawę, która zorganizowana została 
przez Stowarzyszenie Japońskich Firm Lotni-
czych (SJAC), FHI przygotowało sporo prezen-
tacji multimedialnych i modeli wyprodukowa-
nych przez siebie maszyn i komponentów dla 
samolotów komercyjnych. Najważniejszymi 
elementami były modele dwóch śmigłowców 
w skali 1:2,5. Pierwszym z nich był model he-
likoptera wielozadaniowego nowej generacji 

UH-X, opra-
cowywanego obec-
nie we współpracy z amerykańską firmą Bell 
Helicopter Textron Inc. dla japońskiego Mini-
sterstwa Obrony. Drugi z modeli przedstawiał 
natomiast zaawansowaną wersję helikoptera 
412EPI. Ponadto FHI zaprezentowało modele 
trzech bezzałogowych statków powietrznych, 
opracowane w skali 1:5, wśród których znalazł 
się śmigłowiec RPH-X. Firma położyła duży na-
cisk na zobrazowanie możliwości tych maszyn 

w rożnych warun-
kach pogodowych, pod-

kreślając jednocześnie długi czas, 
przez jaki mogą one pozostawać w powietrzu. 
Na stoisku FHI nie zabrakło również modeli 
i szkiców śmigłowca szturmowego AH-64D 
oraz samolotu szkolno-treningowego T-7.

W części wystawy poświęconej samo-
lotom komercyjnym FHI zaprezentowało 
model szkieletowy, tzw. center wing box, 
który to komponent produkowany jest dla 
Boeinga i montowany w modelu 787. Kom-
pozytową centralną strukturę mocującą 
skrzydła samolotu, która stanowi jeden 
z najważniejszych elementów jego kadłuba, 
wykonano w skali 1:10. Komponent przed-
stawiono również w postaci specjalnej 
grafiki dającej świetne wyobrażenie o jego 
wymiarach. Przygotowano także ciekawy 
film prezentujący proces jego produkcji.

Na tokijskiej wystawie FHI podzieliło się 
również swoimi osiągnieciami w zakresie 
bezpieczeństwa w powietrzu. Z przygoto-
wanych przez firmę prezentacji można było 
między innymi dowiedzieć się, jak działają 
automatyczne systemy pomagające pi-
lotom unikać kolizji, a także zapoznać się 
z możliwościami rozwiązań zapobiegają-
cych oblodzeniu maszyn, czy też systemów 
wykrywających ich uszkodzenia.

W połowie listopada Fuji Heavy Industries otrzymało infor-
mację o przyznaniu mu nagrody Best IR Award w tego-
rocznym plebiscycie przeprowadzonym przez japońskie 

stowarzyszenie zajmujące się relacjami inwestorskimi Japan Inve-
stor Relations Association (JIRA). Jest to powtórka sukcesu sprzed 
trzech lat, kiedy to FHI cieszyło się podobnym wyróżnieniem.

Stowarzyszenie JIRA jest prywatną organizacją non profit, której ce-
lem jest upowszechnianie i ciągłe doskonalenie działań zmierzających do 
poprawy relacji inwestorskich na rynku japońskim. Dzięki prowadzonym 
badaniom i ciągłej wymianie doświadczeń między firmami zrzeszonymi 
w jego ramach pełni ono rolę swoistego centrum informacji. Stowarzy-
szenie swoją działalność rozpoczęło w 1993 roku, a od 21 lat koordynuje 
program nagradzania firm wyróżniających się wyjątkowym zrozumieniem 
i promocją wspomnianych relacji inwestorskich. W tegorocznej edycji 

plebiscytu w ramach tego programu udział wzięło łącznie aż 258 firm, 
spośród których jedynie 14 udało się zdobyć zaszczytne wyróżnienia. 
Połowa zwycięzców, w tym FHI, mogła cieszyć się nagrodą Best IR Award.

Podejmując decyzję o przyznaniu nagrody FHI, jurorzy docenili przede 
wszystkim ogromne zaangażowanie prezesa firmy i członków jej zarządu 
w sprawy związane z relacjami z inwestorami i udziałowcami, właściwe 
rozumienie towarzyszących im problemów oraz odpowiednie podejście do 
kluczowych zagadnień dotyczących planów biznesowych firmy. Podkreślili 
oni ponadto jasność i racjonalność strategii związanych z rozwojem i ka-
pitałem FHI. Uwadze ekspertów JIRA nie umknęły również organizowane 
przez firmę spotkania poświęcone obszarom o szczególnym znaczeniu 
dla inwestorów, a także sprawne, szybkie i rzetelne dzielenie się naj-
świeższymi informacjami z partnerami za pośrednictwem prowadzonej 
strony internetowej. Przyznana nagroda jest wspaniałym potwierdzeniem 
tego, że FHI to firma atrakcyjna, dbająca o klienta i realizująca z sukcesem 
swoje założenia zmierzające do ugruntowania jej pozycji na rynku.

FHI wyróżnione w Japonii

FHI na tokijskiej wystawie  
poświęconej lotnictwu
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Wystawa samochodowa w Los 
Angeles jest jedną z największych 
i najważniejszych w tej branży na 

świecie. Historia imprezy sięga roku 1907, 
jest więc wyraźnie dłuższa niż stuletnia. 
I jej ranga wcale nie spada, nawet mimo 
ekologicznych chmur, jakie piętrzą się 
nad przemysłem motoryzacyjnym.

Co ciekawe, mimo iż motoryzacja 
amerykańska i europejska tradycyjnie 
nie bardzo do siebie przystają, właśnie 

LA Auto Show pokazuje, że firmy europej-
skie próbują poszerzać dla siebie miejsce 
na tamtym rynku znacznie aktywniej niż 
amerykańskie w Europie. I to nie tylko 
koncerny niemieckie plus Volvo, do czego 
się przyzwyczailiśmy, ale też ostatnio 
włoskie (Fiat i Alfa Romeo). Oczywiście 
mocną pozycję utrzymują też koncerny 
japońskie, które wiele swych premier 
przygotowują właśnie na ważną, coroczną 
listopadową wystawę w Mieście Aniołów. 

Nic dziwnego, że także Subaru pokazu-
je w LA wszystko, co ma i co będzie mieć 
najlepszego. Marka nie musi już walczyć 
w USA o rozpoznawalność. Od lat ma 
wysoki prestiż, a sprzedaż samochodów 
nieustannie rośnie. W bieżącym nume-
rze piszemy o rozbudowie i rozszerzeniu 
oferty fabryki Subaru w Indianie i nie 
dziwi też fakt, że najnowsze modele 
spod znaku Plejad konfigurowane są 
przede wszystkim „pod” USA. 

Los Angeles Auto Show i Subaru

TARGI
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TARGI

Na obszernym stoisku Subaru 
podczas LA Auto Show umieszczono 
czternaście samochodów. To wyraźnie 
więcej, niż widujemy podczas równie 
przecież poważnej europejskiej 
wystawy w Genewie. To oczywiste, 

na rynku kilkukrotnie większym 
niż cały rynek europejski Subaru 
trzeba pokazać kompletną ofertę oraz 
wszelkie istotne zapowiedzi. 

Tym razem najważniejszą zapo-
wiedzią jest samochód koncepcyjny 

– Subaru VIZIV-7. To duży, jak sama 
nazwa wskazuje, siedmioosobowy 
SUV z fotelami w trzech rzędach. 
Już pierwszy rzut oka pozwala stwier-
dzić, że zaprojektowano go właśnie dla 
Amerykanów, a nie Europejczyków. 

I być może także nie dla Japończyków. 
Bo przecież w USA wszystko jest więk-
sze, a skoro szersze są drogi, to więk-
sze powinny być także samochody. 

Ponieważ VIZIV-7 jest jesz-
cze pojazdem koncepcyjnym, dane 

na jego temat są wyjątkowo skąpe. 
Długość 520 cm, szerokość ponad 
2 metry, wysokość 186 cm… i to musi 
wystarczyć. Jeszcze informacja o opo-
nach – 265/55R21. Z drugiej strony 
można się domyślać, że majestatyczny 

kształt z imponującą, wysoką maską 
oraz bardzo wydatnymi nadkolami 
pozostanie jego znakiem charaktery-
stycznym. Jest bardzo „amerykański”, 
poza tym wydaje się emanować duchem 
nowej filozofii projektowej Subaru: 
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„dynamika i solidność”. Poza tym 
samochód ma być wygodny 
i bezpieczny, co przy tych wymiarach 
wydaje się oczywiste. Można przypusz-
czać, że wersja produkcyjna niewiele 
się zmieni. Wynika to z prostego faktu: 

rozpoczęcie produkcji i sprzedaży 
zaplanowano na rok 2018, a ponieważ 
w Stanach „modele roku” ukazują 
się co najmniej o pół roku wcześniej, 
wszystko musi być już teraz w fazie 
zaawansowanych przygotowań. 

Informacje nadchodzące z Los 
Angeles wskazują, że tegoroczna 
ekspozycja nie zamierza się wpisy-
wać w popularny nurt oszczędności 
i niewielkiej emisji czegokolwiek. 
Wręcz przeciwnie, wśród kilkudzie-

sięciu debiutów i pojazdów koncep-
cyjnych na palcach jednej ręki można 
znaleźć małe auta miejskie. A jeżeli 
nawet są, to z takim wyposażeniem 
i wystrojem, że trudno tu mówić 
o skromności. Większość natomiast 

to duże i bardzo duże SUV-y (nawet 
pokazany przez Alfę Romeo!) oraz auta 
sportowe. Oczywiście, to tylko Auto 
Show, ale widać jednak, czego chcą 
klienci i przede wszystkim – co chce im 
sprzedawać przemysł. Zapewne w tych 

dużych samochodach znajdą się 
coraz częściej napędy hybrydowe 
i nawet elektryczne, ale będzie to jedyne 
ustępstwo na rzecz tzw. ekologii. 
Bo skoro jeszcze wolno, to dlaczego 
nie korzystać z tej wolności? 

15facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2016
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Do zdobycia mistrzostwa Europy wiedzie długa i wyboista droga. W sezonie 2016 jej finałowym 
etapem był dla SPRT łotewski Rajd Lipawy. Ponad 203 kilometry szybkich szutrowych odcinków 
specjalnych miały zdecydować, czy Włoch Giacomo Scattolon będzie w stanie nadrobić ogromny 
dystans punktowy do Chuchały i Dymurskiego. Polacy świadomi komfortowej przewagi 
wypracowanej dzięki poprzednim 5 zwycięstwom nie musieli naciskać i szukać na siłę sekund. 
Niestety drobny błąd w samej końcówce rajdu przyniósł fatalne konsekwencje… 

Cel osiągnięty

Zimowy zazwyczaj Rajd Lipawy został 
w tym roku przeniesiony o 7 mie-
sięcy, z lutego na wrzesień. Brak 

śniegu w pierwszym terminie oznaczał, 
że zawodnicy mieli ścigać się po szutrze 
i to w czasie, gdy sezon mistrzostw Europy 
(ERC) się kończy, a nie zaczyna. Jednak bez 
względu na porę roku, łotewskie odcinki 
specjalne należą do jednych z najszybszych 
w sezonie, ustępując jedynie estońskim. 
Dla Wojtka Chuchały i Daniela Dymur-
skiego był to ważny występ, który miał 
przypieczętować cały rok starań i ciężkiej 
pracy. – Mamy tutaj do zdobycia bardzo 
ważne punkty. Cały czas pamiętamy 
o tym, że naszym celem jest mistrzostwo 
Europy i dążymy do niego od początku 
sezonu – zapowiadał Wojtek Chuchała. 

– Rywalizacja w naszej klasie będzie 
wyjątkowa i będziemy mieć wielu konku-
rentów, co sprawia, że trudno przewidzieć, 
jak potoczą się jej losy. Na Rajdzie Lipawy 
mamy pierwszą szansę, by przypieczętować 
tytuł mistrzowski w kategorii ERC 2, więc 
postaramy się tego dokonać i tym samym 
osiągnąć najważniejszy tegoroczny cel 
– wtórował mu pilot, Daniel Dymurski.

Piątkowy odcinek kwalifikacyjny, 
po którym zawodnicy wybierają pozycje 
startowe, nie poszedł po myśli załogi Subaru 
Poland Rally Team. 12. czas oznaczał, że do 
wyboru nie pozostało wiele dobrych pozycji 
i Polacy ruszyli do OS 1 jako czwarta załoga. 
Po pierwszej pętli zajmowali 5. miejsce 
w ERC 2 i 12. w klasyfikacji generalnej. 
– Rano straciliśmy trochę czasu za Giacomo 

Scattolonem, który miał kłopoty z samocho-
dem i doganialiśmy go w końcowej sekcji 
trzeciego odcinka specjalnego. Jadąc ponad 
170 km/h, wpadaliśmy co chwilę w „ścianę” 
kurzu i przez to nasz czas był gorszy o około 
20 sekund. Nie mieliśmy również dobrze za-
znaczonego śladu po poprzedzających zało-
gach i ciągle „czyściliśmy” trasę – wyjaśniał 
trudności Wojtek Chuchała. Do końca dnia 
załoga SPRT awansowała z 12. na 10. lokatę 
po drodze notując świetne 6. i 7. miejsca 
na dwóch przejazdach superoesu „Great 
Amber”, zlokalizowanego w portowej dziel-
nicy Lipawy. – Dzisiejsza pozycja startowa, 
szczególnie rano, zdecydowanie utrudniła 
nam zadanie. Było nam trudno nabrać wła-
ściwej pewności siebie i osiągnąć odpowied-
nie tempo jazdy. Momentami jechaliśmy 
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Cel osiągnięty w gęstym kurzu i nie najlepszą linią, więc 
cierpiały na tym osiągane przez nas czasy. 
Na drugiej pętli złapaliśmy już lepszy rytm 
i gdy jechaliśmy po równej drodze, to byli-
śmy w stanie zbliżać się do ścisłej czołówki 
ERC 2, aczkolwiek nie nastawialiśmy się na 
walkę z nią. Tak szybkich rajdów w Polsce 
nie ma, więc wraz z Lopezem uczymy się na 
każdym kilometrze. Naszą drogą na Łotwie 
jest droga po tytuł w ERC 2 i nią podążamy 
– zapowiadał Chuchała. – Jechało nam się 
dużo lepiej, bo droga była wyczyszczona 
i mogliśmy podążać za linią. To bardzo waż-
ne, bo startując w takich warunkach po raz 
pierwszy trzeba czuć się pewnie wchodząc 
w zakręty i podczas drugiego przejazdu było 
już zdecydowanie lepiej. W nowych sekcjach 
troszeczkę czyściliśmy, ale tych miejsc nie 
było wiele. Krótszy odcinek był już „odku-
rzony” w całości i tam, na bardziej zniszczo-
nych fragmentach, auto grupy N mogło mieć 
większe problemy, ale i tak było to lepsze niż 
zgarnianie luźnego szutru – dodał Daniel 
Dymurski.  W tzw. międzyczasie awaria 
skrzyni biegów w aucie naszego jedynego 
konkurenta w walce o tytuł mistrzowski 
ERC 2 wykluczyła go z dalszej rywalizacji 
i tym samym Wojtek i Daniel już w nie-
dzielę rano mogli świętować mistrzostwo. 
O szampanie i toastach nie mogło być 

mowy – do rozegrania pozostał długi etap, 
a załoga SPRT miała otwierać stawkę. 
Po pierwszej pętli utrzymali oni 10. lokatę, 
ale w ERC 2 spadli na 6. miejsce. Nieste-
ty, Wojtek i Daniel nie ukończyli rajdu. 
Na ostatnim odcinku specjalnym uderzyli 
lewym tyłem auta w skarpę i auto rolowało 
po twardej drodze. Impreza WRX STI nie 
nadawała się do dalszej jazdy, ale uchroniła 
załogę od większych obrażeń. Popular-
ny „Siemanko” złamał wyłącznie kość 
śródręcza, a Lopez uniknął jakichkolwiek 
kontuzji. Wypadek nie wpłynął jednak 
na ostateczny wynik czempionatu, Polacy 
zostali mistrzami ERC 2. – Nasze tegorocz-
ne osiągnięcie przyjmuję zarówno z wielką 
radością, jak i niedowierzaniem. 7 lat temu, 
gdy pierwszy raz wsiadłem do rajdówki, 
nie przypuszczałem, że przyniesie to takie 
sukcesy. Wszystko, co piękne, zawdzięczam 
przede wszystkim osobom, które mi zaufały 
i wsparły na mojej drodze. Odczuwam 
teraz niewiarygodny spokój i spełnienie. 
Medal ma zawsze dwie strony i tą drugą jest 
nasza przygoda na ostatnim odcinku Rajdu 
Lipawy, która uczy pokory i daje moty-
wację, by dalej ciężko pracować. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w nasz sukces, 
a przede wszystkim całemu Zespołowi 
i naszym Partnerom: Keratronik, Eneos, 

Raiffeisen Leasing, Franke oraz SJS – podsu-
mował Wojtek Chuchała. – Wybraliśmy się 
na Rajd Lipawy, by przy pierwszej sposobno-
ści zdobyć tytuł mistrzowski w ERC 2. Rajd 
od początku nie układał się po naszej myśli. 
Czas w kwalifikacjach nie był najlepszy, 
co oznaczało, że pierwszego dnia jechaliśmy 
jako jedna z pierwszych załóg i nie ułatwiało 
nam to ustanawiania konkurencyjnych 
czasów. Drugiego dnia otwieraliśmy trasę 
i traciliśmy kolejne sekundy, ale zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że drugie pętle etapów 
możemy pojechać szybciej, bo nawierzchnia 
jest już odkurzona. Niestety, na ostatnim 
odcinku popełniliśmy błąd, który przedwcze-
śnie zakończył nasz rajd. Dziękuję wszyst-
kim za ciężką pracę w tym sezonie, która 
doprowadziła mnie, Wojtka 
i zespół do zdobycia 
tytułów mistrzowskich 
– dodał Daniel 
Dymurski.
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Tytuły przypieczętowane

Przygotowania do sezonu 2016 
zaczęły się jednak znacznie 
wcześniej, bo już w styczniu. 

Szeroko komentowana i chwalona 
decyzja o powrocie Wojtka Chuchały do 
SPRT była absolutnym hitem polskiego 
rajdowego internetu na początku roku. 
Niedługo potem pilotem został ogło-
szony Daniel Dymurski, co spotkało się 
z równie ciepłym przyjęciem. Popularni 
„Siemanko” i „Lopez” to niezwykle 
lubiani zawodnicy, a perspektywa ich 
wspólnych startów w tak ambitnym 
cyklu jak mistrzostwa Europy przyspo-
rzyła zespołowi wielu sympatyków.

Otwierający rywalizację w ERC 
asfaltowy Rajd Wysp Kanaryjskich był 
wielką niewiadomą. Jego nietypowa 
charakterystyka i mocna obsada stawiały 
wiele znaków zapytania. Te jednak szybko 
zostały rozwiane, gdy radykalnie oklejona 
Impreza WRX STI natychmiast wyszła na 
prowadzenie w klasie i walczyła jak równy 
z równym z bardziej zaawansowanymi 
technologicznie autami klasy R5. 

Komentuje pilot, Daniel Dymurski: 
„To był mój debiut w SPRT i pierwszy 
start z Wojtkiem Chuchałą. Trasę rajdu 
stanowią kręte, asfaltowe drogi z ogromną 
ilością często niewidocznych zakrętów. 

Z jednej strony odcinki specjalne oka-
lają skalne zbocza, a z drugiej znajduje 
się przepaść – było jasne, że żarty się 
skończyły. Asfalt miał taką dużą przy-
czepność, że na serwis zjeżdżaliśmy na 
bardzo zniszczonych oponach. Z kolei 
jadąc w deszczu, sądziliśmy, że trasa 
będzie śliska, a niespodziewanie w ogóle 
się nie ślizgaliśmy. Wygrana z dużą prze-
wagą wśród aut produkcyjnych (ERC 2) 
oraz wysokie 5. miejsce w klasyfikacji 
generalnej pokazały, że nasze tempo, 
przygotowanie całego zespołu, jak i nasze 
bezawaryjne Subaru pozwolą nam odegrać 
istotną rolę w kolejnych startach”.

To była długa podróż. Od rozpoczęcia Rajdu Wysp Kanaryjskich do zakończenia Rajdu Lipawy 
minęło 199 dni. W tym czasie Wojtek Chuchała i Daniel Dymurski wraz z całym SPRT przeprowadzili 
skuteczną i dobrze rozplanowaną strategicznie kampanię. Choć oczy cały czas mieli zwrócone 
w kierunku nadrzędnego celu – mistrzostwa Europy w klasyfikacji ERC 2, to po drodze pokazali 
swój kunszt i bez względu na warunki byli absolutnie dominującą załogą w swojej klasie. 
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Miesiąc później Wojtek i Daniel w jesz-
cze większym stopniu zdominowali drugi 
w kalendarzu Rajd Irlandii. Podobnie 
jak na Gran Canarii wygrali wszystkie 
odcinki specjalne w ERC 2, a ich przewa-
ga na mecie nad najbliższym rywalem, 
Włochem Giacomo Scattolonem, wyniosła 
druzgocące 23 minuty. Po tym rajdzie 
przewaga Siemanki i Lopeza w ERC 2 była 
już znacząca i jasne było, że są głównymi 
pretendentami do mistrzowskiego tytułu.

D.D.: „Rajd Irlandii cechował się zde-
cydowanie szybszymi niż na Gran Canarii 
oesami, z dużą ilością szczytów i hop. 
Asfalty te charakteryzowały się mniejszą 
przyczepnością, a dodatkowo zmieniająca 
się aura powodowała, że z liczne cięcia two-
rzyły wiele zabrudzonych, niebezpiecznych 
miejsc. Nasz bezbłędny występ zaowoco-
wał wygraną w ERC 2 oraz pozostawie-
niem w pobitym polu wielu zawodników 
w mocniejszych autach klasy R5”.

