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JEDŹ BEZPIECZNIE, 
JEDŹ PEWNIE...

...OSZCZĘDZAJ!



W tym roku przypada bardzo szczególny moment w historii 
naszej marki. 60 lat temu, 3 marca 1958 roku, powstał pierwszy 
osobowy samochód spod znaku Plejad. Było nim  Subaru 360, 

od którego wszystko się zaczęło… Malutki, czteroosobowy samochodzik, 
wyróżniający się jednakże niezwykłą indywidualnością i charakterem, 
cieszył się ogromną popularnością i zapoczątkował opowieść o samocho-
dach  Subaru, która trwa do dzisiaj. Jego pojawienie się na drogach Kraju 
Kwitnącej Wiśni było jednocześnie kamieniem milowym w japońskim 
przemyśle motoryzacyjnym. Dla uczczenia 60-lecia tego kluczowego 
wydarzenia opracowane zostało bardzo proste, symboliczne logo jubile-
uszowe. Wymowny znaczek z okrągłą „60” towarzyszącą wizerunkowi 
 Subaru 360 będzie w użytku do końca tego roku. Jesteśmy przekonani, 
że skutecznie przyczyni się do dalszej promocji naszej marki na świecie.

NA POCZĄTEK

Malutkie logo 
dla uczczenia 
wielkiej historii

3facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 2/2018
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Mamy przyjemność poinformować, 
że właśnie przewrócona została 
kolejna karta „podniebnej” historii 

naszej marki. Na terenie zakładów mon-
tażowych  Subaru w japońskim mieście 
Handa ukończono niedawno produkcję 
pierwszej struktury mocującej skrzydła 
samolotu, tzw. Center Wing Section, na po-
trzeby najnowszego modelu pasażerskie-
go – Boeinga 777X. Jednocześnie udało się 
pomyślnie zespolić tę sekcję z podwoziem 
głównym samolotu, uzyskując w ten sposób 
pierwszy zestaw o nazwie 777X Center Wing.

Na terenie swoich zakładów w mieście 
Handa  Subaru zajmowało się dotychczas 
produkcją tzw. center wing boxes, czyli 
kompozytowych centralnych struktur mo-
cujących skrzydła samolotu, dla cywilnych 
modeli Boeinga – dużego, dwusilnikowego 
777 i średniej wielkości 787. Te same części, 
będące jednymi z najważniejszych elementów 
kadłuba samolotu, produkowane są tam po-
nadto dla morskich maszyn zwiadowczych P-1 
i samolotów transportowych C-2 na potrzeby 
japońskiego Ministerstwa Obrony. Stwo-
rzenie pierwszego zestawu 777X Center 
Wing, będącego jedynym takim na świecie, 
jest niekwestionowanym krokiem milowym 
w historii  Subaru Corporation. Z tej okazji na po-
czątku lutego na terenie zakładów odbyła się 
specjalna uroczystość z udziałem honorowych 
przedstawicieli Boeinga odpowiadających za 
program 777X oraz reprezentantów japoń-
skiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Prze-
mysłu, władz lokalnych i innych organizacji.

Pierwszą dostawę samolotu 777X dla 
linii lotniczej Boeing zaplanował na 2020 rok. 
 Subaru od samego początku trwania programu 
skupionego na tym właśnie modelu aktywnie 
uczestniczy w jego realizacji. Japońscy inżynie-
rowie posiadają ogromną wiedzę i doświad-
czenie dotyczące opracowywania i produkcji 
wspomnianych center wing boxes i samych 
skrzydeł. Jednocześnie nieustannie doskonalą 
technologie stosowane w swoich zakładach. 
Dzięki temu z roku na rok  Subaru umacnia 
swoją pozycję na światowym rynku przemy-
słu lotniczego, pogłębiając zaufanie klientów 
i budując dobre relacje z partnerami.

 EyeSight nagrodzony przez Japońskie Towarzystwo Techniczno-Ekonomiczne

6

System wspomagania kierowcy  EyeSight 
doczekał się niedawno kolejnego wyróż-
nienia, tym razem w rodzinnej Japonii. 