W maju kolorowa kawalkada ERC uda-
ła się do Grecji na legendarny Rajd Akro-
polu. Wojtek i Daniel podeszli do tego 
startu z pokorą i od pierwszego odcinka 

specjalnego zachowywali spory margines 
bezpieczeństwa. Mimo to nie ustrzegli 
się przygód i niespodziewanych kamieni 
w linii jazdy, ale świetnie serwisowana 
Impreza dzielnie zniosła katorgę greckich 
odcinków specjalnych. Polacy odnieśli 
trzecie z rzędu zwycięstwo, a w klasyfikacji 
generalnej zajęli fenomenalne, 5. miejsce. 

D.D.: „Nie było wątpliwości, że wybiera-
jąc się na trasy Rajdu Akropolu będziemy 
mieli do czynienia z niezwykle wymagającą 
imprezą. Wysokie miejsce na odcinku 
kwalifikacyjnym pozwoliło nam na wybór 
optymalnej pozycji startowej, co uchroniło 
nas przed czyszczeniem trasy i pozwalało 
na osiąganie bardzo dobrych rezulta-
tów w klasyfikacji generalnej. Niestety 
odcinki przejeżdżane po raz kolejny były 
zniszczone i wymagały od nas nie tylko 
szybkiej, ale jednocześnie rozważnej jazdy. 
Mimo ostrożności, w jednym zakręcie na 
optymalnym torze jazdy znalazł się olbrzy-
mi kamień, w który uderzyliśmy naszym 
Subaru, ale brak większych konsekwencji 
potwierdził wytrzymałość rajdówki, która 
doprowadziła nas do kolejnego zwycięstwa”.

Czerwiec to niemal tradycyjna podróż 
cyklu ERC na Azory. Archipelag położony 
na samym środku Oceanu Atlantyckiego 
jest perłą w koronie Rajdowych Mistrzostw 
Europy. Podobnie jak na Kanarach, 
w Irlandii czy Grecji Siemanko i Lopez zo-
stali pierwszymi liderami w ERC 2, ale nie-
stety tym razem szczęście im nie sprzyjało. 
Na najdłuższym odcinku specjalnym 
rajdu złapali kapcia i musieli zmieniać 
przebite koło na trasie próby. Strata prawie 
2 minut relegowała ich na drugie miejsce. 
W niedzielę załoga pomarańczowo-szarej 
Imprezy ruszyła do kontrataku i było to 
potężne i skuteczne uderzenie. Wygranie 
sześciu odcinków specjalnych z rzędu, i to 
z ogromną przewagą, sprawiło, że czwar-
ta wygrana w ERC 2 stała się faktem. 

D.D.: „Na Azorach zasmakowaliśmy 
prawdziwej egzotyki mistrzostw Europy. 
Zmienna pogoda, typowa dla tej wyspy, 
dała nam się we znaki, ale to złapany 
»znikąd« kapeć był punktem zwrotnym 
tego rajdu. Wiedzieliśmy, że zwycięstwo 
jest w naszym zasięgu, ale minuta straty do 
lidera wymagała maksymalnej koncentra-
cji i woli walki. Tego nam nie brakowało. 
Podczas drugiego etapu odrobiliśmy ten 

czas z nawiązką i wygraliśmy po raz kolej-
ny. Dzięki zdobytym na Wyspie św. Micha-
ła punktom nasza przewaga w klasyfikacji 
generalnej ERC 2 była komfortowa”.

Domowa runda mistrzostw Europy 
jest wyjątkowa zarówno dla zespołu, 
jak i załogi, i nie inaczej było podczas 
Rajdu Rzeszowskiego. Asfaltowe odcinki 
specjalne zlokalizowane na Podkarpaciu 
były dla SPRT zwycięskim powrotem po 
dwumiesięcznej przerwie od startów. 

D.D.: „Rajd Rzeszowski dał nam szansę 
na pokazanie się przed polską publicz-
nością i wykorzystaliśmy ją najlepiej, 
jak potrafiliśmy. Podczas pierwszego 
etapu pogoda była niezwykle upalna, 
ale w nagrzanej sierpniowym słońcem 
rajdówce byliśmy w 100% skoncentrowani 
na naszym zadaniu. Podobnie było również 
w sobotę, gdy nastąpiło załamanie pogody. 
Wygraliśmy wszystkie odcinki specjalne 
w naszej klasie, co było dla mnie pięknym 
uczczeniem 15. startu w tym rajdzie”.

Niezwykła skuteczność i zdobycie 
194 ze 195 możliwych do uzyskania 
punktów zapewniły załodze Subaru 
Poland Rally Team komfortową sytuację 
na Łotwie. To na barkach rywala, Giacomo 
Scattolona, leżał ciężar rywalizacji i odra-
biania punktów do Polaków. Włoch nie był 
jednak w Rajdzie Lipawy konkurencyjny 
i przez awarię stracił szansę na mistrzow-
ski tytuł. Ten przypadł Siemance i Lopezo-
wi, choć rajd niestety zakończył się wypad-
kiem na ostatnim odcinku specjalnym.

D.D.: „Na Łotwie mieliśmy pierwszą 
szansę na przypieczętowanie mistrzowskie-
go tytułu i zamierzaliśmy z niej skorzystać. 
Niestety, nie najlepsza pozycja w kwalifika-
cjach oznaczała, że czyściliśmy nawierzch-
nię z luźnego szutru, tracąc sporo czasu do 
czołówki naszej klasy. Najważniejsze było 
to, że osiągnęliśmy założony przed sezonem 
cel – zostaliśmy mistrzami ERC 2!”.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA ERC 2:
1. W. CHUCHAŁA/D. DYMURSKI  198 pkt
2. G. SCATTOLON/P. ZANINI  142 pkt
3. T. ERDI/G. PAPP 109 pkt

KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW ERC 2:
1. SUBARU POLAND RALLY TEAM  125 pkt
2. ASRT RALLY TEAM 43 pkt
3. ALM MOTORSPORT 25 pkt
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ZLOT PLEJAD tekst:  EWA HABRYN-CHOJNACKA, 
PAWEŁ CHOJNACKI

W tych butach 
Pan nie wejdzie… 
Po wielu latach walki na trasach szosowych postanowiliśmy „odpocząć”. 
Zapisując się dla odmiany na turystyczno-szosową, chcieliśmy oddać się 
głównej idei Zlotu Plejad: poznawać swój kraj, jego tajemnicze zakątki, 
lokalne atrakcje i kulinarne specjały. Plan był prosty – bawimy się dobrze! 

Lokalizacja Zlotu Plejad 2016 nad 
samym morzem napawała optymi-
zmem. Szybko się okazało, że aby spo-

tkać kogokolwiek ze znajomych, wystar-
czyło udać się na plażę. Zamówiona przez 
Organizatorów pogoda sprzyjała długim 
spacerom. Słońce przepięknie świeciło, 
białe mewy szybowały po błękitnym 
niebie delikatnie muśniętym puszystymi 

chmurkami, a po horyzont ciągnęła 
się niebiesko-pomarańczowa plaża… 
Tak, niebiesko-pomarańczowa, bo zlotowe 
koszulki, kultowe Subarowe rajdowe kurt-
ki czy najnowsza kolekcja SPRT królowały 
w tym roku w nadmorskim kurorcie. 
Otrzymane jako wyprawka na jednym 
z wcześniejszych zlotów kocyki przydały 
się bez dwóch zdań! Błogostan, spokój, 



szum fal i czekająca na nas dwudniowa 
wycieczka po okolicy. Aż chciałoby się za-
śpiewać „Plejady welcome to…”. Szybki po-
mysł – idziemy plażą do następnej 
miejscowości! Mieliśmy ogromną radość 
z realizacji pomysłu, zjedliśmy nadmorską 
rybkę, ale przypłaciliśmy naszą wyprawę 
porannymi zakwasami. Chyba musi-
my się za siebie porządnie zabrać…

Wieczorne środowe spotkanie 
wcześniaków, czyli forumowa akcja 
wywiadowczo-integracyjna, potwierdza-
ło, że jesteśmy tam, gdzie trzeba. Kon-
kurenci, koledzy, przyjaciele i świeżaki 
– wszyscy jak jedna rodzina wspomi-
nali ubiegłe lata, komentowali aktualne 
projekty i snuli plany na przyszłość, 
ale jeden cel był wspólny: na najbliższe 

trzy dni zapomnieć o całym świecie 
i oddać się Subarowemu szaleństwu. 

Szybka wizyta w biurze zlotu trwała 
2 godziny. Obsługa prima sort, ale… 
wyjdź człowieku z miejsca, gdzie masz 
dwudziestu znajomych na 1 m². „Co u Cie-
bie? Co u Was?”, „A gratuluję, widziałem, 
piękny ten nowy Levorg”, „Dziękować, 
dziękować, Twój Forek też niczego sobie”, 
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„Platinium widziałem, biała perła rzą-
dzi… gratulacje!”. Wiemy też, co u Zosi, 
że Joasia kocha koniki, Marek od Staszka 
chciał rajdować jak tata i wydzwonił na 
rowerku sąsiadowi w Skodę… Podob-
no wygrywał z tą Skodą… Tak, tak, 
dawniej rozmawialiśmy: „Ile koni ma 
Twoja Impreza?”, „Jedziesz na oponie 
drogowej czy na slicku?”, „Wiesz, to 
chyba będzie «outlaw»”. A po latach… 
Żono, chyba się coś zmienia… 

Rozpakowaliśmy w pokoju wypraw-
kę, sąsiedzi chyba też, bo dało się słyszeć 
donośny świst śmigieł, pracę silników 
elektrycznych, śmiech, a zaraz potem huk 
i krzyk: „Na stare lata Ci odbiło? Samolo-
cikiem jak dziecko? Nie po pokoju mi tu!”. 
Dobrze, że moja żona brała prysznic i nie 
widziała, że też latałem. I to nie samolo-
cikiem, a dronem! Jak prawdziwy pilot!

Dalej poszło już z górki. Idziemy 
po Subarkę, szykujemy się do badania 

technicznego, a następnie odprawa. 
Piękne rasowe numery startowe, spraw-
nie naklejane przez obsługę zawitały 
na karoseriach naszych aut. Tak, teraz 
wreszcie czujemy atmosferę rajdu. 
Na odprawie podstawowe informacje 
dotyczące tras, przekazanych ma-
teriałów, pytania o przedszkole dla 
dzieci i wegetariańskie kanapki (tak, 
będą), nakaz bezpiecznej jazdy i przede 
wszystkim zachowania fair play. 

Tego ostatniego nie trzeba powtarzać, 
w Subarowej rodzinie to podstawa.

Rywalizacja na trasie od kilku już 
lat podzielona jest na dwa dni. Pozwala 
to na przejechanie większej ilości kilo-
metrów, a jednocześnie na zakończenie 
rywalizacji o w miarę wczesnej porze, 
szczególnie drugiego dnia, kiedy cze-
ka na wszystkich impreza kończąca. 
Do niej jeszcze trochę czasu, ale wielu 
intryguje wielki namiot na plaży… 

Wstajemy rano, szybko jemy pyszne 
śniadanie. Jeszcze tylko koszulki na grzbiet, 
dokumenty i zostaje 10 minut do wyznaczo-
nej godziny startu, więc ruszamy na par-
king. A tam wspaniały widok zaparkowa-
nych wspólnie, ustawionych jak pod linijkę 
wszelakich modeli Subaraków, uśmiech-

nięci ludzie, zapracowani organizatorzy, 
zaspane dzieciaki… Jak Ci rodzice zmusili 
maluchy do tak wczesnego wstania z łóżka?

Jedziemy! Pogoda sprzyja, muzyczka 
gra, kanapki są, cel nieznany. Rozma-
wiamy, jak to będzie, czego się spodzie-
wamy, czym nas w tym roku zaskoczą. 
No i zaskoczyli… Pierwsza atrakcja – park 
miniatur – niestety zamknięta, ale na 
szczęście przyjechała pani kierowniczka 
i otworzyła. Ufff… Pytania, odpowiedzi, 
szukamy, patrzymy, liczymy. Dokumenty 
uzupełnione, palimy boksera i jedziemy 
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dalej. Dojechaliśmy do Trzęsacza, a tam 
znany z pocztówek i opowieści kościółek 
nad brzegiem morza. Kościółka nie zostało 
już zbyt wiele, zdecydowanie mniej, niż 
kiedy jako dzieci odwiedzaliśmy Trzę-
sacz z rodzicami. Warto jeździć, warto 
zwiedzać, upływający czas zaciera dawne 
dzieje, znane nam miejsca zmieniają się 
nie do poznania. Kiedyś tu było zupełnie 
inaczej… „Lody, lody, chcemy lody!” 
– najmłodsi uczestnicy Plejad najwyraź-
niej się rozbudzili. Lody dostali zarówno 
milusińscy, jak i ci nieco starsi. A co! 
Dieta poczeka, ważniejsza jest radość!

Wraz z kolejnymi kilometrami, 
jak to na Plejadach bywa, jadące ze zbliżo-
nymi numerami załogi zżywają się coraz 
bardziej. Wspólne kilometry, czasami 

zgubienie trasy, zadania i rywalizacja dają 
okazję do fantastycznego spędzania czasu. 
Zaczynamy zwracać uwagę na zapał, 
z jakim zadania wykonują najmłodsi. 
Nie, to żadne zagrożenie, przecież to tylko 
dzieci… Jakże szybko okazało się, że nie 
doceniliśmy przeciwników! Młodzież 
i „młodsza młodzież” nieraz zawsty-
dziła starych wyjadaczy, pokonując nas 
w konkurencjach bez mrugnięcia okiem. 

Jedziemy wzdłuż wybrzeża, aż nagle 
robi się w samochodzie cicho, co oznacza, 
że lepsza połowa jest zła bądź głodna, 

co w sumie na jedno wychodzi. Na szczę-
ście organizator doskonale przewidział 
zagrożenie, bo właśnie zbliżamy się do 
skansenu Słowian i wikingów na wyspie 
Wolin, gdzie czekają nas kolejne zadania 
i jedzenie. Zaglądamy do osady, a na nie-
spodziankę, którą tam zastaliśmy, klasyk 
z pewnością zakrzyknąłby: „W tym roku 
Plejady ustawił strzał z łuku!”. Na środku 
głównego placu ustawiona jest wielka 
tarcza i wielki łuk. Tak to wyglądało 

z oddali, a z bliska łuk był jeszcze większy, 
natomiast tarcza zdecydowanie mała. 
Koledzy strzelali tak sobie. Teraz jednak 
czas na Robin Hooda… Zakasałem ręka-
wy, wziąłem głęboki oddech, podszedłem, 
złapałem łuk i… hmm, nawet braciszek 
Tuck spaliłby się ze wstydu. Łuk gigan-
tyczny, tarcza – mówię wam – maluteńka, 
strzały chyba krzywe, latały, jak chciały… 
Tacie mojego nowego małego kolegi poszło 
zdecydowanie lepiej, o czym z radością 
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mi doniósł, kiedy trzeci raz nie trafiłem. 
Pierwsze strzały za płoty, a teraz czas 
na posiłek. Placki pieczone na kamieniu 
były przepyszne, na słodko z dżemem 
lub na słono z serem. Do tego gruba 
pajda swojskiego chleba. Oj, zajadaliśmy 
się, aż uszy się trzęsły! Po przepysznej 
przekąsce ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Na Plejadach zawsze możemy liczyć na 
odrobinę szaleństwa. Tym razem itinerer 
zaprowadził nas na lotnisko – oj, będzie 
się działo! Zabawę rozpoczęliśmy od korka 
przed startem, co pozwoliło się bliżej zapo-
znać nie tylko z Plejadowiczami z bliskimi 
numerami, ale również z tymi wcześniej-
szymi, jak i bardzo dalekimi. Inteligentni 
ludzie ponoć nie nudzą, ale gdyby ktoś… 
jednak… czasem… to atrakcji dostarczyły 
kolejne zadania sprawnościowe. Na po-
czątek ważna informacja – standardowe 
ubezpieczenie podczas takich zabaw nie 
obowiązuje. Tym razem organizator przy-
gotował przedziwny pojazd elektryczny. 
Producent twierdzi, że wehikuł służy do 
przemieszczania się, Plejadowicze zgodzili 
się, że raczej do wywracania. Na szczęście 
nikt nie musiał się zagłębiać w załącznik 
do ubezpieczenia, ucierpiały jedynie 
brzuchy od niepohamowanego śmiechu.

Wreszcie czas na odrobinę 
dynamicznej jazdy. 

Lotnisko zachęca przestrzenią i szybką, 
ale bezpieczną próbą sprawnościową. 
Ostatnie wytyczne od trenerów ze Szkoły 
Jazdy Subaru, pełne napięcie i koncentra-
cja, noga na pedale gazu, a tu słyszę z fotela 
pilota: „Jedziesz turystycznie, wolno i bez 
szaleństw!”. „Tak, tak…” – przytakną-
łem, a pomyślałem: „Jak jechać wolno 
Subarakiem, kiedy on chce, on może i on 
też kiedyś musi... A jeżeli nie na zlocie, to 
gdzie?”. Kaski na głowach, sędzia odlicza: 
„3..2..1…”. Ogień, piekła nie ma. Było 
dobrze, jest meta. Czas wpisany, zdajemy 
kaski, już mam odjeżdżać, a wtem pod-
biega zdyszany dzieciaczek… Oczywiście! 
Mój nowy kolega od łuku! „Jaki ma Pan 
czas?”. Sprawdzamy, podajemy… „Pfff, 
mój tata miał lepszy!”. I pobiegł 
w podskokach do zaparkowanego 
obok Forka. Spojrzeliśmy na 
siebie i wybuchnęliśmy 
śmiechem. Nie będzie 
łatwo, entuzjazm rośnie!

Podczas objazdu 
trasy widzieliśmy 
sporo wspania-
łych zabytków, 
w większości 
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to kościoły, z których odwiedziliśmy kilka 
w celach dydaktyczno-poznawczych. 
Aby nikt punktu nie opuścił, organizator 
przygotował pytania, na które odpowiedzi 
znaleźć można było tylko osobiście od-
wiedzając zabytki. „Z ilu warstw kamieni 
zbudowana jest ściana?”, „Ile głów jest na 
drzwiach wejściowych?”, „W którym roku 
nastąpił akt erekcyjny?” Młodzież zawzię-
cie szukała tablicy, panowie drapali się po 
głowie, żony się uśmiechały… albo nie. 
Drobne zadania pozwalały rozprostować 
nogi, zachęcając do wspólnych space-
rów. Mimo że jeździliśmy Subarakami, 

to naprawdę warto było na chwilę wyjść 
z samochodu, aby poznać bardzo intere-
sującą historię regionu i obejrzeć obiekty 
niekiedy wyjątkowe w skali kraju. 

Bardzo wiele radości miłośnikom 
żelaznych bestii, tym najmłodszym, 
i tym nieco starszym, sprawiła wizyta 
w muzeum kolei wąskotorowej w Gry-
ficach. Ileż tam było „ciufci”... „Ciufcia” 
to pociąg, przynajmniej tak zostało mi 
wytłumaczone przez koleżankę z plu-
szakiem pod pachą. Zatem „ciufcie” były 
czarne, zielone, miały dużo kół i mało, 
a ta z przodu była najlepsza. Podszedłem 
poczytać. Nie wiem, na jakiej podstawie 
koleżanka z pluszakiem oceniła parowozy, 
ale dane techniczne potwierdzały opinię: 

120 km/h na prostej, istna Luxtorpeda 
kolei wąskotorowej. Jeszcze szybkie zdjęcia 
do rodzinnego albumu i czas się zbierać. 

Dzień drugi również rozpoczęliśmy 
od pysznego śniadania. Czas wsiadać do 
auta i w drogę. Zaczynamy od wysokiego 
„c” – od próby sportowej na „brudnym”. 
Teren jest asfaltowy, ale unoszący się kurz 
zapowiada Subarową zabawę. Przeczucie 
nas nie myliło – szeroko ustawiona próba 
dawała mnóstwo miejsca na fantazyj-
ne, ale i bezpieczne „latanie bokami”. 
Naprawdę szkoda, że była tylko jedna 
pętla, aż nie chciało się zjeżdżać na metę. 

Jednak czas jest nieubłagany, trzeba odstą-
pić „plac zabaw” kolejnym uczestnikom. 

Po kilkunastu kilometrach dojeż-
dżamy do parku atrakcji, gdzie nikomu 
już nie jest do śmiechu. Z daleka straszy 
nas żyroskop, czyli kółka obracające się 
we wszystkie strony. W środku siedzi 
załogant, zazwyczaj człowiek kamele-
on, nieświadomie zmieniający kolory 
i marzący, aby się już skończyło. Po zejściu 
z urządzenia nie tylko ja miałem nogi jak 
z waty. Znaleźli się jednak i tacy, którym 
się podobało tak bardzo, że okrzykami za-
chęcali operatora diabelskiej maszyny do 
zwiększenia intensywności zabawy. Kolej-
ne zadanie to układanka – zadanie przede 
wszystkim koncepcyjno-intelektualne. 

Żona rozprawiła się z nim, zanim Pan 
wytłumaczył, o co chodzi, więc miałem 
12 sekund odpoczynku przed zabawą 
z wodą, czyli napełnianiem dziurawej 
beczki i wspinaniem po drabince linowej. 
Na równoważni po raz kolejny „młod-
sza młodzież” nie daje starszym szans, 
podobnie jak w zabawie z mieczem. 
Konkurencja ta polegała na obracaniu się 
wokół własnej osi z głową opartą o ręko-
jeść wbitego w ziemię miecza. Delikwent 
ma wykonać dziesięć obrotów, chwycić 
w dłonie miecz i biec pięć metrów, by na 
końcu uderzyć nim w leżący na ziemi 

hełm. To była zabawa! Im człowiek był 
wyższy, tym poziom trudności większy. 
Najbardziej zacięty zawodnik sforsował 
drewniane ogrodzenie i zakończył występ 
spektakularnym lądowaniem w krzakach. 
Najmłodszym Plejadowiczom zadanie nie 
sprawiło większych kłopotów, więc swoimi 
czasami rozłożyli starszych na łopatki. 

Interesującą atrakcją okazał się 
Skansen Wypieku Chleba w Ustroniu 
Morskim, gdzie przygotowano dla nas 
zadanie kulinarne. Jesteśmy pewni 
wyniku – żona gotuje jak nikt inny! 
Organizator przygotował niespodziankę, 
bowiem kulinarna konkurencja oznaczała 
ulepienie z ciasta chlebka w fantazyjnym 
kształcie. Co możemy ulepić innego jak 
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nie Subaru! Poszło dobrze, ale spoiler 
ostatecznie troszkę opadł w piecu. Trzeba 
popracować nad technologią. Żona zleciła 
mi to zadanie, jak wrócimy do domu. 
Teraz robię najlepsze chlebowe spoilery 
– jestem przygotowany na kolejne Plejady!

Nadszedł czas, by rozprostować kości. 
W tym celu wysłano nas na spacer do 
ogrodów Hortulus Spectabilis w Dobrzycy. 
Niewątpliwą atrakcją miejsca jest wysoka 
wieża. Na miejscu okazało się, że w ogro-
dzie wokół wieży znajduje się labirynt, 
do którego zostanie wpuszczony minotaur, 
czyli mąż, a wszystkowiedząca lepsza 
połowa o sokolim wzroku poprowadzi 
swojego wybranka przez labirynt. Nie jest 
łatwo, kondycja już nie ta co kiedyś, prawo 
to nie zawsze prawo, a lewo to też czasem 
prawo, a z góry i na opak tym bardziej. 
Śmiechu było co niemiara, krzyk wydawa-
nych rozkazów niekiedy był tak donośny, 

że lepiej słychać było bezpośrednio 
z wieży niż przez trzymaną krótkofalówkę. 
Lata ćwiczeń nie poszły na marne, mąż 
posłusznie dotoczył się do mety. Mamy ko-
lejne zadanie poplejadowe – poprawa 
kondycji. Na przekór wybrałem gotowa-
nie. Dziwne, ale Ariadna się nie złości. 

Miłym akcentem motoryzacyjnym tego 
dnia była wizyta w lokalnym, prywatnym 
Muzeum Aut Zabytkowych przy hotelu 
Verde w Mścicach koło Koszalina, gdzie 
właściciel zebrał wiele bardzo pięknych 
samochodów. W kolekcji znalazło się 
kilka Mercedesów 190SL i 230SL oraz 
Jaguarów, dwa Fiaty 125p czy takie perełki 
jak Opel Olympia z 1938 r. i MG z 1958 r.

Przejazd przez Mielno, najbardziej 
wysuniętą na północ dzielnicę Poznania 
(jak mawiają poznaniacy), okazał się 
zupełnie inny niż zwykle: bez korków, 
tłumów, rozbawionej gawiedzi. Gdzieś 

tutaj czai się zadanie. Znaleźliśmy parking, 
stajemy. Zadanie polegało na możliwie 
szybkim przykręceniu koła samochodowe-
go. Kto oglądał „Auta”, ten wie, że od tego 
specjalistą jest Luigi… Kto nie oglądał, 
dowiedział się od najmłodszych Plejado-
wiczów. To jedziemy – „Luigi… pit stop!”. 
Niby zadanie banalne, ale okazuje się, że 
nie jest tak łatwo, trzeba trochę nakręcić.

Teraz czas na coś dla ducha. Wspa-
niałym okazał się być ogród w pała-
cyku… „Straciliśmy” tam cały zapas 
uzbieranego czasu, podziwiając piękną 
roślinność, wspaniały budynek, liczne 
fontanny, oczka wodne i jezioro. Prze-
chadzające się po parku pawie dodawały 
miejscu uroku i magicznej atmosfery. 

Ze zdziwieniem obserwowaliśmy 
otoczenie na kolejnym przystanku. 
Wóz strażacki, sporo osób, grająca 
muzyka. Lokalny, mały festyn, szkolenie 
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z pierwszej pomocy i zadanie. No nie… 
samochodziki na pedały. Wygięci w chiń-
skie 8, z kolanami przy uszach, jeden po 
drugim, po raz kolejny dorośli musieli 
uznawać wyższość Subarowego narybku… 
Niepocieszeni wróciliśmy do samochodu. 

Ostatnim punktem na liście Pleja-
dowych atrakcji była wizyta w porcie. 
Tam odczytaliśmy z pamiątkowej tablicy 
odpowiedzi na ostatnie pytanie i z nosami 
spuszczonymi na kwintę udaliśmy się 
do bazy zlotu, aby oddać kartę drogo-
wą. Nie ma jednak powodu do smutku, 
bo nadszedł czas zabawy. Przygotowani 
na tańce do białego rana ruszyliśmy 
na miejsce imprezy. Wtem usłyszałem 
za sobą głos: „W tych butach Pan nie 
wejdzie…”. Stanąłem jak wryty, ale mina 
dziewczynki nie pozostawiała wątpliwości 
– to nie żarty! Spojrzałem na moje obu-
wie, na którym widniało malutkie logo 
obcej marki samochodowej. Dziewczynka 
ma rację – na tej imprezie nie wypada. 
Szybka zmiana i wracamy do zabawy. 

Wyjaśniła się sprawa ogromnego na-
miotu. W tym roku czekało nas prawdziwe 
„beach party”. Setki osób zgromadzonych 
na plaży i pod namiotem bawiły się i bie-
siadowały do późnych godzin nocnych, 
światła omiatające morze i usytuowanie 
centrum zabawy wzmagały poczucie wy-
jątkowości miejsca. Wyniki niewątpliwie 

są ważne, ale czy naprawdę? Godziny ocze-
kiwań, liczenia, sprawdzania, konsultacji, 
porównywania czasów i punktów z innymi 
załogami. Wynik? Każdy, kto przyjechał 
na Plejady, by miło, w rodzinnej atmos-
ferze, spędzić czas i dobrze się bawić, jest 
zwycięzcą. Nas w tym roku zadziwiły 
dzieciaki – prawdziwi fani motoryzacji, 
w większości subarofanatoholicy. Jak się 
potocznie mówi: „gena nie wydłubiesz”, 

a gen wolności, rodzinnego spędzania cza-
su, zwiedzania i ciekawości świata wpisany 
jest w genezę marki Subaru. Na przygodę 
tę gotowi są zarówno obecni, jak i przyszli 
użytkownicy Subaru. Dzisiaj jeszcze 
w fotelikach na tylnych siedzeniach, 
ale już niebawem za kierownicami swoich 
Subarynek. Nieważne, czy turystycznie, 
czy terenowo, czy turboszosowo, waż-
ne, że w Subaru i na Plejadach!   
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK

Jak zadbać o bezpieczeństwo w okresie jesienno-zimowym?  
Dla większości z nas odpowiedzią na tak postawione pytanie  
będzie „zmiana opon na »zimowe«”. No tak, doskonała odpowiedź!  
Ale czy jest coś więcej, co możemy zrobić? 

Wspólnie zadbajmy 
o bezpieczeństwo!

W myśl idei „trening czyni mistrza”, 
Subaru Import Polska wspólnie 
ze Szkołą Jazdy Subaru zaprasza-

ją do podniesienia w tym okresie swoich 
umiejętności z zakresu techniki bezpiecz-
nej jazdy! Niezależnie, na jakim jesteś 
poziomie, czy ile kilometrów pokonujesz 
w ciągu roku, szkolenie to niekończący 
się proces. Co więcej, jest duża szansa, 
że zrobimy to całkowicie za darmo! 
Bez podtekstów ani informacji pisanych 
drobnym druczkiem! Szkolenia oczywiście 
nie odbywają się tylko w okresie jesienno-
-zimowym, prowadzone są przez cały rok. 

Jak to działa?
Program szkoleń powstał w 2000 roku 

wraz z założeniem Szkoły Jazdy Subaru 
– najstarszej w Polsce markowej akademii 
jazdy. Jest rozwijany co roku, a jego ideą 
po dziś dzień pozostaje chęć podnoszenia 
świadomości kierowców oraz aktywnego 
budowania bezpieczeństwa na polskich 
drogach. Darmowe szkolenia są kierowane 
do wszystkich posiadaczy oraz użyt-
kowników (samochody leasingowane) 
wybranych modeli Subaru zakupionych 

w oficjalnej polskiej sieci dealerów tej 
marki i można je odbyć bezpłatnie do 
roku od daty zakupu samochodu. 

Szkolenie obejmuje zarówno krótką 
część teoretyczną, jak i kilkugodzinny 
trening praktyczny. Realizowane jest 
w jednym ze specjalnie do tego celu 
przygotowanych ośrodków techniki 
jazdy. Do programu zakwalifikowane 
są modele: WRX STI, BRZ, Forester XT, 
modele wyposażone w system EyeSight 
oraz te napędzane silnikiem BOXER 
Diesel (ze skrzynią manualną). 

Szkolenia odbywają się w ośrodku wio-
dącym Szkoły Jazdy Subaru – Torze Kielce 
w Miedzianej Górze,  sporadycznie na To-
rze Łódź w Strykowie oraz w ODTJ Mię-
dzychód (50 km na południe od Poznania).

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie  szkolenia.subaru.pl . Jeśli Twój 
samochód kwalifikuje się do darmowego 
szkolenia, udział w zajęciach jest całko-
wicie bezpłatny – pomijając oczywiście 
koszt paliwa w celu dojazdu na tor. 

Oczywiście z przyjemnością powitamy 
także właścicieli innych modeli, pojazdów 
starszych lub zakupionych poza siecią 

dealerską. Szkolenie takie będzie wówczas 
odpłatne, a pierwszeństwo  mają osoby 
z voucherem Subaru Import Polska.

Wymierne korzyści
Udział w szkoleniu to nie tylko dbałość 

o bezpieczeństwo, to także wymierne 
korzyści finansowe. Warta, partner ubez-
pieczeniowy Subaru, oferuje przeszkolo-
nym kierowcom korzystniejsze warunki 
pakietu dealerskiego. Poza zniżką w ubez-
pieczeniu, bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów podniesiona zostaje 
także suma ubezpieczenia NNW. Ponadto 
szkolenie w SJS uprawnia do zawarcia 
umowy ubezpieczenia w wariancie Bez-
pieczny Kierowca, gdzie można uzyskać 
aż 25% dodatkowej zniżki. Większa 
ilość informacji na ten temat znajduje 
się na stronie  bezpiecznykierowca.info , 
a o szczegóły warto także zapytać swo-
jego doradcę z salonu Subaru.

Subaru WRX STI
To od tych szkoleń wszystko się zaczęło. 

Specjalnie stworzony program treningów 
dla właścicieli tych potężnych maszyn na 
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Wspólnie zadbajmy 
o bezpieczeństwo!

przestrzeni lat ewoluował, tak jak przez 
ponad 16 lat istnienia Szkoły Jazdy Subaru 
ewoluował kultowy model „GT/STI”. 
Dzisiaj to program zindywidualizowany, 
oparty o bezpieczeństwo i technikę jazdy. 
Prowadzony praktycznie wyłącznie na 
Torze Kielce w ekskluzywnym układzie 
jeden na jeden. Smaczku z pewnością 
dodaje fakt, że na prawym fotelu zasia-
dają wyłącznie najbardziej doświadczeni 
spośród instruktorów Szkoły Jazdy Subaru. 
Wśród nich spotkać można m.in. aktual-
nego rajdowego mistrza Europy i zawod-
nika Subaru Poland Rally Team, Wojtka 
Chuchałę. Szkolenie obejmuje klasyczne 
elementy treningu bezpiecznej jazdy 
z uwzględnieniem specyfiki modelu, w tym 
efektywne użycie systemów Symmetrical 
AWD, Active Torque Vectoring oraz 
nastawień centralnego dyferencjału. 

Forester XT
Trening dedykowany posiadaczom 

i użytkownikom najmocniejszej wersji 
modelu Forester. To realizowany w grupie 
program oparty na sprawdzonym kursie 
bezpiecznej jazdy I stopnia w Szkole 
Jazdy Subaru. Będąc jego rozwinięciem, 
swym zakresem obejmuje także takie 
tematy jak jazda w „lekkim” terenie czy 
użycie dostępnych systemów aktywnego 
bezpieczeństwa. To doskonały sposób 
podniesienia swoich umiejętności za 
kierownicą oraz poznania w bezpiecz-
nych warunkach potencjału samochodu. 
Prestiżu programowi dodaje z pewnością 
charakter zajęć prowadzonych w małych, 
kilkuosobowych grupach. Zapewnia to 
również doskonały kontakt z instruktorem 
oraz możliwość indywidualnego podejścia. 

Samochody z silnikiem BOXER 
Diesel i skrzynią manualną

Dzięki popularności 
silników BOXER 
Diesel program 
ten stanowi 
jeden z najczęściej 
organizowanych w Szkole Jazdy Subaru 
kursów. Bazuje na klasycznym trenin-
gu I stopnia w grupie do 10 posiadaczy 
różnych modeli Subaru z silnikiem 
BOXER Diesel z manualną skrzynią 
biegów. To właśnie takie połączenie daje 
ogromny potencjał. Potencjał, którego 
efektywne wykorzystanie warto potre-
nować. Wszystko to w bezpiecznych 
warunkach i pod okiem doświadczonych 
instruktorów Szkoły Jazdy Subaru. 
Wysoki moment obrotowy już przy 
niskim zakresie obrotów sprawia, że 
samochód może mieć nie tylko dosko-
nałe osiągi, ale i dawać sporą przyjem-
ność z jazdy. Zwłaszcza przy legendar-
nym napędzie Symmetrical AWD.

Subaru BRZ
Nietypowy model w palecie Subaru, 

dla którego Szkoła Jazdy Subaru prowadzi 
swoje szkolenia. Ze względu na wymaga-
jący, a jednocześnie mogący dawać wiele 
przyjemności z jazdy napęd wyłącznie 
na tylne koła, BRZ doskonale nadaje się 
do treningów z techniki bezpiecznej, jak 
i dynamicznej jazdy. SIP wspólnie z SJS 
oferują klasyczne szkolenie z techni-
ki bezpiecznej jazdy z jednoczesnym 
uwzględnieniem specyficznego jak dla 
tego Subaru rodzaju napędu. Zakłada 
on trening zarówno przy aktywnym, jak 
i wyłączonym systemie VDCS (system 

stabilizacji toru jazdy). Podobnie jak 
w przypadku szkolenia dla WRX STI, 
również i ten program jest prowa-
dzony w układzie jeden na jeden. 

Samochody z EyeSight
To specjalistyczny program 

wyłącznie dla właścicieli i użytkowników 
samochodów Subaru wyposażonych 
w system EyeSight. Stanowi połączenie 
najciekawszych elementów treningu 
doskonalącego technikę bezpiecznej jazdy 
ze szkoleniem skupionym na efektyw-
nym wykorzystaniu, a przede wszystkim 
dogłębnym poznaniu systemów bezpie-
czeństwa prewencyjnego. Bardzo małe 
grupy, do kilku osób, dają gwarancję 
bardzo dobrego kontaktu z instruktorem.

Jak wziąć udział w szkoleniu?
To bardzo proste – daj nam znać, 

że jesteś już gotowa (lub gotowy) na 
szkolenie – SJS skontaktuje się z Tobą 
i ustalicie dogodne miejsce i termin. 
Deklaracji udziału w szkoleniu do-
konać można na kilka sposobów:
a)  logując się na  moje.subaru.pl  za 

pomocą SIP ID oraz hasła (w uzy-
skaniu tych danych pomoże nasz 
dealer), a następnie klikając na „Zapisz 
się” przy dostępnym szkoleniu,

b)  kontaktując się bezpośrednio 
z SJS pod adresem: biuro@sjs.pl 
bądź telefonicznie: 12 410 00 81,

c) wsparcia też może udzielić nasz dealer.
Resztę pozostaw już nam, a dobie-

rzemy dla Ciebie najlepszy z oferowa-
nych treningów. Co więcej, zrobimy to 
całkowicie bezpłatnie! Do zobaczenia 
na torze i… Yahoo Subaru!  

http://m.in
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK

Gdy wsiadamy za kierownicę samochodu, niewielu z nas myśli o znalezieniu dla siebie 
odpowiedniej pozycji. Mówiąc „odpowiedniej”, mam na myśli taką, która zapewni nam możliwość 
pełnej kontroli nad pojazdem oraz nie będzie zwiększała ryzyka urazów spowodowanych 
– o zgrozo – przez systemy bezpieczeństwa! Źle zapięte pasy czy zbyt nisko ustawiony zagłówek 
to tylko wierzchołek góry lodowej.

Pozycja przede wszystkim
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Przyjrzyjmy się więc, jak powinna 
wyglądać prawidłowa pozycja 
w fotelu kierowcy.  Od czego zacząć? 

Zacznijmy od nas samych. Wsiadając 
do samochodu, powinniśmy w miarę 
możliwości unikać prowadzenia w ubraniu 
krępującym ruchy, jak marynarki czy gru-
be kurtki. Zróbmy prosty test. Usiądźmy 
w fotelu w lekkim ubraniu i ustawmy go 
w optymalnej odległości od kierownicy, 

a następnie ubierzmy grubą zimową kurt-
kę i ponownie spróbujmy zająć miejsce za 
kierownicą. Efekt? W drugim przypadku 
będziemy musieli cofnąć nieco fotel, aby 
mieć wystarczającą ilość przestrzeni. Jak 
to możliwe? Przecież nasze gabaryty nie 
zmieniły się w ciągu kilku sekund… Im 
grubsze ubranie, tym większy „bufor” mię-
dzy fotelem a naszym ciałem. To niestety 
znacząco pogarsza nasze wyczucie tego, co 

dzieje się z samochodem, a w sytuacji awa-
ryjnej sprawić może dodatkowe problemy. 

Pora zająć właściwą pozycję. Jak ją 
jednak znaleźć? Lekko ubrani wsiadamy 
do samochodu. Pierwszą czynnością 
powinno być wciśnięcie pedałów sprzęgła 
i hamulca (przy skrzyni manualnej) 
lub samego pedału hamulca (przy skrzyni 
automatycznej). Zapierając się z całej siły, 
zwróćmy uwagę, czy nogi (noga) pozostają 



lekko zgięte w kolanie. Jeśli możemy ją 
wyprostować, oznacza to, że siedzimy 
zbyt daleko i powinniśmy przysunąć 
siedzisko nieco bliżej. To bardzo ważne 
z dwóch powodów! Po pierwsze, z uwagi 
na bezpieczeństwo aktywne, czyli mini-
malizowanie ryzyka incydentów. Przy 
wyprostowanej nodze siła oddziałująca na 
pedał hamulca pochodzi z łydki, zaś przy 
ugiętej nodze pracujemy bardziej udem, 
które jest znacznie silniejsze. W ten sposób 
jesteśmy w stanie wygenerować znacz-
nie większą siłę, a przez to skrócić drogę 
zatrzymania samochodu. Po drugie, 
z uwagi na bezpieczeństwo pasywne 
– po kolizji. Frontalne uderzenie przy 
wyprostowanych nogach oznaczać może 
poważne złamania oraz urazy stawów! 

Dla poprawnego ustawienia siedziska 
ważna jest również jego odpowiednia 
wysokość, która powinna zapewnić dobrą 
widoczność, a z drugiej strony pewne 
operowanie nóg na pedałach. Po wci-
śnięciu pedału sprzęgła czy hamulca 
zwróćmy uwagę, czy nasze ciało nie 
uniosło się, co mogłoby oznaczać zbyt 
wysokie położenie siedziska fotela.

Gdy mamy już ustawione siedzisko, pora 
wyregulować oparcie. Idealnym jest rozwią-
zanie, w którym tworzy ono kąt zbliżony 
do konta prostego z siedziskiem (uwaga: nie 
z podłogą!). Często widuję kierowców zbyt 
dosłownie traktujących tę zasadę i usta-
wiających oparcie pionowo. To również nie 
pomaga, a może być niebezpieczne. Właści-
we ustawienie zapewnia odpowiedni punkt 

podparcia pleców, a w sytuacji awaryjnej 
ułatwi efektywne hamowanie oraz zoptyma-
lizuje wyczucie pojazdu poprzez nasze plecy.

Gdy fotel ma już właściwą pozycję 
(lub jesteśmy w trakcie jego regulacji), 
ustawmy odpowiednią odległość od 
kierownicy. Przydatnym okaże się tutaj 
regulacja kolumny kierowniczej w dwu 
płaszczyznach. Jednocześnie wyregulujmy 
jej wysokość oraz odległość. Kiedy będzie-
my wiedzieli, że to właśnie ta pozycja jest 
właściwa? Siedząc już w fotelu, wyprostuj-
my ręce trzymając kierownicę w pozycji 
„za piętnaście trzecia”– ręce powinny być 
również ugięte w łokciach o około 90°. 
W takiej pozycji nie powinniśmy mieć 
możliwości ich pełnego wyprostowania 
nawet podczas mocnego hamowania. 
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Pozwoli to na precyzyjne, płynne i szybkie 
manewrowanie nawet w sytuacji awaryjnej. 
Jeśli możemy wyprostować ręce, przysuńmy 
kierownicę nieco bliżej do siebie. Jeśli nie 
posiadamy takiej opcji, ustawmy oparcie 
nieco bardziej do pionu. Sprawdźmy jeszcze 
raz. Wykonajmy kilka skrętów, pchając 
kierownicę w prawo i lewo. Jeśli w trakcie 
tych ruchów nasze barki nie tracą kontaktu 
z oparciem fotela, a z drugiej strony zbyt 
bliska odległość nie krępuje nam ruchów, 
to znak, że dobrze dobraliśmy pozycję. 

Dochodzimy do kwestii zagłówków 
– jeśli posiadają one regulację, pamiętajmy 
również i o nich. Górna krawędź zagłówka 
powinna znajdować się maksymalnie na 
wysokości szczytu głowy, a minimalnie 
na linii oczu. Zbyt niskie wysunięcie to 

ogromne niebezpieczeństwo! Nie zapomi-
najmy także o zagłówkach dla pozostałych 
pasażerów, także tych na tylnej kanapie!