Rozwiązanie, które zachowuje się niczym 
„druga para oczu”, otrzymało Nagrodę Prezesa 
Japońskiego Towarzystwa Techniczno-Eko-
nomicznego (JATES). Uroczysta ceremonia, 
w trakcie której wręczono wyróżnienie, 
odbyła się w tokijskim Hotelu Grand Palace.

Towarzystwo przyznaje nagrody za „tech-
nologię i innowacyjność” od 2012 roku. Wyróż-
nienia te mają na celu zachęcanie firm w Kraju 

Kwitnącej Wiśni do prac nad innowacyjnymi 
rozwiązaniami, co w efekcie ma przekładać 
się na wzrost gospodarczy i większą konku-
rencyjność w tamtejszym przemyśle. Zgodnie 
z założeniami Towarzystwa jego nagrody 
przyznawane są nowym rozwiązaniom i pro-
jektom, które cechują się wysoką jakością 
i opracowane zostały w Japonii. Niezmiernie 
cieszy zatem fakt, że system wspomagania 
kierowcy opracowany przez inżynierów 
 Subaru został dostrzeżony przez ekspertów, 
dla których najważniejsza jest innowacyjność.

System  EyeSight obserwuje drogę 
na podstawie trójwymiarowego obrazu 
z dwóch kamer. Tym samym czuwa nad bez-
pieczeństwem osoby prowadzącej pojazd 
oraz jego pasażerów. Potrafi między innymi 
poprawnie rozpoznać inne samochody, mo-
tocyklistów, rowerzystów i pieszych. Na bie-
żąco analizuje otrzymywane informacje 
dotyczące sytuacji na drodze i w zależności 
od zaistniałych okoliczności powiadamia 
kierowcę, aby zwrócić jego uwagę. W sytuacji 
krytycznej potrafi natomiast wyhamować 

samochód, aby uniknąć kolizji. Doczekał się 
on już wielu nagród i wyróżnień, a modele 
 Subaru z  EyeSight na pokładzie zdobyły 
między innymi tytuł Advanced Safety Ve-
hicle++ (ASV++) w badaniach Japońskiego 
Programu Oceny Nowych Samochodów 
(JNCAP) mających na celu ocenę poziomu 
bezpieczeństwa prewencyjnego pojazdów.

Uzasadniając przyznanie nagrody na-
szemu rozwiązaniu, Japońskie Towarzystwo 
Techniczno-Ekonomiczne podkreśliło, jak 
niezwykle innowacyjnym rozwiązaniem 

jest  EyeSight, nad którym już od wielu lat 
trwają nieustanne prace. W ich trakcie 
inżynierom  Subaru przyszło zmagać się 
z licznymi wyzwaniami stojącymi na dro-
dze do wdrożenia w pojazdach technologii 
opartej na pracy niezwykle precyzyjnych 
kamer, a eksperymenty i testy z ich użyciem 
odbyły się dotychczas już na 3 milionach 
kilometrów tras! Wszystko po to, by oso-
by poruszające się samochodami  Subaru 
czuły się naprawdę bezpiecznie i w pełni 
mogły cieszyć się przyjemną jazdą.

„Skrzydlata” historia 
 Subaru nabiera rozpędu
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Kalifornijska organizacja Kelley Blue Book (KBB) podała niedawno na swojej stronie inter-
netowej wyniki rankingu „5-Year Cost to Own Awards” na 2018 rok, a wśród nagrodzonych 
samochodów nie mogło zabraknąć przedstawiciela  Subaru. Był nim model XV, który okazał 

się niekwestionowanym numerem jeden w kategorii „Najlepszy Kompaktowy SUV/Crossover”.
Według ekspertów KBB wyróżniony model spod znaku Plejad cechuje się najniż-

szymi przewidywanymi kosztami eksploatacji w czasie pierwszych pięciu lat jego 
użytkowania. Pierwsze miejsce w rankingu oznacza, że koszt utrzymania XV we 
wspomnianym czasie, uwzględniający m.in. zakup paliwa, wydatki związane z ubez-
pieczeniem i amortyzację, jest najniższy w porównaniu z kosztami utrzymania po-
jazdów innych producentów ocenianych w tej samej kategorii. W tym miejscu warto 
podkreślić, że XV jest zwycięzcą w swoim segmencie już po raz drugi z rzędu.