Pozostaje nam jeszcze odpowiednie 
wyregulowanie i zapięcie pasów. Zapnijmy 
je tak, jak zwykle to czynimy. Rozpoczyna-
my od ogólnego skontrolowania, czy pas nie 
jest gdzieś zwinięty i poskręcany, co mo-
głoby grozić poważnym urazem podczas 
wypadku. Równocześnie poprawiamy jego 
część biodrową tak, aby znajdowała się 
możliwie najbliżej naszego ciała. Wsuwamy 
go pod swetry, polary, a jeśli nie zdecydo-
waliśmy się na ściągnięcie kurtki – również 
i pod nią. W innym przypadku przerzu-
cony tylko lekko pas bezwładnościowy 
w trakcie wypadku nie uratuje nas, a wręcz 
przeciwnie –  wyrządzi nam dodatkowe 

poważne obrażenia wewnętrzne. Gdy pas 
jest już we właściwym miejscu, chwytamy 
go prawą ręką tuż powyżej zapięcia i mocno 
ciągniemy ku górze, aby zmniejszyć jego luz 
na biodrach. Przyszła pora na regulację jego 
wysokości. Poprawnie ustawiony powinien 
przechodzić swobodnie na środku obojczy-
ka (dotykając go, a nie zaginając się na nim).

W tym miejscu przypominamy 
o naszych pasażerach. To na kierowcy 
spoczywa obowiązek dopilnowania 
poprawnego zapięcia pasów przez 
wszystkich na pokładzie. Pamiętajmy, 
że Subaru daje również możliwość 
takiej regulacji na tylnych fotelach. 

Na zakończenie ogólne spoj-
rzenie na naszą pozycję i… mo-
żemy ruszać w drogę!  
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PASJE tekst: MICHAŁ KRUK

20 listopada Rajdem Australii zakończył się sezon 2016 cyklu Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Świata (WRC). Tegorocznego mistrza świata kibice poznali już chwilę wcześniej, 
więc emocje w ostatnich tygodniach towarzyszyły im bardziej w związku z przygotowaniami 
Toyoty do powrotu do WRC od przyszłego sezonu oraz zaskakującą decyzją Volkswagena 
o wycofaniu się z rajdów już teraz. Spekulacje i przecieki odnośnie do dalszych losów kierowców 
i samochodów niemieckiego koncernu chcemy jednak odłożyć na bok i wrócić myślami do jego 
rodzinnego rajdu, Rajdu Niemiec. Wszystko to oczywiście za sprawą gwiazdozbioru Plejad, 
który miał ponownie swój wyjątkowy akcent w okolicach Trewiru.

Coraz więcej Plejad 
w Rajdzie Niemiec



Część z Was na pewno pamięta, 
jak w 2014 roku opisywaliśmy 
w Magazynie Plejady historię wiel-

kiej pasji do motorsportu i Subaru (Hi-
storia na kołach się toczy – Marek i raj-
dowa „Babcia”  NR 54–55). Niedługo 
po publikacji tamtego numeru, podczas 
Rajdu Nadwiślańskiego, załoga granato-
wego Subaru z oklejeniem „555” uległa 
poważnemu wypadkowi, który na dłuż-
szy czas zmusił Marka Kluszczyńskiego 
i Krzysztofa Marschala do odwieszenia 
kasków na kołek. Operacje, zabiegi i wie-
lomiesięczna rehabilitacja pozwoliły na 
powrót do zdrowia na tyle, że w sezonie 
2015 mogliśmy ich zobaczyć 
w roli 

„zerówki”1 podczas Rajdu Niemiec. 
Mimo długiej przerwy, nadal od-
czuwalnych skutków wypadku 
i niewielkich przygód z samocho-
dem podczas rajdu, sami zaintere-
sowani uznali występ za udany. 

Pierwsze rozmowy na temat startu 
w Rajdzie Niemiec 2016 odbyły się od razu 
po zakończeniu tamtej edycji. Kilka mie-
sięcy później pojawiła się jednak szansa, 

1  SAMOCHÓD FUNKCYJNY, SPRAWDZAJĄCY 
TRASĘ RAJDU TUŻ PRZED PIERW-
SZYMI ZAWODNIKAMI (NIE BIE-
RZE UDZIAŁU W RYWALIZACJI 
ZAWODNIKÓW)

że polski zespół będzie mógł wystawić 
nie jeden, a dwa samochody. W czerwcu 
nadeszło potwierdzenie od organizatora. 
Propozycję startu drugim samochodem 
otrzymali Michał Pryczek i Jacek Pryczek 
– syn i ojciec z paliwem we krwi, któ-
rych kibice rajdowi kojarzą 
z „zerówki” Subaru 
w RSMP 
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PASJE

(m.in. brali udział w programie Bez-
pieczne Rajdy). Oferta została oczywi-
ście przyjęta przez nich z entuzjazmem 
i nieukrywaną radością. Kto by w końcu 
nie chciał jechać „zerówką” w rajdzie rangi 
WRC? Zasadnicza różnica w stosunku 
do samochodów funkcyjnych w Polsce 
jest taka, że w Rajdzie Niemiec muszą 
one spełniać wszelkie wymogi bezpie-
czeństwa, tak jak pozostałe auta biorące 
udział w rywalizacji. Ponadto zerówki 
mają mierzony czas przejazdu odcinków.

Ten drugi samochód, o którym mowa, 
to kolejna A-grupowa2 „Babcia”3 będąca 
dziełem MTS Dzierżoniów. To właśnie 
tym samochodem duet Pryczków wystar-
tował treningowo w wakacje w Rajdzie 
Rzeszowskim. Wówczas był to jedyny 
gotowy egzemplarz w tej specyfikacji. 
Marek z Krzyśkiem swoją nową „Babcię” 
zaczęli bowiem budować niedługo przed 
Rajdem Niemiec i w tym momencie 
znajduje się ona w fazie przygotowań do 
tras rajdowych. W związku z tym faktem 
start w Rallye Deutschland musiał się 
ponownie odbyć pożyczonym „Hołkiem”4 
(w 2015 roku startowali tym samym 
egzemplarzem). Kilka dni intensywnej 

2   KONSTRUKCJA WYCZYNOWA, OD PODSTAW 
BUDOWANA DO SPORTU SAMOCHODOWEGO, 
KTÓRA TYLKO BAZUJE NA CYWILNYM 
SAMOCHODZIE.

3   POTOCZNE OKREŚLENIE NA SUBARU IMPREZĘ 
PIERWSZEJ GENERACJI.

4   SUBARU IMPREZA W OKLEJENIU, 
Z JAKIM KRZYSZTOF HOŁOWCZYC JEŹDZIŁ 
W MISTRZOSTWACH POLSKI I EUROPY.

pracy, aby doprowadzić rajdówkę do 
wymaganej specyfikacji, i w drogę!

Tegoroczna edycja rajdu zawierała 
kilka nowych odcinków, jednak o po-
dobnym charakterze co pozostałe, znane 
z poprzednich lat. Nie robiło to znaczącej 
różnicy dla Marka i Krzyśka. Jak stwier-
dził Michał, kilka oesów nawet trochę 
przypominało polskie trasy, dzięki czemu 
pomimo tego, że były dla nich zupełnie 
nieznane, to przejeżdżało się je całkiem 
przyjemnie. Nowością i zarazem spo-
rym wyzwaniem dla polskiego zespołu 
było podołanie logistyce i obsłudze nie 
jednego, a dwóch samochodów. Nastąpiła 
więc „rozbudowa” ekipy serwisowej.

Jak zwykle rajd zaczął się kilka dni 
przed właściwą rywalizacją najlepszych 
kierowców świata. Wtorek i środa stały 
pod znakiem zapoznania z trasą. O ile 
dzięki doświadczeniu z lat ubiegłych dla 
Marka i Krzyśka było ono na tyle łatwe, 
że mogli delektować się widokami, o tyle 
dla Michała i Jacka był to jakby cios 
zawodowego boksera. Pierwsze wrażenia? 
„Kosmos”, „nie ma mowy, żeby to się 
udało” i inne tego typu myśli. Na szczęście 
szybko uleciały i duet „M. i J.” mógł się 
zająć tworzeniem opisu. Wiedzieli jednak 
cały czas, że przy tym, co ich czeka, całe 
RSMP razem wzięte jest łatwizną. Czwar-
tek to już odcinek testowy i ceremonia 
startu, czyli chwila oddechu i czas na 
przygotowanie organizmu na nadcho-
dzące trudy zasadniczej części imprezy.

Piątkowa część rajdu nie należała do 
przyjemnych dla „Hołka” i jego załogi. 
Już na pierwszym odcinku specjalnym 
ukręciły się jedna tylna i jedna przednia 
półoś. Mimo tego załoga zdołała stanąć 
na starcie kolejnej próby i przejechać 
5 kilometrów od startu, by definitywnie 
zatrzymać się na poboczu. Ciężko było 
w to uwierzyć, ale ukręceniu uległa druga 
przednia półoś. Załodze pozostało jedynie 
czekać na przyjazd lawety i podziwiać 
samochody klasy WRC, przemykające 
obok ich rajdówki. „Babcia” wystartowała 
tuż przed nimi i w tym czasie pokonywa-
ła kolejne kilometry swoich pierwszych 
oesów w WRC. Niestety i w jej przypadku 
dzień nie zakończył się zgodnie z oczeki-
waniami. Samochód zgasł i już nie odpalił 
w trakcie próby numer 4. Usterkę udało 
się usunąć dopiero na serwisie. Równo-
cześnie w związku z zaskakująco szybkim 
uszczupleniem zapasu półosi zespół 
rozpoczął intensywne poszukiwania 
dodatkowych egzemplarzy, które zakoń-
czyły się sukcesem dzięki pomocy innego 
pasjonata Subaru, Damiana Sawickiego.
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Sobota mimo bardzo wczesnego startu 
(wyjazd z serwisu o 6:30) ułożyła się 
trochę lepiej. Trochę, ponieważ rajdów-
ka w barwach Stomil Olsztyn i Mobil1 
przejechała odcinki bez przygód, ale za 
to „Babcia” podzieliła jego los z zeszłego 
roku, kiedy to „Hołek” złapał kapcia 
na Panzerplatte5. Tempo obu naszych 
załóg na najsłynniejszym odcinku rajdu 

mogłoby być lepsze, gdyby nie opa-
dy deszczu, które zaskoczyły naszych 
reprezentantów tuż po zmianie opon 
na twardą mieszankę. Subaraki nie 
prowadziły się tak, jak by tego chciały 
załogi. Ciekawostką jest, że różnica 
czasu między Subaru Imprezami „00B” 
(Michał i Jacek) a ”00A” (Marek i Krzy-
siek) podczas drugiego przejazdu po 
poligonie wyniosła na mecie 1 sekundę! 

Niestety przejazd ten miał też nega-
tywne skutki. Kamień wystrzelony spod 
koła rajdówki uszkodził obudowę skrzyni 
biegów. Załoga „Hołka” zauważyła usterkę 
w trakcie 80-kilometrowej dojazdówki 
do serwisu i w związku z wyciekiem oleju 
samochód w oklejeniu Stomil Olsztyn po-
nownie zatrzymał się przy drodze w ocze-
kiwaniu na lawetę. Nie było sensu ryzyko-
wać dalszych uszkodzeń samodzielną jazdą 
na kołach aż do serwisu. Naprawa uszko-
dzonego elementu trwała do 2 w nocy i nie 
wiadomo, czy zakończyłaby się sukcesem, 
gdyby nie pomoc Rui Francisco Soaresa, na 
co dzień członka ekipy serwisowej zespołu 
Hyundaia, a prywatnie wielkiego pasjonata 
marki Subaru. To dzięki jego podpowie-
dziom udało się naprawić uszkodzenie 
i umożliwić dalszą jazdę w niedzielę. Warto 
tutaj wspomnieć, że mimo trudnej sytuacji 
i trudów naprawy atmosfera w zespole była 
pierwszorzędna, można powiedzieć – ro-
dzinno-imprezowa. Dzięki temu oraz dzię-
ki szczęśliwemu finałowi naprawy niedługo 
przed świtem humory dopisywały mimo 
świadomości, że za 4 godziny trzeba już 
wyjeżdżać z serwisu na pierwsze odcinki.

Niedziela była dla wszystkich powro-
tem do winnic, przez które nie przebie-
gały sobotnie trasy. Kibice z pewnością 
delektowali się pięknymi widokami 
odcinka Dhrontal, który był Power Stage6 
w poprzedniej edycji rajdu. Tymczasem 
na drodze pierwszy nawrót pierwszego 
odcinka i... trach! Kolejna półoś poddała się 
bez większej walki z niemieckimi asfaltami. 
Załoga ponownie dokończyła odcinek 
rajdu niesprawnym samochodem i z jego 

mety udała się bezpośrednio do serwi-
su, gdzie oczekiwała na finisz drugiego 
samochodu zespołu. Kiedy wydawało się, 
że granatowe Subaru dotrze szczęśliwie do 
mety, również w nim poddała się półoś.

Jak widać, tegoroczna edycja rajdu to 
dla jednych kolejne, a dla innych zupełnie 
nowe doświadczenia i nauka. Problemy 
z półosiami były niewątpliwie trudną 
lekcją dla wszystkich, ale nikt nie żałuje 
czasu spędzonego w okolicach Trewiru. 
Zarówno na odcinkach, jak i w strefie 
widać było polskich kibiców, którzy 
przebyli setki kilometrów, by podziwiać 
najlepszych kierowców świata oraz zerówki 
z Polski. Słowa uznania, kiedy wszystko 
szło zgodnie z planem, ale i wsparcia, gdy 
pojawiały się przeciwności, dodatkowo 
polepszały atmosferę i nastroje. To były 
świetne, aktywnie spędzone i niezapo-
mniane „wakacje”, jak mówią o tym 
wyjeździe członkowie zespołu. Mimo tego, 
a może właśnie również z powodu tego, 
co spotkało nasze załogi i jak sobie z tym 
poradziły, możemy być z nich dumni! 

Po powrocie do Polski zespół zgłosił 
reklamację półosi do producenta (produkt 
wykonywany na indywidualne zamó-
wienie). Potwierdziły się przypuszczenia, 
że półosie posiadały wadę produkcyjną, 
która nie pozwalała im przetrwać trudów 
odcinków rajdowych. Równocześnie 
członkowie zespołu wrócili do swojej co-
dzienności, kontynuując również budowę 
drugiej „Babci”. Uchylając rąbka tajemnicy, 
możemy wyjawić, że jeśli uda się dopiąć 
kwestie finansowe, to przynajmniej jedną 
„Babcię” zobaczymy w przyszłym roku na 
odcinkach RSMP, za co redakcja Magazy-
nu Plejady trzyma mocno kciuki! Oby do 
zobaczenia na trasach w 2017 roku!  
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5  NAJSŁYNNIEJSZY ODCINEK RAJDU NIEMIEC, PRZEBIEGAJĄCY PO DAWNYM POLIGONIE WOJSKOWYM.
6   OSTATNI ODCINEK RAJDU, DODATKOWO PUNKTOWANY DLA 3 NAJSZYBSZYCH NA NIM ZAŁÓG. 

PUNKTYDOLICZANE SĄ DO KLASYFIKACJI GENERALNEJ DANEGO RAJDU.
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PODRÓŻE tekst:  MAGDA „MANDALENKA” MARCINKOWSKA
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Całą noc lało, grzmiało i huczało, 
ale my przespaliśmy ten atak desz-
czowo-burzowy w zaciszu hotelo-

wym. Następnego dnia mimo godziny 
12:00 padało nadal. Zjedliśmy podwójne 
śniadanie w cenie pojedynczego („nasz 
gospodarz” ze skansenu nie przeżyłby 
chyba takiej rozrzutności w stosunku do 
turystów), spakowaliśmy auto i ruszyliśmy 
do centrum Melnika. Przez noc strumyk 
obok parkingu zamienił się w rwącą rzekę 

żółtopomarańczowego błota. Po godzinie 
zaczęło się wypogadzać i postanowiliśmy 
pobuszować po okolicy. Idziemy przez 
miasteczko, które wyglądało na mocno 
dotknięte przez burzę. Patrzymy, jak ludzie 
wymiatają piasek i żwir naniesiony przez 
deszcz do wnętrz sklepików. Wszędzie jęzo-
ry błota i gliny, a mimo wszystko dookoła 
jest pięknie. Co krok restauracja, winiarnia, 
sklepik z winami, miodami i dżemami; na-
wet pamiątki często trafiają się nie chińskie, 

a robione na miejscu. W sezonie Melnik 
przyjmuje ponad 30 tysięcy turystów. 
Na stałe mieszka tu jednak nie więcej niż 
200 mieszkańców. Miasto jest najmniej-
szym w Bułgarii i znane jest na świecie 
z unikalnych piaskowych piramid dookoła, 
mnóstwa winnic oraz świetnego wina, któ-
rego urok doceniał sam Winston Churchill. 
Idąc tym tropem, zastanawiamy się, gdzie 
zaopatrzyć się w okrągły bukłaczek czer-
wonego wytrawnego napoju z winogron. 

Subariada 2015  
– bułgarska przygoda /cz. 5/
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Emil Frey Polska S.A.

Budapeszt
Bratysława

Kraków

VoineasaTimisoara
RUMUNIA

BUŁGARIA

WĘGRY

POLSKA

SŁOWACJA

Bukareszt

Widyń

Prohodna
Bojentsi

Stara Zagroda

Devil’s ThroatMelnik

Saloniki

Szipka
So�a

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

 > DYREKCJA
 > DORKA (NASZ OFICJALNY KORESPONDENT PRASOWY Z MAGAZYNU OFF ROAD)
 > SUBARY I ARLETA
 > APE I MANDALENKA
 > MUKA, MAGDA ORAZ WERONIKA Z MATYLDĄ
 > URABUS FAMILY TEAM – CZYLI GRZEGORZ, GOSIA, MICHAŁ I MACIEK
 > JASTAZEN I PABLO
 > PPMARIAN Z IRENĄ I MATYLDĄ
 > EKIPA CARTA – CZYLI ARTUR, OLA, AGNIESZKA I MICHAŁ
 > SEBEKIAN Z KLAUDIĄ I KONRADEM
 > MARHOF
 > PRZEWODNIK: MIŁOSZ „RZEŹNIK” Z „PRZYGODY 4×4” W ASYŚCIE NIEOCENIONEJ BEATY
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Odwiedzamy także Muzeum Wina 
(bilet z degustacją) i kupujemy tam 
butelkę czerwonego wytrawnego Melnika. 
Ceremonia nalewania z beczki, korko-
wania i lakowania oraz pieczętowania 
butelki jest bardzo urokliwa. Po drodze 
kupujemy jeszcze różne wina z kolejnych 
winnic i robimy szybkie zakupy suweni-
rowe dla bliskich z Polski. Potem jedziemy 
do Monastyru Rożeńskiego (jakieś 6 km 
od Melnika), który zaliczany jest do 

jednych z najstarszych tego typu obiektów 
(IX lub XIII w.). Po drodze mijamy prze-
walone drzewa, połamane gałęzie zalegają-
ce na drodze, kamienne osuwiska i jęzory 
błota. Droga przed samym Monastyrem 
oberwana i w trakcie naprawy. Część aut 
zawraca, a ludzie idą na piechotę, ale prze-
cież Forek sobie doskonale radzi. Parkuje-
my nieopodal wejścia na teren klasztoru. 
Wielokrotnie niszczony i palony, przebu-
dowywany, z wieloma średniowiecznymi 

freskami urzeka ciszą i nastrojem do 
kontemplacji. Są tu bezcenne średnio-
wieczne freski i stare witraże, interesujące 
cele mnichów, refektarz i kostnica, ale 
najcenniejsza jest cudowna ikona Matki 
Boskiej. Według lokalnych legend – miej-
scowi mnisi wrzucili ją do pobliskiej rzeki 
Strumy, by uchronić ją przed najeźdźcami. 
W ten sposób ikona dopłynęła do jednego 
z greckich monastyrów. Powróciła na swo-
je miejsce i stanowi obecnie miejsce kultu 
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i cel wielu pielgrzymek. Około 200 metrów 
w kierunku wschodnim od Monastyru 
znajduje się grób słynnego bułgarskie-
go rewolucjonisty Jane Sandanskiego, 
mocno jednak zaniedbany.

Wracamy do Melnika na późny 
obiad. I trafiamy w jednej z restauracji 
na starszego pana, który perfekcyjnie 
mówi po polsku. Wolno, z namysłem, 
ale bardzo poprawnie i z idealnym 
akcentem. Jest Bułgarem, nigdy nie był 
w Polsce, a języka nauczył się na kursach 
w Sofii, a potem doszkolił się z turystami. 
Jesteśmy pełni podziwu. Czas płynie 
szybko na pogawędce i jedzeniu. Niedłu-
go potem dostajemy informację, że ekipa 
subarowa zmierza już w naszym kierunku 
i że możemy się rozlokować w pensjona-
cie, w którym mamy opłacony nocleg. 
Wkrótce  pod oknami słychać znajome 
dźwięki i głosy. Czeka nas wspólna 
kolacja i ostatni wieczór integracyjny. 
Potem trzeba już wracać do domu…

Ponieważ nie towarzyszyliśmy 
całej ekipie przez ostatnie 20 godzin 
– nie mogę opisać tego, co przeży-
li – oddaję więc głos Urabusowi:

Sobota, 20 VI 2015 (relacja: Urabus)
Halo, halo Magdaleno, ale o tym 

opowiadać nie możesz, gdyż spragniona 
bułgarskich monastyrów nakłoniłaś Adama 
do zmiany trasy. Nie widziałem co prawda 
jego miny, ale w głosie pobrzmiewała mu 

ledwo słyszalna, acz wyraźna nuta smutku, 
gdy informował nas przez CB, iż postano-
wiliście odłączyć się od konwoju i poje-
chać na skróty do Melnika. Trochę wam 
zazdrościliśmy. Zapewne tę noc spędzicie 
w wygodnym łóżku, nasyceni smaczną 
kolacją i napojeni słynnym winem w jednej 
z miejscowych knajpek, a do tego spłukani 
ciepłą wodą hotelowego prysznica. Ciarki 
przeszły mi po plecach na myśl o moich 
własnych perspektywach noclegowych 
na nadciągającą noc. Oczami wyobraźni 
widziałem już, jak w pocie czoła rozstawia-
my na grząskim ściernisku nasz wielki jak 
łódzka Atlas Arena namiot. Jak w pośpiechu 
zjadamy kolację, by zdążyć na wieczorne 
ognisko… a gdy tam docieramy, biesiada 
właśnie dobiega końca. Współtowarzysze 
wyprawy, dysponując samorozkładającymi 
się w ułamku sekundy namiotami, zaczęli ją 
jakieś trzy godziny temu i teraz udają się na 
zasłużony spoczynek. Udajemy się więc i my, 
biorąc po drodze „kąpiel” w strugach ulew-
nego deszczu. W obliczu tej jakże sugestyw-
nej podprogowej wizualizacji poczułem nie-
omal, jak jedna z kropel tego deszczu spływa 
po mojej twarzy. Ostatkiem sił przeganiam 
jednak natrętne myśli i ruszamy w stronę 
Wąwozu Trigradskiego, straszeni co chwila 
pohukiwaniami majaczącej na horyzoncie 
burzy. Po drodze zatrzymujemy się przy jed-
nym z przydrożnych źródeł, aby zatankować 
wodę do kanistrów. Wtedy też Michał z za-
łogi Artura, pochwyciwszy Agnieszkę (z tejże 

załogi), obraca ją w powietrzu do góry 
nogami i woła: „żebyś mi babo nie chciała 
więcej do Monastyru”… W każdym razie 
dylemat wyboru pomiędzy błotem a Mona-
styrem przejdzie niewątpliwie nierozwią-
zany do kanonu subariadowych rozterek. 

Główna atrakcja wąwozu, czyli jaskinia 
Diabelskie Gardło, nie została niestety 
poddana naszej eksploracji. Pora była już 
dość późna i należało pędzić na miejsce pla-
nowanego biwaku, żeby zdążyć przed nocą. 
Zatrzymaliśmy się nieopodal wejścia tylko 
w celu uwiecznienia w pamięci aparatów 
fotograficznych przepięknych widoków oraz 
pośpiesznego zlustrowania znajdującego się 
tam kramiku. Niechętnie, ale bez większego 
oporu, finansuję zakup niedużego słoika 
miodu, co jest o tyle zaskakujące, że bardzo 
rzadko daję się namówić na tego typu 
wątpliwe atrakcje. A niech tam – myślę 
wtedy – może będzie to jedyna słodka rzecz, 
jaka spotka moją familię tego wieczoru? 

Gdy dzień już gasł i Bułgarię ogarniała 
z wolna szarówka zmierzchu, wyjechaliśmy 
z lasu na ogromną łąkę, przeznaczoną na 
dzisiejszy spoczynek. Pomny strasznej wizji, 
postanawiam rozbić namiot nieopodal pla-
nowanego ogniska. Jeśli nawet nie uda się 
dotrzeć tam na czas, to przynajmniej gwar 
pobliskiej biesiady umili prace kwatermi-
strzowskie. Robota poszła jednak nadspo-
dziewanie sprawnie i niezbyt spóźnieni za-
siadamy w kręgu biesiadników. Dostaję od 
Pawła kieliszek ojcowskiej nalewki i rozsia-
dam się wygodnie w fotelu. „W życiu piękne 
są tylko chwile” – śpiewa wciąż zespół 
Dżem… W tamtej chwili słowa te wydały 
mi się nader oczywiste. Głos zabrał Miłosz 
i w krótkim podsumowaniu tegorocznej wy-
prawy pochwalił Stanisława za wyjątkowo 
sprawną jazdę i pozostawanie zawsze w za-
sięgu wstecznego lusterka pilota. W dalszej 
części biesiady nasz przewodnik planował 
dobrym słowem odnieść się także do 
poczynań pozostałych załóg. Jak się jednak 
okazało, odniesienie to nie miało nadejść. 
Czy zabrakło Miłoszowi dobrych słów, czy 
też zwyczajnie nie było o czym gadać… 
pewnie nie dowiemy się nigdy. Niezrażony 
tym jednak Sebastian zaczął snuć plany 
przyszłych Subariad, a w toku burzliwej 
dyskusji wyłoniły się dwie najbardziej 
pożądane destynacje. Bałkany z uwzględ-
nieniem Albanii, Czarnogóry i Macedonii 
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oraz Turcja Wschodnia z opcją obowiązko-
wego przejścia na islam. Biesiada trwałaby 
pewnie do rana, gdyby krążąca wokoło 
burza nie postanowiła potraktować nas 
w końcu deszczem. Zgasło zatem ogni-
sko i pogrążyło obozowisko w mroku. 

Niedziela, 21 VI 2015 (relacja: Urabus)
Wilgotny poranek nie zachęca do wychy-

nięcia z ciepłego śpiwora. W obawie jednak 
przed Miłoszem, porzucającym podobno 
maruderów na pastwę losu, mobilizujemy 
się i po symbolicznej porannej toalecie zabie-
ramy się za przygotowanie śniadania i skła-
danie obozowiska. Tego ranka pożałowałem 
trochę, że rozbiliśmy się wczoraj tak blisko 
ogniska. Rozniecone na nowo dymiło do-
kładnie w stronę naszego namiotu, a zapach 

dymu dało się wyczuć w samochodzie jesz-
cze długo po opuszczeniu bułgarskiej ziemi. 
Nie czas jednak na marudzenie, szczególnie 
że trening oraz właściwa motywacja uczy-
niły z nas mistrzów i niebawem ruszamy 
w kierunku Jaskini Jagodzińskiej. Przed 
wejściem do niej mamy spotkać samochody 
terenowe miejscowych off-roaderów, które 
zabiorą nas na punkt widokowy Oko Orła. 
Ileż było zamieszania, gdy na parking pod 
jaskinię podjechało 9 objuczonych „świnek” 
prowadzonych przez czerwono-czarną 
„lochę”. Właścicielka jednego ze straga-
nów lamentowała okrutnie, iż taka ilość 
„trzody” zasłoni jej ekspozycję i doprowadzi 
do bankructwa obwoźny biznes. Ucichła 
dopiero po usłyszeniu  argumentów obsługi 
parkingu, która chyba grzecznie, ale stanow-
czo wyjaśniła, iż parking, jak sama nazwa 

wskazuje, jest miejscem przeznaczonym do 
parkowania. Sprzedawczyni miała tego dnia 
wyjątkowego pecha. Nie dość, że zasłoni-
liśmy jej kramik, to później rozpadało się 
dosyć mocno, co w sumie doprowadziło 
zapewne do drastycznego spadku dziennych 
obrotów. Mam tylko nadzieję, że ktoś z na-
szej ekipy zrekompensował pani część strat 
nabyciem choćby jednej drobnej pamiątki. 
Jak się domyślacie, nie byliśmy to jednak 
my. Tym bardziej że zaraz po zaparkowaniu 
przesiedliśmy się na pakę miejscowej tere-
nówki i pomknęliśmy na punkt widokowy. 
Zwrot „pomknęliśmy” nie oddaje dosłownie 
prędkości podróżnej naszego tymczasowego 
środka transportu. Kierowca wydawał się 
robić, co tylko możliwe, aby wzbudzić w nas 
emocje terenowej przeprawy. Obawiam się 

jednak, iż nieświadom zainteresowań 
pasażerów podjął się zadania niemożli-
wego do realizacji. Momentami byliśmy 
wręcz przekonani, że sami dalibyśmy radę 
pokonać prowadzący do Oka Orła podjazd. 
Czy byłoby tak w istocie? Twierdząca 
odpowiedź na to pytanie niech pozostanie 
w sferze wysokiego prawdopodobieństwa, 
będąc drobną rekompensatą dla nasze-
go ego, pozostającego w niedosycie po 
niedokończonym podsumowaniu Miłosza.

Sam punkt widokowy jest kładką 
wiszącą na wysokości 1530 m n.p.m. i robi 
niemałe wrażenie. „Ja niczego się nie boję”, 
ale na wszelki wypadek wolałem, aby 
trzytonową nośność rzeczonej kładki wy-
próbował najpierw słynący z zamiłowania 
do wysokości Sebastian. Trochę to trwało, 
zanim Klaudia i Konrad przekonali go do 
tego desperackiego kroku, ale dzięki temu 
i ja zdecydowałem się rzucić okiem w prze-
paść. Powrót z punktu widokowego prze-
biegł znacznie szybciej niż wjazd, ale i tak 
mieliśmy wrażenie, że trafił się nam 
najwolniejszy pojazd. Chodź wyprzedzili 
nas absolutnie wszyscy, którzy poruszali 
się w tym samym kierunku, to wycieczka 
okazała się bardzo udana. Troszkę prze-
moczeni udaliśmy się po powrocie na małe 
co nieco do restauracji położonej vis-à-vis 
wejścia do jaskini, a chętni wybrali się 
niebawem na jej zwiedzanie. Moja familia 
postanowiła wydelegować do tej misji 
najmłodszego przedstawiciela rodziny 
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– Macieja, który w naszym imieniu obej-
rzał znajdujące się tam przeróżne nacieki 
i tak zwane perły jaskiniowe. Dziwnym 
zrządzeniem losu z całej misji młodemu 
człowiekowi utkwiła w pamięci głównie 
zamknięta krata blokująca przez dłuższy 
czas wyjście i napotkana w jaskini choinka 
bożonarodzeniowa. Kto wie, czy nie stało 
się tak w wyniku powstałej na gruncie 
skojarzeniowym obawy przed pozostaniem 
w zamknięciu aż do Bożego Narodzenia? 

Reszcie subariadowiczów, oczekujących 
na grotołazów, towarzyszą zgoła odmien-
ne emocje. Oddajemy się mianowicie 
błogiemu lenistwu, susząc w restauracji 
przemoczone ubrania i ogrzewając się przy 
piecu rozpalonym przez uczynną obsługę. 
Sielankę przerywa powrót speleologów 
uwolnionych w końcu z jaskini oraz sygnał 
do wyjazdu. Udajemy się zatem do Melnika 
na spotkanie z miłośnikami architektury 
sakralnej. Ewidentnie bardzo ucieszyli się 
na nasz widok…. podejrzewam Magda-
leno, że strasznie się bez nas nudziliście?

Tak oto V Subariada dobiegła końca. 
Biesiadowaliśmy jeszcze długo po kolacji, 
degustując w hotelu produkty kolejnych 

winnic, wybuchając co chwila śmiechem 
i wspomnieniami. Noc przed drogą 
powrotną okazała się stanowczo za krótka 
i już współczuliśmy naszym kierowcom, 
którzy oczu szybko nie przymkną…

Poniedziałek, 22 VI 2015
Rano spotykamy się na śniadaniu 

– niestety nie wszyscy, bo muka i ppmarian 
z rodzinami już byli w drodze na ciąg dal-
szy urlopu planowany w Chorwacji. Część 
osób robi ostatnie zakupy, jedni odwiedzają 
Muzeum Wina, inni jadą zobaczyć Mona-
styr Rożeński. Miłosz z Beatą pojechali już 
na spotkanie z kolejną grupą spragnionych 
błota wariatów. Marhof i cart przepako-
wują się, bo czeka ich jeszcze podróż po 
Macedonii i Albanii. Subary z Arletą chcą 
jeszcze kilka dni poleniuchować w Grecji. 
Do Polski wraca reszta ekipy, ale jednym 
się spieszy mniej, innym bardziej i w efek-
cie dzielimy się jeszcze na dwa obozy, 
bo Dyrekcja z Dorką i Jastazen z Pa-
blem wracają Transfogarską, a ape, 
sebekian i Urabusy wybierają 
opcję pełną autostrad – czyli 
drogę przez Serbię, 
Węgry i Słowację. 

Nasza trasa – po autostradach serb-
skich – tylko pozornie była najlepszym 
wyborem. Co prawda jakość dróg była 
praktycznie bez zarzutu, a nawet miej-
scami jechało się lepiej, szybciej i po 
lepszych nawierzchniach niż w Bułgarii; 
co prawda stacje benzynowe po drodze 
były nowoczesne, ze sklepami, toaletami, 
a nawet punktami gastronomicznymi, ale 
nie pomyśleliśmy o tym, że jednak będzie-
my przekraczać granicę – i to nie tylko 
państwową, ale i unijną… Tak się przy-
zwyczailiśmy do wygody podróżowania 
w ramach UE, że zapomnieliśmy całkiem, 
jak wygląda opuszczenie strefy UE i po-

nowny do niej wjazd… 
Paszporty, 

sprawdzanie aut 
i ich zawartości 
(tu nam skóra 
ścierpła na myśl 
o naszych 
baniaczkach 
pełnych mel-

nikowskiego 
nektaru, 
bo celnik 
był dość 
dociekliwy 

i dłoń-
mi 
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odzianymi w gumowe rękawiczki 
myszkował po pudłach z przypadkowo 
i dowolnie zapakowaną w podróż powrot-
ną zawartością, które to pudła zajmowały 
bagażnik naszego Forka). Przeglądaniu 
licznego przecież ekwipunku turystycz-
no-kempingowego, który obsłużył całą 
wyprawę i nosił ślady błota i biwaków, 
towarzyszył baczny wzrok służb celnych 
– zupełnie jakbyśmy pod naszymi śpiwo-
rami, namiotami i plecakami wypchany-
mi odzieżą oczekującą prania ukrywali 
tuzin uchodźców spoza Unii… Dopiero 
za granicą z Węgrami złapaliśmy oddech. 

Zmierzchało, a my uparcie szuka-
liśmy jakiegoś sensownego miejsca 
noclegowego. Kolejne kilometry upły-
wały na bezowocnym wypatrywaniu 
oczu i pilnowaniu, by nasi kierowcy nie 
zasnęli za kierownicą. Pierwsza próba 
noclegowa okazała się zbyt kosztowna 
dla naszych portfeli, ponieważ hotel, 
który znaleźliśmy, luksusem i cenami 
przebijał chyba Arłamów, który mieliśmy 
świeżo w pamięci po Plejadach. Kolejna 
próba na chwilę rozpaliła w nas nadzieję, 
bo sam zajazd wyglądał nie najgorzej, 
była wystarczająca ilość wolnych pokoi 
i nawet ceny przyzwoite. Porozumiewając 
się z recepcjonistą to na migi, to mie-
szanym zestawem niemiecko-angiel-
skim (ponieważ pan władał głównie 
językiem ojczystym, czyli dla nas 
kompletnie magicznym 
i niezrozumianym) 
już prawie ubiliśmy 

najem, ale w chwili, kiedy chcieliśmy 
pobrać klucze, okazało się, że zapłacić 
trzeba z góry i to gotówką, bo kartą nie 
można… Nie muszę chyba dodawać, że 
bankomatu w promieniu niewiadomym 
nie było, tak samo jak rzeczonej gotówki 
w portfelach. Z żalem więc zwróciliśmy 
klucze w recepcji i powlekliśmy się ze 
zwieszonymi głowami, noga za nogą, 
do aut. Dopiero trzecia próba znalezie-
nia noclegu okazała się dla nas łaskawa, 
a wszystko za sprawą rodaka pracującego 
na stacji benzynowej, na której tankowa-
liśmy auta. Kiedy, pamiętając już o tym, 
że nie wszędzie można zapłacić kartą, 
przekrzykiwaliśmy się ponad autami: 
„sprawdź, czy można płacić kartą”, 
usłyszeliśmy spod drzwi wejściowych, 
że a i owszem – można. Cóż za ulga, kie-
dy grubo po północy – w tym cudownym 
skądinąd kraju – można było usłyszeć 
zrozumiałe dla nas słowa. Zostaliśmy ele-
gancko poinstruowani, jak mamy jechać 
i gdzie szukać najbliższej noclegowni. 
Wreszcie udało nam 
się zaparkować, 
zainsta-
lować 

w pokojach i usiąść przy kawie, her-
bacie i piwie, a potem paść w objęcia 
Morfeusza. Dalej było już łatwo, prosto 
i banalnie, choć w strumieniach desz-
czu, ale za to do upragnionego domu.

W kolejne dni meldujemy się powoli na 
Forum z informacjami, kto i gdzie dotarł 
i co mu się przydarzało (np. Subary i Arleta 
zmierzyli się z kolejnym fochem swojego 
pupila, który postanowił powylegiwać 
się w warsztacie). Nasza ekipa serbsko-
-węgierska dotarła do domów 23 czerwca. 
Ekipa transforgarska zjawiła się na miej-
scu 24. Pozostali urlopowicze wrócili pod 
koniec czerwca. W kilka dni później na 
Forum powstała lista wstępna uczestni-
ków kolejnej Subariady – tym razem do 
Albanii. 10 miejsc rozeszło się jak ciepłe 
bułeczki w ciągu 31 minut… W więk-
szości zarezerwowane zostały przez 
uczestników bułgarskiej V Subariady. 
I niech to służy za całe podsumowanie 
tego, jak udała się nasza wyprawa.  
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Saint Lucia (Wyspa św. Łucji), jak już 
wspominałam w pierwszej części, 
słynie między innymi z pochodze-

nia wulkanicznego i siarkowych źródeł 
(Sulphur Springs) wulkanu Qualibou. 
Najbardziej jednak charakterystycz-
nym elementem krajobrazu są dwa 
szczyty, leżące po zachodniej stronie 
wyspy, zwane Les Pitons: Gros Piton 
(771 m n.p.m.) i Petit Piton (743 m n.p.m.). 

Droga z St. Vincent do St. Lucii zajęła 
nam trochę czasu, a jako że płynęliśmy po 
ciemku, niewiele z niej pamiętam… Do Pi-
tonów dotarliśmy bardzo późnym wieczo-
rem. Rano przywitał nas przepiękny widok 
i sprzedawca świeżych produktów spożyw-
czych (w tym bagietek!), który przypłynął do 
nas swoją łódką. Takich handlarzy spotykali-
śmy wszędzie podczas całego rejsu, ale nigdy 
nie zdecydowaliśmy się na żadne zakupy.

Zatoka Pitons Bay to miejsce zapiera-
jące dech w piersiach, szczególnie gdy noc 
spędza się na pokładzie. Pierwsze, co uka-
zuje się rano naszym oczom, to Pitony, 
masywne olbrzymy pochodzenia wul-
kanicznego, wyrastające wprost z wody. 
Aktywność wulkaniczna nie ograniczała 
się jednak w okolicy tylko do wzgórz 
– kilka kilometrów w głąb lądu znajdo-
wały się gorące źródła z wszechobecnym 

Subaru na Karaibach /cz. 3/ 
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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zapachem siarki. Był to nasz cel tego 
dnia. Całą naszą załogę zawiozła do niego 
duża taksówka. Najpierw kąpiel w błocie 
o zapachu starych jaj dostarczyła nam 
masę wrażeń i kupę śmiechu. Nawzajem 
wysmarowaliśmy się błotem i czekaliśmy, 
aż na nas zaschnie. Szybko przyzwy-
czailiśmy się do zapachu siarkowodoru. 
Później czekała nas wizyta i kąpiel przy 
dwóch naturalnych wodospadach, z czego 
jeden „zasilany” był gorącą wodą ze źródeł 
i dzięki temu zapewniał przyjemne 35°C. 

Czas jednak nie miał dla nas litości, kilka 
minut relaksu w dżunglowych termach 
i trzeba było wracać do miasta. Po drodze 
jeszcze tylko szybki postój w punkcie wido-
kowym na malowniczą panoramę zatoki 
Soufrière, gdzie znajdował się mały stragan. 
Kupiliśmy tam między innymi pyszne sosy 
domowej roboty, drobne pamiątki oraz rum. 
Z tego ostatniego, jak się okazało po fakcie, 
należało zrezygnować – przy straganie 
skosztowałam czegoś doskonałego w smaku, 
a to co mi sprzedano, okazało się (po 
powrocie do domu) zabarwioną wodą 

bez smaku… Dotarliśmy do 
miasteczka, niesamowicie 

wygłodniali po tych kąpielach, a mieliśmy 
jeszcze godzinę do przypłynięcia umówio-
nej motorówki. W tym momencie załoga 
rozdzieliła się na grupy poszukujące trady-
cyjnej europejskiej strawy oraz tych, którzy 
nadal chcieli eksperymentować z karaibską 
kuchnią, mimo że dla niektórych skutki 
bywały średnio przyjemne… Wychodząc 
z założenia, że mnie tu jeszcze nic nie 
zaszkodziło i nie przyjechałam na frytki, 
podążyłam za naszym kapitanem i resztą 
naszej grupy w poszukiwaniu jakiejś restau-
racji. W zasadzie wybór był na tyle duży, 
że od razu wszyscy zdecydowaliśmy się na 
ten sam lokal, gdzie spróbowaliśmy między 
innymi pysznego kurczaka po karaibsku 
oraz karaibskich orzeźwiających drinków.

W czasie, kiedy byliśmy na Karaibach, 
zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. 
Na każdej wyspie były okolicznościowe 
dekoracje, w sklepach i na ulicach można 
było usłyszeć piosenki o tematyce świą-
tecznej. Te same, które u nas słychać. Było 
to dość ciekawe doświadczenie, ale to co 
mnie wyjątkowo urzekło, to dwie choinki 
w samym centrum Soufrière. Jedna duża, 
druga mała, dokładnie tak jak Pitony. 
Pięknie udekorowane wspaniale wpisy-
wały się w krajobraz wyspy, szczególnie 
że w tle widać było Gros Piton. Przepięk-
na świąteczna karaibska pocztówka. 