Kelley Blue Book, która działa na amerykańskim rynku od 1926 roku, jest liderem w ob-
szarze wyceny samochodów i dostarczania dokładnych informacji na ich temat poten-
cjalnym nabywcom. Jej eksperci obliczają całkowite koszty utrzymania nowych pojazdów, 
stosując zaawansowaną metodę wyceny i posługując się danymi finansowymi pozyskiwa-
nymi ze źródeł zewnętrznych. Ich trafne prognozy i szczegółowe analizy służą wszystkim 
tym, którzy planują zakup wymarzonych czterech kółek. Obecność XV wśród zwycięzców 
ostatniego rankingu KBB z pewnością poszerzy grono osób zainteresowanych nabyciem 
tego właśnie modelu. Odważny wygląd, najwyższa jakość wykonania i gotowość do jaz-
dy w warunkach miejskich i w terenie – to pakiet zalet XV, który idealnie uzupełnia niskie 
koszty użytkowania i z całą pewnością z biegiem czasu nie straci na swej wartości.

XV docenione przez Kelley Blue Book

Północnoamerykańska firma konsultin-
gowa ALG przyznała niedawno nagrody 
w dziesiątej edycji rankingu pojazdów 

używanych dostępnych na kanadyjskim 
rynku – 2018 ALG Canadian Residual Value 
Awards. Podobnie jak w latach ubiegłych po-
szukiwano w nim samochodów, które cieszą 
się najmniejszym spadkiem swojej wartości 
w początkowych latach eksploatacji. Nasza 
marka już po raz czwarty z rzędu zdobyła 
w rankingu prestiżowy tytuł „Best Mainstream 
Brand”. Jednocześnie aż cztery modele  Subaru 
otrzymały nagrodę „Canadian Residual Value 
Award” w czterech różnych kategoriach.

Zdobywając po raz czwarty z rzędu tytuł 
„Best Mainstream Brand”,  Subaru stało się 
jedyną marką w historii kanadyjskiej edycji 
rankingu, której udało się tego dokonać. Z całą 
pewnością do sukcesu przyczyniły się mię-
dzy innymi praktyczne strategie sprzedaży 
stosowane przez dealerów samochodów 

spod znaku Plejad w Kanadzie. Popularność 
naszych pojazdów na tamtejszym rynku 
nieustannie wzrasta, a  Subaru przestaje być 
marką niszową. Ogromne zainteresowanie 
i zapotrzebowanie na samochody japońskiej 
marki, które przewyższa dostawy nowych po-
jazdów, przekładają się na wysokie ceny tych 
już dostępnych na rynku oraz na utrzymywa-
nie się ich wartości na wysokim poziomie.

Modelami  Subaru, którym udało się zdobyć 
pierwsze miejsca w czterech różnych kate-
goriach, były: Impreza, Outback, WRX/WRX 
STI oraz XV (w Ameryce Północnej nazywane 
Crosstrekiem). Pierwszy z wymienionych mo-
deli okazał się najlepszym w kategorii pojazdów 
kompaktowych. Było to już ósme zwycięstwo 
Imprezy w tym segmencie w 10-letniej historii 
nagród ALG przyznawanych w Kanadzie. Out-
back z kolei po raz ósmy z rzędu był nie do po-
bicia w klasie 2-rzędowych średnich pojazdów 
użytkowych. Swoim siódmym zwycięstwem 

w rankingu w segmencie samochodów spor-
towych mógł cieszyć się WRX/WRX STI, z kolei 
 Subaru XV już po raz trzeci z rzędu okazało się 
numerem jeden w kategorii subkompaktowych 
pojazdów użytkowych. Na tym jednak nie ko-
niec wyróżnień dla modeli spod znaku Plejad. 
Otóż w popularnej kategorii pojazdów średniej 
wielkości już po raz trzeci z rzędu na drugim 
miejscu uplasowało się Legacy, we wspomnia-
nym zaś segmencie samochodów sportowych 
miejsce trzecie przypadło w udziale BRZ. 
Ostatniemu z wymienionych modeli już po raz 
szósty z rzędu udało się uplasować w pierwszej 
trójce najlepszych samochodów tej kategorii.