Posileni mogliśmy wracać na 
„Rascasse”. Wracaliśmy do naszego 
„domu” tymi samymi motorówkami, które 
pędziły rozbryzgując na nas wodę. Dotarli-
śmy na nasz jacht, w którym niestety jeden 
z silników odmówił posłuszeństwa, przez 

co do naszego kolejnego pit stopu po-
ruszaliśmy się w żółwim tem-

pie. Dzięki temu długo 
żegnaliśmy się 

z Pitonami, 
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podziwiając ich majestat w świetle 
zachodzącego powoli słońca. Wieczorem 
dotarliśmy do naszego ostatniego miejsca 
cumowania przed Martyniką – Rodney 
Bay na północy St. Lucii, gdzie zobaczy-
liśmy pokaźną marinę, przyszły dom 
Anyi i zwinęliśmy śrubą wędkę jakiemuś 
nieuważnemu wędkarzowi w kanale 
podejściowym. To był ostatni wieczór 
naszej załogi w komplecie, ponieważ 
następnego dnia Olusia i Beavis musieli 
opuścić nas i Karaiby i wracać do Polski.

Następnego dnia rano pojawiła się 
ekipa, która miała reanimować nasz silnik 
tak, byśmy mogli na czas dotrzeć na Marty-
nikę. W tym czasie uzupełniliśmy ostatnie 
zapasy, kupiliśmy ostatnie pamiątki, zwie-
dziliśmy ogromną marinę pełną jachtów, 
które właśnie zakończyły regaty ARC z Las 
Palmas na Wyspach Kanaryjskich – do 
Rodney Bay na St. Lucii. Były tam jachty 
z całego świata, wiele również z Polski. 
Po pośpiesznym załatwieniu wszystkich 

spraw wróciliśmy na jacht, na którym 
Olusia z Beavisem kończyli się pakować, 
nerwowo spoglądając na zegarki. Niestety 
prawego silnika nie udało się naprawić 
i wyruszyliśmy w stronę Martyniki na 
żaglach, wspierając się drugim silnikiem. 
Na szczęście wiatr był zacny, jak się okazało 
po wyjściu z zatoki.  Beavis uspokoił się, 
będąc pewnym, że zdążymy na czas do 
Le Marin. To był nasz ostatni odcinek rejsu 
i na jachcie zrobiło się cicho i sentymen-
talnie. Sprzyjał temu przepiękny zachód 
słońca, którym żegnały nas Karaiby…

Rzeczywiście droga na Martynikę była 
wietrzna, co dało się odczuć w kambuzie, 
w którym się zabunkrowałam, szykując 
nam wszystkim ostatni wspólny posiłek. 
Mimo zabezpieczenia garnków mocno się 
bałam, czy któryś z nich się nie wywróci 
i czy nie skończę wycieczki poparzo-
na… Na szczęście obiad bezpiecznie się 
ugotował, Olusia z Beavisem zostali przeze 
mnie nakarmieni i mogli opuścić pokład 
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„Rascasse”. Udało się zamówić taksówkę, 
do której po pośpiesznym pożegnaniu 
udali się z bagażami biegiem… Na jachcie 
zapanowała błoga nuda. Krótko trwała, po-
nieważ po chwili okazało się, że Beavis za-
pomniał zabrać paszporty z jachtu. A może 
to kosmit zapomniał im te paszporty od-
dać, w każdym razie Olusia i Beavis musieli 
w połowie drogi na lotnisko zawracać. Przy 
marinie taksówka nawet się nie zatrzymy-
wała, kosmit w biegu wrzucił paszporty do 
środka! Na szczęście „zapominalscy” mieli 
jeszcze sporo czasu i zdążyli ze wszystkim. 
Niestety koszt transportu wzrósł znacząco 
i w sumie wyniósł 100 €, nie licząc nerwów.

Reszta załogi została na jachcie, leniwie 
popijając drinki przy kolacji. Mieliśmy 
ambitne plany spakować się wszyscy 
jeszcze tego samego dnia, ale… wieczór był 
taki piękny! Mieliśmy ważniejsze sprawy 
na głowie niż pakowanie się. Następnego 
dnia pobudka nie przychodziła nam tak 

łatwo, jak planowaliśmy… Nieśpiesznie 
zjedliśmy ostatnie śniadanie i zabraliśmy 
się za pakowanie. Mieliśmy opuścić jacht 
o 12:00, ale mieliśmy delikatne opóźnienie. 
Po wyniesieniu naszych wszystkich rzeczy 
na keję i posprzątaniu jachtu przyszła 
chwila na opuszczenie mariny i udanie 
się w stronę lotniska. Po drodze mieliśmy 
jeszcze jeden, bardzo atrakcyjny punkt 
programu. Udaliśmy się do starej destylar-
ni rumu „Habitation Clement”, która jest 
kolebką Rumu Agricole i tradycyjną planta-
cją trzciny cukrowej. Destylarnia  położona 
jest w przepięknym tropikalnym ogrodzie 
z palmami, z których każda jest podpisana 
na tabliczce. Podobnie podpisane są zresztą 
wszystkie rośliny na terenie destylarni. 
Plantacja cieszy się sporą popularnością 
wśród turystów i znanych osobistości – 
liczne zdjęcia ukazywały sławne osobi-
stości oraz głowy państw, jak również 
sceny z wielu filmów. Miejsce zwiedza 
się samodzielnie, z pomocą przewodnika 
audio w wybranym języku (angielskim lub 
francuskim). Do zwiedzania udostępniona 
jest stara hala produkcyjna, w której stoją 
maszyny do produkcji rumu, a na ścianach 
wiszą zdjęcia i opisy poszczególnych eta-
pów produkcji. Zwiedzać również można 
tradycyjny dom kreolski oraz miniwystawę 
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sztuki, która znajduje się w klimatyzowa-
nym (!) pomieszczeniu. Końcowym etapem 
zwiedzania jest sklep z miejscowymi 
produktami, w którym dla zwiedzających 
przygotowana jest degustacja wszystkich 
rumów. Zarówno degustacja, jak i pro-
dukty z półek sklepowych miały tak duże 
wzięcie, że aż zabrakło jednego z rumów… 

Co ciekawe, ceny tych alkoholi w sklepie 
firmowym są wyjątkowo atrakcyjne. 
Miałam okazję się o tym przekonać na 
tegorocznym Festiwalu Rumu w Berlinie. 
Pośród wielu stoisk było również stoisko 
Habitation Clement, które przyciągnęło 
mnie jak magnes. Były tam wszystkie 
znane mi rumy. Opuściłam to stoisko po 
degustacji z kapeluszem firmowym na 
głowie. To, co mnie zaskoczyło, to ceny 
tych trunków dostępnych na festiwalu. 
Kilkakrotnie wyższe od tych na Martynice! 
Dlatego tym bardziej polecam podczas 
odwiedzin tego miejsca zaopatrzyć 
się w odpowiedni zapas dla siebie, 
jak i na prezenty dla przyjaciół.

Zapakowaliśmy nasze zakupy 
i udaliśmy się na lotnisko, by 
tam przepakować się ostatecznie, 
odprawić i czekać na samolot… 

kilka godzin. Na pokład wsiadaliśmy 
zmęczeni i śpiący. Podróż do Paryża 
minęła bardzo szybko, niektórzy mieli 
problemy ze snem z powodu turbulencji, 
które zdarzyły się podobno po drodze. 
Piszę „podobno”, ponieważ ja nic nie 
odczułam oprócz jednorazowej utraty 
kontaktu mojego ciała z fotelem.

Przesiadka w Paryżu 
również się ciągnęła 
za długo, mieliśmy 
bardzo dużo czasu na 
zwiedzanie sklepów, 
zakupy, posiłek 

i wspominanie co ciekawszych momentów 
z naszego rejsu. Planowaliśmy również ko-
lejny. W samolocie do Warszawy zostaliśmy 
rozdzieleni i każde z nas spędziło tę podróż 
osobno. Lądowanie w Warszawie, w opa-
dach śniegu, wybudziło nas z letargu. W Pa-

ryżu zdążyliśmy się oczywiście przebrać 
w resztę ciepłych ciuchów, ale zderzenie 

z typową polską grudniową aurą było 
dla nas lekkim dyskomfortem, 

jako że ostatnie dwa tygo-
dnie spędziliśmy w strojach 
kąpielowych, czasem zakła-

dając na siebie coś ponadto. 
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Po powrocie do domów wszyscy 
mieliśmy problemy z aklimatyzacją 
i około tygodnia dokuczał nam jet lag 
(niektórym nawet dłużej). Najgorzej 
mieli ci uczestnicy rejsu, którzy mu-
sieli na drugi dzień iść do pracy. 

Z rejsu po Karaibach pozostanie mi 
wiele silnych wspomnień, między innymi 
zapachy i smaki. Gałka muszkatołowa, 
jedna z moich ulubionych przypraw, 
którą często używam, przypomina mi 
o Karaibach. Smak rumpuncha robione-
go przez Antka, niezapomniany i nie do 
podrobienia smak owoców, nieosiągalny 
w naszym klimacie. Mango, marakuja, 
korosol, nawet banany czy ananas miały 
tam inny smak. Wspólne posiłki, z dużą 
ilością czosnku i ostrej papryczki na śnia-
danie, zupę rybną, najlepszą na świecie, 
ceviche, karaibskie delikatne orzeźwiające 
piwo czy wino. Prowadziliśmy również 
niezapomniane długie, ekspresyjne i za-
żarte dyskusje, kończące się wnioskiem, 
że w sumie to prawie się zgadzamy. Jak 
sądzę, wszyscy będziemy pamiętali nasze 
uśmiechnięte twarze na pełnym chilloucie, 
beztrosko relaksujące się na pokładzie 
„Rascasse” i na plaży. Wieczorne wyści-
gi po miejsce do spania na siatce czy na 
pokładzie (koje w większości przypadków 
były nocami puste). Wszystkich i każde-
go z nas doskonale 

uchwycił w swoim wierszu Urabus, któ-
remu udało się celnie wybrać dla 
każdego z nas jeden wyjątkowy aspekt, 
charakteryzujący nas na Karaibach.

To my trzeci Subarsail,
Co u Antka pije hej!
Przywiódł tutaj nas Kosmita,
Z nim załoga znakomita:
Aga, którą nie na niby,
Pokochały Karaiby,
Anya z morskiej co choroby,
Wyrwał rumpunch ją miejscowy,
Margo która z kitką mysią,
Zapoznała się z Marysią,
I Olusia co przemożnie,
Znakomicie węzły wiąże,
BartekFi co nie bez racji,
Uczy wszystkich demokracji,
Beavis co jest marynarzem,
Więc nad niczym się nie maże,
Marhof zwykle w górach bywał,
Więcej chodził więc niż pływał,
I Urabus, strasznie szalał,
Nie gotował a zajadał*.
Tak więc Antku z tą drużyną,
Za Twą tęsknim już gościną!
*edycja moderatora

Autor wiersza: Urabus

Trochę statysty-
ki: Przepłynęliśmy: 
272 Mm (mil mor-
skich), w tym 110 Mm 
na żaglach i 162 Mm na 
silniku. Na morzu byliśmy 86 godzin (w tym 
16 godz. na żaglach i 70 godz. na silniku). 
Załogę tworzyli Forumowicze: Aga, Anya, 
Bartekfi, Beavis, Kosmit, Margo, Marhof, 
Olusia, Urabus (kolejność alfabetyczna).

Dziękuję całej załodze za wspaniałą 
przygodę, wspólnie spędzone dwa tygodnie 
na tych kilkunastu metrach kwadratowych, 
które były naszym wspólnym pływającym 
domem. Dziękuję wszystkim bez wyjątku 
i bez wyróżnienia za wspaniałą atmosferę, 
za śmiech, za żarty, za wspólne posiłki 
i biesiady do rana, za wszystkie wspaniałe 
chwile spędzone razem. Kosmitowi rów-
nież za to, że nad nami czuwał i dbał 
o nasze bezpieczeństwo podczas 
rejsu. Do zobaczenia na-
stępnym razem!  
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HISTORIA
tekst: PIOTR CIECHOMSKI
zdjęcia:  RABBIT SCOOTERS 
INTERNATIONAL/FACEBOOK

Włosi oszaleli na punkcie Vespy od Piaggio. Niemcy przemieszczali się masowo Dianą 
od Durkoppa. Rosjanie używali niezniszczalnej Wiatki. Mało kto jednak wie, że także Japończycy 
mieli swój ulubiony skuter. Był nim Rabbit stworzony przez koncern Fuji-Sangyo, którego nazwa 
w późniejszych latach została zmieniona na Fuji Heavy Industries.

Królik Subaru, czyli Fuji Rabbit
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Pierwsze lata po zakończeniu dru-
giej wojny światowej to dla wielu 
krajów czas wytężonej pracy przy 

odbudowie zniszczonej gospodarki oraz 
infrastruktury cywilnej i przemysłowej. 
W szczególnie trudnej sytuacji znalazły 
się kraje borykające się z traumą wojennej 
klęski. Należała do nich Japonia, która 
była okupowana przez zwycięskie wojska 
amerykańskie. Władze okupacyjne zaka-
zały produkcji militarnej i zakłady musiały 
przestawić się na inny profil działalno-
ści. Wśród nich znajdował się koncern 
Fuji-Sangyo, który w okresie przedwojen-
nym był uznanym producentem lotni-
czym. Historia firmy sięga roku 1918, kiedy 
pod nazwą Nakajima Aircraft Company 
powstało laboratorium badawcze do 
produkcji samolotów. Firma rozwijała się 
prężnie i do zakończenia drugiej wojny 
światowej produkowała szeroką gamę 
samolotów wojskowych różnych typów, 
od bombowców po myśliwce, a nawet 
samoloty pasażerskie. Koncern Nakajima 
Aircraft Company po 1945 roku został 
przemianowany na Fuji-Sangyo, a jeszcze 
później na Fuji Heavy Industries. 
Koncentrował 

się głównie na potrzebach rodzimego 
rynku w zakresie środków transportu.

W 1946 roku firma wypuściła na 
rynek wewnętrzny skuter Fuji Rabbit S-1, 
który już w momencie pojawienia się 
odniósł natychmiastowy sukces. Należy 
podkreślić, że debiut ten miał miejsce na 
sześć miesięcy przed powstaniem linii 
najbardziej popularnych, włoskich Vesp. 
Inspiracją dla japońskich konstruktorów 
były skutery Powell Streamliner, używane 
przez amerykańskie wojska w czasie 
i po zakończeniu działań wojennych. 

Pierwsza wersja japońskiego „Króli-
ka” została wyposażona w dwusuwowy, 
chłodzony powietrzem silnik o pojemno-
ści 135 cm³, co pozwalało wygenerować 
moc 2 KM. Była ona wystarczająca, by 
ważący 75 kg pojazd osiągał prędkość 
60 km/h. W produkcji wykorzystano wiele 
elementów zalegających w magazynach 
firmy, m.in. przednie koło będące częścią 
myśliwca produkowanego w czasie drugiej 
wojny światowej. Zespół projektantów za-
dbał o to, aby Rabbity były jednymi 
z najbardziej 

zaawansowanych technologicznie pojaz-
dów swojej epoki. Po kolejnych moderniza-
cjach „Królik” stał się pierwszym japoń-
skim jednośladem, który osiągnął prędkość 
60 mil (95 km/h), a pojemności silnika 
sięgały 250 cm³. O tym, że była to naprawdę 
nowatorska konstrukcja, może świadczyć 
fakt, że następne ewolucje były wypo-
sażone m.in. w rozrusznik elektryczny, 
automatyczną skrzynię biegów, pneuma-
tyczny układ zawieszenia, bezdętkowe 
opony. Zyskały też siedzisko dla 
drugiego pasażera. Jego głównym 
konkurentem na rynku japońskim 
był produkowany przez Mitsubishi 
model Silver Pigeon (Srebrny 
Gołąb). W tej rywalizacji 
Japończyków zwycięzcą 
okazał się Rabbit, który 
był produkowany aż do 
roku 1968, 5 lat dłużej niż 
konkurent. O sukcesie 
decydowała także umie-
jętna 
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strategia reklamowa 
firmy, która przedstawiała swój 

wyrób jako idealny „wybór dżentelmena”. 
W 1957 roku koncern – ówcześnie 

już pod nazwą Fuji Heavy Industries 
– otworzył oddział firmy w San Francisco 
i skuter zaczął podbijać rynek amerykań-
ski. Dziennikarze z czasopisma „Cycle 
World” zachwycali się dwukolorowym 
malowaniem, płynnością przyspieszenia 
i tym, z jaką gracją zawieszenie tylnego 
koła „bierze” spore nierówności nawet 
z cięższym pasażerem. Niedługo potem 
kanadyjski biznesmen Malcolm Bricklin 
rozpoczął dystrybucję Rabbita w Kana-
dzie. Ten sam człowiek w późniejszym 
okresie stał się jedynym importerem 
Subaru na rynek kanadyjski i sprowadził 
słynną „trzystasześćdziesiątkę” już spod 
znaku „Plejad”. Rynek Ameryki Północ-
nej okazał się chłonny i skuter osiągnął 
duży sukces. W niektórych kręgach 

nazywany był 
nawet „Caddilakiem na dwóch 

kołach” ze względu na solidną budo-
wę, elegancję i udogodnienia, którymi 
dysponował. Niewątpliwie swój udział 
miała także reklama ukazująca rosłego 
zawodnika sumo na niepozornym Rabbi-
cie. W latach 60. boom eksportowy zaczął 
się w najlepsze, ale mimo to koncern FHI 
zakończył produkcję skutera i skoncen-
trował swoją uwagę na zaprojektowaniu 
taniego samochodu – Subaru 360, uważa-
jąc, że jest to bardziej potrzebne Japonii.

Ostatni model Fuji Rabbit zje-
chał z taśm montażowych 29 czerwca 
1968 roku. W sumie wyprodukowano 
około pół miliona sztuk w 40 wersjach 
z silnikami od 90 do 250 cm³. „Królik” 
zajął ważne miejsce w japońskiej popkul-
turze, pojawił się nawet w kilku serialach 
japońskiej animacji, a po zakończeniu 
produkcji stał się jednym z ulubionych 
modeli dla kolekcjonerów. Do dziś za-
chowało się niewiele sprawnych modeli, 

jednak nadal Rabbit trakto-
wany jest z nostalgią jako symbol 
sukcesu powojennej Japonii.  
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Wszystko zaczyna się od marzeń 
Marzenie: auto, poręczne rozmiarami 

i funkcjonalnością w codziennym użyt-
kowaniu w mieście. Samochód, w którym 
w razie potrzeby można pracować – usiąść 
jak w biurze, coś przedyskutować, napisać, 
wydrukować. Auto, pomagające użyt-
kownikom w trakcie wycieczek i wypraw, 
w którym można mieszkać – jeść, przebie-
rać się i spać, czy przeczekać przy partyjce 
jakiejś gry złą pogodę. Do tego przydałby 
się napęd na wszystkie koła, zapewniający 

sprawną trakcję w różnych warunkach. 
I jeszcze otwierany dach, gdy człowiek 
zjedzie już poza asfalt, aby cieszyć się snem 
pod gwiazdami. Generalnie marzył się 
nam wszędobylski minikamper incognito.

Takie marzenie to jak połączenie 
ognia i wody (auto małe i bardzo sprawne, 
a z drugiej strony wygodne i funkcjonalne 
jak pełnoprawny bus). A gdyby jeszcze 
jakość i trwałość stały na najwyższym 
poziomie, zapewniającym wieloletnią, 
bezproblemową intensywną eksploatację, 

to już byłoby prawie jak spełnienie 
gwiazdkowych życzeń małego chłopca. 

Marzyć jednak warto, a sny się 
spełniają. Naszą dobrą wróżką okazała 
się marka Subaru, która najwyraźniej 
nie na darmo ma w logo gwiazdy. 

Na początek - co to za cudo to Libero? 
Mały, śmieszny samochodzik, 

który już pojawił się w Plejadach 
w kontekście klimatyzowanych wakacji 
(  NR 68), czyli Subaru Libero, nigdy nie 

HISTORIA tekst i zdjęcia:  ALEKSANDRA CEBO, 
JACEK PIELGRZYM

Subaru Libero  
– wolność na czterech kołach

Zapraszamy również na naszą 
stronę internetową poświęconą 
małym i dużym podróżom: 

  fotopodroze.art.pl   
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był oficjalne dystrybuowany na terenie 
naszego kraju. Miniaturowy Japończyk 
(w ojczyźnie zwany Domingo) pojawił się 
za to w ofertach europejskich dealerów 
i to pod różnymi nazwami – w Wielkiej 
Brytanii jako Sumo, w Szwecji Colum-
buss, w Niemczech Libero. Czasem też 
nazywany był Subaru serii E, ze względu 
na oznaczenia wersji trzycylindrowych 
silników EF10 i EF12, czyli odpowied-
nio silnik o pojemności 1,0 l i 1,2 l. 

Dwójka to liczba charakteryzująca 
Libero – dwie wersje silnikowe, dwie 
opcje napędu: stały 4×4 i dołączany 
(to nasz), dwa rodzaje skrzyni biegów: 
manualna 5-biegowa i automatycz-
na, dwie wersje nadwozia (nasza to ta 
nowsza, produkowana od 1993 roku). 

Skąd się wziął?
Produkowany w latach 1983–1998 

mikrovan kupił nas przede wszystkim 
fantastycznie zaprojektowanym wnę-
trzem. Oczywiście, nie każdemu będzie 
ono odpowiadało, ale nas zachwyciło od 
pierwszego, znalezionego przypadkiem 
w internecie zdjęcia. Zdjęcia sprzed wielu 
lat, bo o istnieniu samochodu dowiedzie-
liśmy się jakieś trzynaście lat po zakoń-
czeniu produkcji. Siłą rzeczy nie można 
było rozglądać się za nim po salonach, 
ale należało przeglądać ogłoszenia. 

Rozpoczęły się żmudne poszukiwania, 
które trwały około dwóch lat. W tym 
czasie obejrzeliśmy przeróżne 
egzemplarze 

auta niemal w każdym zakątku kraju. 
Wiedzieliśmy, że nie kupimy samochodu 
w stanie idealnym, ale zależało nam na jak 
najlepszym stanie i nadwozia, i wnętrza, 
i – rzecz jasna – mechaniki. A zazwyczaj 
tylko jeden z parametrów był w porządku 
– jak samochód nie był nadgniły i sfaty-
gowany, to nie chciał jeździć. Jak jeździł 
dobrze i sprawnie, to najczęściej był strasz-
nie zniszczony – z uwagi na przegniłe 
prowadnice nie dało się otwierać drzwi, 
rdza konsumowała cały pojazd, a stan 
wnętrza wołał o pomstę 
do nieba. 



Próbowaliśmy też przeglądać nie-
mieckie strony z ogłoszeniami. Wybór 
był co prawda znacznie większy niż na 
rodzimym rynku, ale Niemcy wcale nie 
chcieli oddawać swych samochodów za 
małe pieniądze. Kwoty sprzedaży były 
co najmniej takie same jak w ogłoszeniach 
polskich, ale w innej walucie. Podob-
ny pojazd sprowadzany bezpośrednio 
z Niemiec kosztowałby grubo ponad 
czterokrotnie więcej niż w Polsce – poza 
różnicą w cenie i kursem euro trzeba prze-
cież jeszcze wziąć pod uwagę zwiększone 
koszty sprowadzenia i przerejestrowania. 

Jest trafienie!
W końcu Jacek znalazł egzemplarz 

tak zbliżony do ideału, jak to tylko było 
możliwe. Ładne, zadbane wnętrze, zdrowa 
blacha, sprawne napędy, w najbardziej 
pożądanej wersji – z elektrycznie otwiera-
nym dachem panoramicznym i obra-
canymi siedzeniami. Niebieski dymek 
z rury wydechowej sugerował wprawdzie, 
że silnik bierze olej, ale uznaliśmy, że jest 
to rzecz, z którą sobie jakoś poradzimy. 
Jeszcze jeden element zwrócił naszą uwagę, 
ale ostatecznie machnęliśmy na to ręką. 

Cały minibusik był srebrny, tylko zderzaki 
miały na sobie ciemnozielony lakier. 

Oględziny i jazda próbna wypadły 
bardzo pozytywnie, więc ostatecznie 
dobiliśmy targu i radośnie wracaliśmy do 
domu przez pół kraju z otwartym dachem, 
ciesząc się piękną polską złotą jesienią. 

Samochód używany - konieczny 
pakiet startowy 

Ponieważ lubimy, aby wszystko 
działało naprawdę, jak należy, niemal 
natychmiast po powrocie Jacek zabrał się 
za poszukiwania serwisu lub mechanika, 
który zająłby się olejożernym motorem. 
Okazało się, że to nie taka prosta sprawa. 
Nawet w pewnej firmie, reklamującej się 
hasłem „Naprawimy każdy silnik”, Jacek 
usłyszał: „Panie, ale bez przesady!”. Tak to 
niestety bywa z nietypowymi konstruk-
cjami. Nie dość, że to silnik leżący, to na 
dokładkę już stary. Każdy bał się go ruszać. 

Na szczęście znalazł się człowiek, 
który zmierzył się z tym wyzwaniem 
i zlikwidował apetyt auta na olej 
(podziękowania dla Kuby). 

Żeby jednak nie było zbyt pięknie, zaczę-
ła ciec pompa paliwa. Nie udało się znaleźć 

właściwej nowej, by dokonać wymiany. 
Próby uszczelniania kończyły się różnie 
i wystarczały tylko na jakiś czas. Ostatecznie 
tę walkę wygrał przypadkowy warsztat, 
gdy w drodze na urlop pompa znów się roz-
szczelniła i zostawialiśmy benzynowy ślad 
na drodze. Mechanik starej daty za pomocą 
jeszcze starszej porządnej lutownicy napra-
wił pompę i mogliśmy kontynuować podróż. 

Krasnoludek, larwa lub inny 
drobiazg - czyli Jacka mała radość

Libero jest egzotyczną u nas i do tego 
dość już wiekową konstrukcją, więc trzeba 
mieć dystans do siebie samego, jeśli chce się 
być jego właścicielem. Na ulicach wszak kró-
lują inne, coraz większe pojazdy, zwłaszcza 
z wyglądu bardzo nowoczesne. I pojawiająca 
się między nimi taka „miniaturka” wzbudza 
powszechne zainteresowanie, połączone 
z rozbawieniem. Oglądając nasze małe 
Subaru z zewnątrz, niektórzy nazywali go 
w żartach larwą, z której dopiero wyrośnie 
dorosły samochód. Pewien pracownik ter-
minalu promowego w Norwegii zaśmiewał 
się do łez, wołając wesoło: „Co za śmiesz-
ny, mały samochodzik!” za każdym 
razem, gdy obok nas przechodził. 
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Jacek ma dla niego własną nazwę 
– „moja mała radość”. Jednak „mała” 
wyłącznie ze względu na fizyczne 
wymiary (dziesięć centymetrów węższy 
i o mniej więcej tyle samo dłuższy od 
Fiata Seicento), bo sama widzę, że radość, 
jaką mu daje busik, jest olbrzymia. 

Czym nas kupił? 
Lubimy podróżować daleko i blisko, 

ale generalnie tam, gdzie da się dojechać 
na kołach. I być blisko natury, a z dala od 
miejskiego zgiełku, którego mamy dość 
na co dzień. Można kupić lub wypoży-
czyć kampera, ale taki samochód ma 
sporo ograniczeń. Niewielki samochód, 
z którego można normalnie korzystać, 
a w razie potrzeby się w nim przespać 
i zjeść, dla nas jest po prostu idealny. 

Wspominałam wcześniej, że Libero 
kupił Jacka od pierwszego zdjęcia, po-
kazującego możliwe aranżacje wnętrza. 
Trzy rzędy odpowiednio zaprojekto-
wanych siedzeń dają kilka ciekawych 
możliwości. W codziennej jeździe 
Libero zabierze na pokład sześć osób. 
Obracane przednie fotele, w połącze-
niu z kładzionym na płasko oparciem 

środkowej kanapy i nieruszaną tylną, 
dają wygodne miejsca dla czterech 
osób wokół stołu. Rozłożone środkowa 
i tylna kanapa to wygodne łóżko dla 
dwóch osób. Złożone tylne siedzenie 
daje sporą przestrzeń bagażową. 

Na Wyspach, gdzie miłośników 
kampingów są całe rzesze, nasz miniatu-
rowy kamper został wyraźnie doceniony. 
Zwłaszcza za małe rozmiary i możliwość 
wciśnięcia się w wiele niedostępnych 
dla współczesnych olbrzymów miejsc. 

Czy coś chcieliśmy w nim zmienić?
Jeśli projekt stworzony przez fabrykę 

nas nie satysfakcjonuje, to nie kupujemy, 
nie przerabiamy i nie modyfikujemy 
samochodu, tylko szukamy takiego, aby 
spełniał nasze oczekiwania. A ponieważ 
ideały nie istnieją, to zawsze jakoś trzeba 
auto podrasować. Jednak im mniej, tym 
lepiej. I w tym przypadku modyfikacja 
była tylko jedna, drobna i wynikająca 
z naszego zamiłowania do wędrówek. 

W tylnej części samochodu przestrzeń 
pod dachem między oknem panoramicz-
nym a tylnymi drzwiami zabudowaliśmy 
zamykaną półką własnego pomysłu. 

Tym sposobem zyskaliśmy dodatkową 
przestrzeń na bagaże. Na przykład na 
bezpieczne przewożenie gitary i ubrań 
dla dwóch osób. Dzięki temu zaoszczę-
dzone miejsce w niewielkim bagażniku 
możemy zagospodarować dodatkowym 
sprzętem zabieranym na wyjazdy. 

Na wymiar trzeba też było uszyć 
pokrowce na siedzenia i kanapy, 
bo standardowe nijak nie pasują. 

Gdzież to Libero już bywało? 
Subaru jest z nami od jesieni 2013 roku 

i codziennie pracuje wraz z Jackiem, 
ale w pierwszą daleką podróż wybraliśmy 
się wspólnie latem 2014 roku – do Irlandii. 
Poza tym razem zwiedziliśmy część 
Norwegii. Nie zapominamy także o na-
szym pięknym kraju – na razie udało 
nam się wybrać najmniejszym kamperem 
świata na wyspę Wolin, do Biebrzań-
skiego Parku Narodowego i na niezli-
czoną ilość pomniejszych wycieczek. 

Liczymy, że zabierze nas jeszcze na 
wiele wspaniałych wypraw. Najbliższa 
planowana (w momencie pisania tego 
tekstu) to wyjazd na północ Europy 
w poszukiwaniu zorzy polarnej…  
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Rajdowe Mistrzostwa Torunia modeli 
terenowych to nowość w kalenda-
rzu imprez dla samochodowych 

modeli RC organizowanych w pierni-
kowym grodzie. Na starcie pierwszych 
zawodów pojawiła się grupa kilkuna-
stu miłośników jazdy po bezdrożach, 
kompletnie niezdająca sobie sprawy 
z tego, co ich czeka. Odcinki specjalne 
rajdów terenowych, niezwykle szybkie 
i długie, wymagały od zawodników 
bowiem nie lada kondycji. Trudno 
było ustawić trasę tak kompaktową jak 
w rajdach płaskich. Modele terenowe są 
nie tylko większe, ale i szybsze i mniej 

zwrotne. Stąd organizatorzy postawili na 
wybuchową mieszankę „półmaratonu” 
oraz „rajdów terenowych”. Całość okazała 
się niezwykle trafiona, i porajdowe bóle 
mięśni szybko stały się dla zawodników 
miłą chwilą do wspominania niedziel-
nych zawodów. 1. Rajd Bursztynowe-
go Szlaku nie był tutaj wyjątkiem.

Przed ostatnią rundą tegorocznego 
cyklu fotel lidera należał do kierowcy 
Subaru Poland RC Teamu, Michała 
Jasińskiego. Z matematycznego punktu 
widzenia najwięcej szans na mistrzow-
ski tytuł miał jednak Radek „Rekin” 
Schenker, który zaliczył w trakcie sezonu 

najwięcej zwycięstw. Niestety, „Rekin” 
nie pojawił się na starcie. Mimo absencji 
kierowcy z Głogowa, zwycięstwo w rajdzie 
nie było takie oczywiste. Do Torunia 
przyjechał debiutujący na bezdrożach 
Michał Wieczorkowski z Warszawy, 
jeden z najlepszych zawodników startu-
jących w rajdach płaskich. Nową broń 
miał też coraz lepiej radzący sobie na 
piaskach Piotr Żelisławski ze Skierniewic. 
Powrócił Mateusz Kuligowski, zasiada-
jący za kierownicą mocnego Traxxasa. 
Rywale nie pozwalali spać spokojnie, 
a trudne warunki na trasie gwarantowały 
emocje i niepewność do ostatniego metra.

MAŁE RAJDY tekst: MICHAŁ JASIŃSKI/JAZDAMIEJSKA.PL
zdjęcia: SPRCT

Mistrzowski tytuł 
błotem okupiony
Zapoczątkowane w tym sezonie rajdy terenowe przyniosły naszemu zespołowi nowe 
wyzwania i emocje. Ostatnia runda toruńskiego czempionatu, 1. Rajd Bursztynowego Szlaku, 
miała rozstrzygnąć o mistrzowskich tytułach. Szampana otworzyć czas.
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Złudzeń na rywalach już po pierwszym 
oesie nie pozostawił Michał Wieczor-
kowski. Trzynaście sekund przewagi nad 
drugim Michałem Jasińskim z SPRCT 
mówiło jedno – to „Młody” zgarnie naj-
większy puchar „Bursztynowego Szlaku”, 
jeśli tylko maszyna wytrzyma trudy jazdy 
po piaskach, jeziorach i górkach. Trzeba 
przyznać, że organizatorzy tego dnia poszli 
na całość, przygotowując trasy naprawdę 
off-roadowe, miejscami nawet przeprawo-
we. Opady deszczu zamieniły szlaki „Kata-
rzynki” w jeziora, bagna i błotniste alejki. 
Kto chciał ciąć zakręt, musiał decydować 
się na przejazd przez wodę. Trasy biegły też 
przez prawdziwe górki, które powstrzyma-
ły niejeden model. Mimo trudnych warun-
ków był to jeden z najpiękniejszych rajdów.

Drugi oes padł łupem Mateusza 
Kuligowskiego. Plan utrzymania się 
w pierwszej piątce udawało się jednak 
wciąż realizować. Pomarańczowo-szary 
Traxxas Slash Platinum dzielnie podą-
żał trasami Bursztynowego Szlaku, nie 
unikając spektakularnych water splashy 
czy brodzenia po bagnistych brejach. 

Śliska nawierzchnia pozwoliła dodatkowo 
efektownie pokonywać nawroty szerokich 
odcinków, a taka jazda zawsze dostar-
cza dużej frajdy i… uciekającego czasu. 
Mimo widowiskowego stylu na szóstej 
próbie udało się zespołowi Subaru Poland 
RC Team wykręcić najlepszy czas, by chwi-
lę potem… dojeżdżać do mety w trybie 
awaryjnym. Silnik stracił nagle moc i przez 
dwie trzecie oesu wykrzesał z siebie jedy-
nie połowę mocy. Mimo awarii jednostki 
napędowej strata była tylko sekundowa. 
Ostatni Power Stage przyniósł trzeci 
czas i dodatkowy punkt do klasyfikacji 
generalnej. Szybszy od zawodnika SPRCT 
okazał się tego dnia Jakub Matuszewski, 
jednak wypracowana wcześniej przewa-
ga i podium w Bursztynowym Szlaku 
pozwoliły na otwarcie szampana i radość 
z pierwszego mistrzowskiego tytułu w hi-
storii startów i off-roadowych rajdów RC.

– Sezon był niezwykle trudny, bo oprócz 
samej jazdy byliśmy też organizatorami 
tych rajdów (uśmiech) – mówi Michał 
Jasiński, kierowca Subaru Poland RC 
Team. – Było to dla nas bardzo ciekawe 

doświadczenie, musieliśmy wszystko stwo-
rzyć od zera, nie bazując na żadnych wzor-
cach czy zawodach. Nikt tego bowiem nie 
robił, i chyba nie robi. Do startów wybra-
liśmy przetestowany wcześniej w ciężkich 
bojach model Traxxasa – Slash Platinum, 
z napędem na cztery koła, dodatkowym 
centralnym dyferencjałem i gwintowanym 
zawieszeniem. Poza kilkoma awariami, 
w tym niespodziewaną utratą mocy silnika 
czy przegrzaną końcówką łączenia aku-
mulatora, rajdówka spisała się doskonale. 
Jazda szerokimi slajdami po piasku dawała 
nam naprawdę dużo frajdy. Brakowało 
z pewnością kondycji – bieganie za bardzo 
szybkim autem po kilku oesach kończyło 
się zadyszką i brakiem siły w nogach. 
Zimową przerwę trzeba więc spędzić na 
siłowni, by w przyszłym roku móc godnie 
bronić mistrzowskiego tytułu (uśmiech). 
Dziękujemy naszym sponsorom (Subaru 
Import Polska, Technus, ŚwiatReklamy, 
Modelmania) i partnerom medialnym 
(WRC, Motofakty, DzieńDobry Toruń) 
za wsparcie i pomoc przez cały rok. To nasz 
wspólny sukces i mistrzowski tytuł.   
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Pomysł narodził się w głowie mał-
żonki jednego z naszych współpra-
cowników z salonu „Fiałkowski”, 

Marka Kozińskiego. Żona Marka, Anna, 

jest nauczycielką w jednym z zielonogór-
skich przedszkoli „Kraina Baśni”. Chcąc 
zadbać o bezpieczeństwo swoich pod-
opiecznych w okresie jesienno-zimowym, 

podczas coraz krótszych – a co za 
tym idzie – ciemniejszych dni, wyszła 
z inicjatywą zaprojektowania kami-
zelek odblaskowych dla maluchów. 

LUDZIE tekst i zdjęcia: MARCIN KWAŚNIEWSKI

Bezpieczne maluchy z Subaru
Zawsze chętnie popieramy szlachetne akcje, więc kiedy na horyzoncie pojawiła się możliwość 
wzięcia udziału w jednej z nich, a przy tym okazja do spopularyzowania marki Subaru 
wśród najmłodszych, nie wahaliśmy się ani chwili…
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Pomysł szybko został przekazany 
przez Marka naszemu prezesowi Walde-
marowi Fiałkowskiemu, który momental-
nie dał zielone światło dla realizacji całe-
go projektu. Bezpieczeństwo jest dla nas 
bardzo ważną kwestią: w końcu marka 
i jej filozofia zobowiązuje! Stąd też od po-
mysłu bardzo szybko przeszliśmy do fazy 
realizacji. Zaprojektowaliśmy specjalne 
odblaskowe kamizelki w naszym flago-
wym kolorze niebieskim, opatrzone logo 
marki Subaru i uśmiechniętą „buźką”. 

Po zakończeniu produkcji przekazali-
śmy kamizelki do przedszkola w celu ich 
rozdysponowania wśród podopiecznych. 
Dzieciaki ubrane w „uśmiechnięte” ka-
mizelki zaprezentowały się nam pod-
czas odwiedzin w salonie. W trakcie tej 
przemiłej wizyty przedszkolaki poznały 
również tajniki naszej codziennej pracy, 
zwiedziły salon, a na koniec wręczyły 
nam dyplom z podziękowaniami. 

Dzięki akcji przedszkolaki zyska-
ły bezpieczeństwo, a my satysfakcję. 

Dzieci dumnie i bezpiecznie spacerują 
po Zielonej Górze w kamizelkach. 
Takie akcje mają również swój cel 
edukacyjny – uczymy dzieci bezpie-
czeństwa już od najmłodszych lat. 
W najbliższym czasie planujemy kolejne 
podobne akcje w innych przedszkolach, 
ponieważ zależy nam na tym, aby nasze 
pociechy były bezpieczne i widoczne dla 
kierowców. Zachęcamy zatem innych 
dealerów do podobnych akcji, poda-
jemy dalej i czekamy na więcej!  
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Placówka mieści się w Rzgowie 
przy ulicy Łódzkiej 40, czyli przy 
głównej drodze dojazdowej do 

Łodzi od strony południa. Posiada ona 
jedną z większych powierzchni ekspozy-
cyjnych w Polsce z miejscem na ponad 
10 samochodów i może pochwalić się 
profesjonalnym zapleczem serwiso-
wym, w tym także blacharsko-lakier-
niczym. Prowadzi również sprzedaż 
części zamiennych i akcesoriów.

Historia grupy Emil Frey AG
Szwajcarska grupa Emil Frey AG 

rozpoczęła swoją działalność w 1924 roku. 
Została założona przez 26-letniego me-
chanika – entuzjastę motocykli i sportów 
rajdowych. Dzięki umiejętnemu połącze-
niu pasji z pracą zawodową udało mu się 
stworzyć własną firmę – warsztat napraw-
czy dla motocykli i samochodów. Z bie-
giem czasu skromny warsztat przekształcił 
się w grupę handlową z prawdziwego 

zdarzenia, prowadzącą obecnie sprze-
daż aż 28 marek samochodów.

W Polsce koncern Emil Frey AG obec-
ny jest od 1999 roku, czyli od momentu po-
wstania w Krakowie firmy Subaru Import 
Polska, będącej oficjalnym i wyłącznym 
importerem samochodów spod znaku 
Plejad na terenie Polski. W tym właśnie 
roku swoją działalność w Krakowie roz-
poczęła spółka Emil Frey Polska (obecnie 
Emil Frey Retail Polska), będąca dealerem 

NASI PARTNERZY

Nowe miejsce Subaru w Rzgowie
Z ogromną przyjemnością zapraszamy do nowo otwartej placówki sieci Subaru. 
Stacja dealerska i  serwisowa z siedzibą w Rzgowie jest oddziałem krakowskiej firmy 
Emil Frey Retail Polska Sp. z o.o.
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samochodów marki Subaru. Oprócz 
sprzedaży pojazdów placówka zajmuje 
się również serwisem mechanicznym, 
serwisem blacharsko-lakierniczym oraz 
sprzedażą części zamiennych i akcesoriów. 
Od teraz podobny zakres profesjonalnych 
usług świadczyć będzie punkt w Rzgowie.

Dla wymagających 
Kierowca decydujący się na zakup no-

wego samochodu w Emil Frey Retail Polska 
w Rzgowie będzie mógł liczyć na komplek-
sową obsługę. Wysoko wykwalifikowani 
pracownicy placówki oprócz samochodu 
pomogą również dobrać części zamienne 
i wszelkie niezbędne akcesoria. Perso-
nel salonu zapewni także profesjonalne 
doradztwo w zakresie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych. Dział serwisowy 

zajmie się z kolei obsługą warsztatową 
pojazdów. Pod dachem nowoczesnej hali 
mieści się dziewięć stanowisk: 7 z pod-
nośnikami i dwa „płaskie”. Laserowa 
geometria kół oraz możliwość sprawdzenia 
amortyzatorów i hamulców na rolkach 
obrotowych otwierają szeroką gamę świad-
czonych w warsztacie usług. Na tym jednak 
nie koniec – ze względu na korzystną loka-
lizację salonu plany na najbliższą przyszłość 
zakładają również uruchomienie w tym 
miejscu centrum używanych samochodów 
Subaru. Wszystko w trosce o komfort, 
zadowolenie i bezpieczeństwo klienta!

Ceremonia otwarcia
Oficjalne otwarcie placówki w Rzgo-

wie odbyło się 24 września. Na uro-
czystość przybyło około 150 gości. 

Ceremonię rozpoczął Jens Becker, dyrek-
tor szwajcarskiej grupy Emil Frey AG. 
Odczytał on oryginalny list otwarty do 
klientów z 1935 roku autorstwa Emila 
Freya. Następnie głos zabrali kolejno: 
Witold Rogalski – dyrektor Subaru 
Import Polska sp. z o.o., Mateusz Kamiń-
ski – burmistrz Rzgowa oraz Krzysztof 
Sobociński – kierownik Emil Frey Retail 
Polska Sp. z o.o. w Rzgowie. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej na gości czekał 
występ zespołu jazzowego, poczęstunek 
i wiele innych atrakcji. Jedną z nich był 
konkurs, w którym można było wygrać 
prawdziwe perły. Zwieńczeniem uro-
czystego wieczoru był bardzo ciekawy 
pokaz laserowy, podczas którego nie 
mogło zabraknąć akcentów związanych 
z logo Subaru i grupy Emil Frey.  
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W kilku kolejnych artykułach będę 
starał się Czytelnikom odświe-
żyć niezbędną wiedzę w tych 

przypadkach, w których symbol przedsta-
wiony na znaku nie oddaje istoty rzeczy. 
Pominę więc takie znaki jak np. A-1 i A-2 

(ponieważ tu wszystko jest – a przynaj-
mniej powinno być – jasne), a omówię te, 
które moim zdaniem tego wymagają.

Znaki i sygnały drogowe /cz. 1/
Po upływie kilku, czasami kilkunastu miesięcy od zdania egzaminu na prawo jazdy część 
kierujących zaczyna postrzegać znaki drogowe jak piktogramy, często zapominając o szczegółach 
znaczenia, jakie nadają im przepisy „Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych”. 
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Pozostając przy omawianiu znaków 
ostrzegawczych – bowiem od określenia 
ich znaczenia rozpoczyna się powoła-
ny wyżej akt prawny, grupując je pod 
literą „A” – należy pamiętać, że ostrze-
gają one przed występującym lub 
mogącym wystąpić niebezpieczeń-
stwem, uprzedzając o nim kierującego 
w takim momencie, aby zdążył się na 
to niebezpieczeństwo przygotować. 

I tak, na drogach, na których do-
puszczalna prędkość wynosi więcej 
niż 60 km/h, znak ostrzegawczy będzie stał 
150–300 m od miejsca niebezpieczeństwa; 
a na pozostałych drogach (prędkość ogra-
niczona do 60 km/h) – do 100 m. Wyjątek 
od tych zasad stanowi umieszczenie znaku 
A-7, o którym w dalszej części artykułu. 
Gdyby, z jakiś względów, odległości te nie 
mogły być spełnione lub celowe byłoby in-
dywidualne potraktowanie jakiejś sytuacji, 
łącznie ze znakiem ostrzegawczym stosuje 
się tabliczkę T-1, a podana na niej odległość  
dokładnie określa dystans pomiędzy 
znakiem a miejscem niebezpiecznym.

Każdy znak 
ostrzegawczy zobo-
wiązuje kierujące-
go do zachowania 
szczególnej ostroż-
ności. Przypomnę, 
że to jakże często 
niedoceniane, 
a nawet wręcz 
wyświechtane 
określenie ma kapi-
talne znaczenie dla 
naszej bezpiecznej, 
albo niebezpiecz-

nej jazdy. Należy zdawać sobie sprawę, 
że człowiek nie jest w stanie przez dłuższy 
czas być tak samo mocno skoncentrowany 
i przygotowany na ewentualne błyska-
wiczne reakcje. Takiego maksymalnego 
skoncentrowania i natychmiastowego 
reagowania wymagają od nas przepisy 

ruchu drogowego przy wykonywaniu 
manewru wyprzedzania, zmiany pasa 
ruchu, przed i na skrzyżowaniu, przej-
ściu dla pieszych itd. oraz w związku 
z każdym znakiem ostrzegawczym.

Niektóre znaki ostrzegawcze (np. A-11 
– nierówna jezdnia) nie dotyczą jednego 
miejsca, ale całego odcinka drogi. Wów-
czas w tym stanie szczególnej ostrożności, 
czyli zwiększenia uwagi i dostosowania 
zachowania do warunków i sytuacji 
drogowych w stopniu umożliwiającym 
odpowiednio szybkie reagowanie, musimy 
wytrwać przez czas jakiś. Jeśli łącznie ze 
znakiem nie występuje tabliczka T-2, 
to należy się liczyć z tym, że z odcinkiem 
niebezpiecznym mamy do czynienia 

na dystansie do 
500 m od miej-
sca ustawienia 
znaku. Jeżeli chodzi 
o dłuższy odcinek, 
to zarządzający ru-
chem umieści pod 
znakiem ostrze-
gawczym tabliczkę 
T-2, na której 
zapisana liczba 
określa faktyczną 
długość odcinka 

niebezpiecznego.
Pamiętajmy, że tabliczka ze 

strzałkami to zawsze długość od-
cinka niebezpiecznego, tabliczka 
bez strzałek to odległość znaku od 
miejsca jego obowiązywania.

Kolejnym nieoczywistym znakiem 
ostrzegawczym jest znak A-5. Jesteśmy 
ostrzegani przed skrzyżowaniem, 
na którym pierwszeństwo nie jest okre-
ślone znakami. Inaczej mówiąc, zbliżamy 
się do tzw. skrzyżowania równorzędnego, 
na którym pierwszeństwo przysługuje po-
jazdowi wjeżdżającemu ze strony prawej. 
Niejednokrotnie znak ten jest umieszczony 
na prostokątnej tablicy – wtedy wjeżdżamy 

w strefę skrzyżowań równorzędnych. 
Bezpośrednio przed przecięciem się kie-
runków ruchu – kiedy musimy popatrzeć 
w kierunku naszej prawej ręki i zadecydo-
wać o możliwości wjazdu na skrzyżowa-
nie – malowana jest linia warunkowego 
zatrzymania (P-14). Ponieważ niestety 
nie jest to regułą, od momentu pojawienia 
się znaku A-5 musimy szczególnie uważać.

Grupa znaków A-6a do A-6e wskazuje 
wprawdzie na nasze pierwszeństwo na 
zbliżającym się skrzyżowaniu, ale należy 
pamiętać, że po przejechaniu za taki znak 
należy powstrzymać się od wykonania 
manewru wyprzedzania. W tym momen-
cie rozpoczynamy również zachowanie 
szczególnej ostrożności, a dodatkowo mu-
simy pamiętać o zakazie skrętu w prawo 
(A-6d) lub w lewo (A-6e), bowiem zbliża-
my się do wlotów drogi jednokierunkowej.

Znak A-7 obliguje nas do ustąpie-
nia pierwszeństwa przejazdu, bowiem 
zbliżamy się do wylotu jezdni podporząd-
kowanej. Niby wie to nawet dziecko, cała 
jednak sztuka polega na tym, żeby znak 
ten zawsze zauważyć – nawet wtedy, gdy 
będzie on zaśnieżony czy uszkodzony. 
Z tego też względu znak A-7 jest jedy-
nym znakiem ostrzegawczym o wierz-
chołku trójkąta skierowanym w dół. 

Jeśli pod znakiem umieszczono 
tabliczkę T-6c, to mamy do czynienia 

A-3: dwa niebezpieczne 
zakręty, pierwszy 
w prawo; T-1: odległość 
znaku ostrzegawczego 
od miejsca 
niebezpiecznego

A-11: nierówna droga 
T-2: długość odcinka 
drogi, na którym 
powtarza się 
lub występuje 
niebezpieczeństwo

A-1/A-2: niebezpieczny zakręt w prawo/lewo

A-6d/A-6e: wlot jednokierunkowej drogi 
podporządkowanej z prawej/lewej strony

A-6a/A-6b/A-6c: 
skrzyżowanie z drogą 
podporządkowaną 
występującą po obu 
stronach/z prawej 
strony/z lewej strony

A-5: skrzyżowanie dróg równorzędnych 
P-14 linia warunkowego zatrzymania
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z tak zwanym pierwszeństwem łama-
nym – droga z pierwszeństwem nie 
przebiega na wprost przez skrzyżowanie. 
W stosunku do pojazdów na sąsiedniej 
drodze podporządkowanej stosujemy 
opisaną wyżej zasadę „prawej ręki”, 
a wszystkim jadącym tak jak przebie-
ga pierwszeństwo, bądź zjeżdżającym 
z ciągu pierwszeństwa – ustępujemy.

Znaki A-9 i A-10 dotyczą przejazdów 
kolejowych. A-9 ostrzega przed przejaz-
dem zabezpieczonym zaporami lub pół-
zaporami, A-10 umieszcza się przed prze-
jazdem pozbawionym takich urządzeń. 
Niejednokrotnie (acz niesłusznie) używa 
się w tym przypadku określenia przejazd 
niestrzeżony. Zazwyczaj występują, także 
w przypadku przejazdu oznaczonego 
znakiem A-10, dodatkowe zabezpieczenia 
w postaci sygnalizatora jednokomorowego 
wyświetlającego stały lub migający albo 
dwa na przemian migające sygnały czer-
wone w przypadku zbliżania się pociągu. 
Czasem występuje tutaj znak STOP. 

Niezależnie od wszystkiego za-
wsze przed wjazdem na przejazd 
zobligowani jesteśmy do upewnienia 
się, czy nie nadjeżdża pojazd szyno-
wy – nawet w przypadku przejazdu 
obsługiwanego przez dróżnika. 

Nie tak dawno, w październiku 
2016 roku, na przejeździe z zapo-
rami doszło do wypadku (niestety 
jednego z wielu), w którym kierowca 
samochodu wjechał pod rozpędzony 
pociąg. Skutkiem była śmierć (w tym 
przypadku tylko jedna – kierow-
cy). Zapory nie były opuszczone, 
ale gdyby kierowca przestrzegał 
zasad ruchu drogowego i upew-
nił się, czy na pewno przejazd jest 
pusty, do wypadku by nie doszło.

Odcinek pomiędzy znakiem ostrze-
gawczym a przejazdem dzieli się na równe 
części i oznacza słupkami wskaźnikowymi 
G-1a do G-1f, odpowiednio po prawej 
i lewej stronie jezdni, poczynając od 
słupka z trzema, a kończąc na słupku 
z jedną kreską. Na odcinku pomiędzy 
słupkiem z jedną kreską a przejazdem 
(przed i za) zabroniony jest postój pojazdu. 
Przed przejazdem bez zapór (półza-
pór) stosowany jest krzyż św. Andrzeja 
– G-3 przed przejazdem jednotorowym, 
G-4 przed przejazdem wielotorowym. 

Oprócz poinformowania o szero-
kości przejazdu spełniają one jeszcze 
dodatkowe zadanie. Jeśli będziemy 
zatrzymywać nasz pojazd w związku 
ze zbliżaniem się pociągu, nie możemy 
tego zrobić za krzyżem św. Andrzeja 
(mogłoby to spowodować co najmniej 
uszkodzenie naszego pojazdu przez 
elementy pojazdu szynowego bądź 
przewożony pociągiem ładunek).

Zakończę znakiem A-11a. Znak 
ostrzega o zbliżaniu się do wypu-
kłości wybudowanej bądź zamonto-
wanej w jezdni celem wymuszenia 
spowolnienia prędkości pojazdów. 

W strefie 
zamieszkania 
(znak D-40), 
w której, 
jak wiemy, 
maksymalna 
dozwolona 
prędkość jest 
określona 
na 20 km/h 

A-7: ustąp pierwszeństwa przejazdu 
T-6c: rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem 
przez skrzyżowanie

A-9: przejazd kolejowy z zaporami 
A-10: przejazd kolejowy bez zapór

A-11a: próg zwalniający 
D-40: strefa zamieszkania

B-43: strefa ograniczonej 
prędkości

G-3/G-4: krzyż św. Andrzeja przed przejazdem 
kolejowym jednotorowym/wielotorowym

G-1a/G-1b/G-1c: słupek wskaźnikowy z trzema/
dwiema/jedną kreskami(ą) umieszczany po prawej 
stronie jezdni; G-1d/G-1e/G-1f: słupek wskaźnikowy 
z trzema/dwiema/jedną kreskami(ą) umieszczany 
po lewej stronie jezdni

www.plejady.subaru.pl
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– i w strefie ograniczonej prędkości 
(znak B-43) – jeśli ograniczenie to wyno-
si 30 km/h lub mniej – progi zwalniające 
mogą występować bez poprzedzenia 
znakiem A-11a. Jeżeli znak zastosowa-
no, to łącznie z nim może występować 
znak B-33 wskazujący maksymalną 
dozwoloną prędkość. Znak ograni-
czenia prędkości obowiązuje kierują-
cego również po przejechaniu przez 
próg zwalniający. Miejsce, w którym 
znajduje się próg zwalniający, oznacza 
się znakiem poziomym – P-25. 

(ciąg dalszy w następnym wydaniu)

B-33: ograniczenie prędkości 
P-25: próg zwalniający
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rwdpb.pl
(sierpień 2016)
Test – Subaru Levorg 1.6 GT-S

Subaru od zawsze zdawało się 
podążać wbrew wszystkim trendom, 
pokładając przy tym wiarę w napęd 
oraz boksery. Coraz bardziej rygory-
styczne normy zmusiły jednak tę markę 
do wprowadzenia sporej ilości zmian, 
których wynikiem jest Levorg. (…)

Nie uprzedzając jednak faktów, 
wypadałoby zobaczyć, co Levorg oferuje 
nam na zewnątrz. Design samochodu 
zdecydowanie wyróżnia się na tle więk-
szości pospolitych kombiaków. Przód to 
w zasadzie czyste Subaru – bardzo dyna-
miczne i mocno zaznaczone linie wraz 
z charakterystycznym wlotem na masce. 
Linia boczna wraz z tyłem są już dużo 
bardziej stonowane i widać, że położono 
tu nacisk na praktyczność. Wielką zaletą 
nadwozia Levorga jest to, że wygląda on 
właściwie bardzo dobrze bez względu 
na to, jaki kolor wybierzemy, i przycią-
ga uwagę wielu przechodniów. (…)

To, za co polubimy to auto, to przede 
wszystkim jazda. Levorg prowadzi się 
tak, jak powinno prowadzić się Subaru. 
Układ kierowniczy jest precyzyjny i nie 
sprawia wrażenia sztucznego czy też za 
mocno wspomaganego. Zawieszenie 
nie pozwala nadwoziu zbytnio wychy-
lać się w zakrętach i pomimo swojej 
sztywności całkiem sprawnie radzi sobie 
z wybieraniem nierówności. Szybsze 
pokonywanie zakrętów nie jest wielkim 
wyzwaniem dla Levorga, a napęd potrafi 
odwalić kawał dobrej roboty, niwelując 
podsterowność. Kiedy nie będziemy 
wymagać od niego, aby był szaleńcem, 
możemy skorzystać z systemu SI-DRIVE 
i ustawić go w tryb Intelligent. (…)

(…) Levorg wydaje się łączyć ze sobą 
dwa sprzeczne światy. Jednym z nich 
jest komfort pasażerów, drugim dyna-
miczna charakterystyka układu napę-
dowego. Szukając ciekawego i nietuzin-
kowego samochodu, warto rozważyć 
propozycję japońskiego producenta. 

Auto Świat 4×4 
(wrzesień/październik 2016)
Niedaleko od szosy 

Był rok 1995, kiedy na rynku pojawił 
się Subaru Outback, a wraz z nim powstał 
nowy segment samochodów: kombi z lek-
ko podwyższonym nadwoziem, napędem 
na obie osie i zwiększoną zdolnością do 
poruszania się na mocno ośnieżonych 
nawierzchniach i w lekkim terenie. 

Przez kilka lat Subaru było jednak 
jedynym graczem na tym polu. Naśladow-
cy zaproponowanej przez Japończyków 
koncepcji pojawili się później. (…) 

W Outbacku obecnej generacji pojawił 
się EyeSight – system kamer monito-
rujących drogę przed samochodem. 
W testowanej wersji – w wyposażeniu 
standardowym. Ostrzeże kierowcę, 
np. wtedy gdy stojąc przed przeszkodą, 
zamiast biegu wstecznego wrzuci pierw-
szy. EyeSight będzie przydatny również 
podczas jazdy, sygnalizując zapalenie się 
świateł hamulcowych auta jadącego przed 
nami. Kolejną funkcją jest sygnał dla 
kierowcy stojącego przed sygnalizatorem 
świetlnym. Przekazuje wówczas informa-
cję o zapalającym się zielonym świetle. (…) 

auto motor i sport
(listopad 2016)
Drugi wybór 

Przyznajemy się bez śledztwa – do 
Outbacka mamy słabość. Nawet nie 
tyle z tego powodu, że to od niego 
20 lat temu wzięła się cała klasa 
„uterenowionych kombi”, ale dlatego, 
że za każdym razem, kiedy mamy 
z nim do czynienia, Subaru okazuje 
się autem idealnie bezstresowym.

Wszystko jest na swoim miej-
scu i działa jak należy (…) 

(…) zza kierownicy w zasadzie 
wszystko w Subaru robi dobre albo 
bardzo dobre wrażenie. 150-kon-
ny turbodiesel jest dynamiczny, 
kabina jest przestronna (…) 

(…) kombinacja komfortu 
i przyczepności jest świetna, nawet 
działanie bezstopniowej prze-
kładni robiącej u Subaru za au-
tomat okazuje się niezłe. (…) 

Natomiast kiedy idzie o wła-
ściwości trakcyjne oraz uniwer-
salność, Outback, ze swoim sta-
łym napędem na cztery koła, jest 
jednym z najlepszych na świecie 
crossoverów. Gdybyśmy mieli jutro 
wyruszyć do Władywostoku albo 
Kapsztadu, spośród tego grona 
zabralibyśmy właśnie Subaru (…). 

Subaru: stylizacja zwyczaj-
na, wyposażenie dobre, komfort 
ponadprzeciętny, napęd znakomi-
ty, uniwersalność wybitna. (…)

DZIAŁ tekst: AUTOR
zdjęcia: AUTORPISZĄ O NAS

http://www.rwdpb.pl
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motonauczyciel.pl
(październik 2016)
Subaru Outback – stworzony, 
by wszędzie dotrzeć wygodnie

Wprawdzie utarło się stwierdzenie, 
że budowę luksusowego kombi cross, 
zdolnego do pokonania każdego terenu, 
zawdzięczamy Audi Allroad, ale naprawdę 
Audi zaadoptowało tę koncepcję od Subaru. 
Audi zaoferowało bowiem swój model 
w roku 1999 (wcześnie było nawet Volvo 
XC70 w 1998), podczas gdy pierwszy Out-
back wyjechał na drogi w roku 1995, a w 1999 
zaprezentowano drugą generację modelu.

Od roku 1995, kiedy to firma rozpoczęła 
lansowanie tego modelu, zmieniło się bar-
dzo wiele. Pojazd, który miał być jedynie 
niszową wersją osobową, z możliwością 
adaptacji w gorszych warunkach drogo-
wych, stał się poważnym graczem rynko-
wym, w którym dominującą rolę odgrywa 
komfort. Nie zmieniło się tylko jedno. 
Nadal jest to pojazd, którym można wyru-
szyć w tereny dzikie i niedostępne (zresztą 
Outback to określenie rozległych, słabo 
zaludnionych obszarów Australii, w prze-
ważającej części półpustynnych). Tyle tyl-
ko, że obecnie, „po powrocie do cywiliza-
cji”, możemy podjechać do teatru, a wyjście 
z modelu kierowcy ubranego w smoking 
będzie jak najbardziej normalne. 

Ewolucja
Jak wspominałem na początku, pierw-

sza generacja Outbacka była w ofercie 
w latach 1995-1999. Druga faza modelowa 
przypadła na okres 1999-2004. Kolej-
nym okresem był Legacy Outback III, 
który oferowany był od 2004 do 2009. 

Po tym modelu nastąpiła prawdziwa 
rewolucja. Outback IV (oferowany 
od 2009 do 2014) był modelem większym, 
bardziej dostojnym i zamiast sportowego 
DNA poprzednika (…) czuć było w nim 
luksus. Obecnie mamy okazję zapre-
zentować piątą generację modelu. (…)

Technika by SUBARU
Jednakże nie ekskluzywne wykoń-

czenie wnętrza i najnowsze rozwiązania 
elektronicznego komfortu najbardziej 
mnie fascynują w samochodach Subaru. 
To, co zachwyca mnie od lat, to techni-
ka. Założeniem inżynierów Subaru było 
bowiem najpierw stworzyć doskonały 
system napędowy/jezdny, a dopiero na-
stępnie „opakować go” karoserią. Ten skrót 
myślowy (bo przecież budowa samochodu 
to zawsze dokładne obliczanie wszystkich 
podzespołów w oparciu o dane wielkości 
i obciążenia poszczególnych kół) dosko-
nale oddaje istotę technologii Subaru: 
najważniejszy jest układ napędowy.

Jest to o tyle istotne, że faktycznie 
Subaru jest jedynym producentem na 
świecie stosującym ten – jakże prosty 
i oczywisty z punktu widzenia inżynie-
ra – system napędu. Mowa o układzie 
Symetrical AWD. (…) Układ ten jest 
fantastyczny właśnie w modelu Out-
back, gdyż samochód, mimo większego 
prześwitu oraz związanego z tym unie-
sienia środka ciężkości, faktycznie ma 
punkt ciężkości na tym samym poziomie 
(lub nawet niżej) co klasyczne modele 
kombi oferowane w salonach konkurencji. 
To zaś przekłada się na znacznie bardziej 
dynamiczną jazdę bez utraty stateczności 
kierunkowej, niż wielu konkurentów. (…)

Na uwagę zasługuje także skrzynia bez-
stopniowa CVT. Wprawdzie w większości 
samochodów (…) skrzynia ta jest utrapie-
niem, gdyż nagły wzrost obrotów silnika 
i dopiero przyspieszenia sprawiają wraże-
nie, jakby silnik chciał wyskoczyć z samo-
chodu, ale w Subaru nie ma tego odczucia. 
(…) Zastosowanie jako elementu przeno-
szącego moment napędowy klinowego 
łańcucha zamiast typowego pchanego pasa 
złożonego ze stalowych, elastycznych ele-
mentów, pozwoliło na zwiększenie efektyw-
nego przełożenia skrzyni, zmniejszenie jej 
gabarytów i ograniczenie strat tarcia. (…)