Zadowolenia z tak dużej puli nagród 
nie ukrywał Yasushi Enami, prezes  Subaru 
w Kanadzie. Podkreślił on, że marka do-
starcza swoim klientom nie tyko wspaniałe 
samochody, lecz troszczy się również o ich 
wysoką wartość. W gronie nagrodzonych 
modeli  Subaru każdy potencjalny kierowca 

znajdzie coś dla siebie i coraz więcej Ka-
nadyjczyków ma tego świadomość.

Nagrody ALG w Kanadzie przyznawane są 
samochodom marek luksusowych, których 
wartość po trzech latach użytkowania utrzy-
muje się na poziomie najbardziej zbliżonym 
do ceny wyjściowej. W przypadku marek 
popularnych wartość poszczególnych modeli 
poddawana jest analizie po upływie czterech 
lat ich eksploatacji. Samochody oceniane są 
aż w dwudziestu sześciu różnych kategoriach. 
Dodatkowo spośród poddawanych weryfikacji 
marek wyłaniane są dwie, dla których przewi-
dywane wartości końcowe oszacowane dla 
wszystkich ich pojazdów luksusowych i popu-
larnych są najwyższe. Obecne pierwsze miejsca 
dla  Subaru aż w czterech kategoriach oraz 
nagroda dla samej marki po raz kolejny dowo-
dzą, że samochody spod znaku Plejad są trwałe, 
bezpieczne i niezawodne oraz nie tracą wiele 
na swej wartości z czasem  użytkowania.

Pula nagród dla Subaru w rankingu ALG w Kanadzie
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uż w lutym  Subaru Corporation ogłosiło, 
że właśnie w Genewie podczas konferen-
cji prasowej oprócz aktualnej gamy 

modelowej zaprezentuje również VIZIV 
Tourer Concept, który będzie ukazywał 
wizję koncernu w tworzeniu samochodów 
jutra. Słowo VIZIV wywodzi się z frazy 
„wizja innowacji” i jest odpowiedzią 
na wyzwania, jakie stawia przed producen-
tem niedaleka przyszłość.

Heksagonalny grill, muskularna syl-
wetka i charakterystyczny wlot powietrza 
zapowiadają, że nowe dziecko japońskiego 
producenta stylistycznie czerpie ze spu-
ścizny poprzednich modeli, powołując do 
życia kolejne pokolenie wszechstronnych 
samochodów dla aktywnych. Zaprezen-
towany koncept, który zgodnie z dewizą 
 Subaru ma dostarczać swoim klientom 
„przyjemność i spokój ducha”, zawiera 
w sobie zaawansowane technologie, zapew-
niające użytkownikom bezpie-
czeństwo, 

wysoki komfort jazdy, zadowalające 
osiągi i niezawodność. Zgodny z filozo-
fią „Dynamic × Solid”  Subaru VIZIV 
Tourer Concept posiada stały napęd 
na wszystkie koła, będący standardem we 
wszystkich modelach spod znaku Plejad. 
Samochód napędzany jest doskonale 
zbalansowanym silnikiem w układzie 
bokser. Zdaniem producentów dzięki 
takiej konfiguracji auto ma zapewniać 
doskonałą przyczepność, kontrolę i pew-
ność jazdy oraz wystarczającą moc.

Oczywiście duży nacisk został 
położony na bezpieczeństwo. Znany już 
system wspomagania kierowcy  EyeSight 
inżynierowie  Subaru planują w kolejnych 
latach jeszcze bardziej ulepszać – na tar-
gach była mowa m.in. o bardzo precyzyj-
nych systemach GPS, nawigacji i radarach. 
To wszystko składa się na bardzo 
spójną wizję, 

którą koncern konsekwentnie realizu-
je, a jej wynikiem ma być maksymalne 
ograniczenie wypadków na drogach.

Począwszy od 2013 roku, kiedy  Subaru 
zaprezentowało pierwszy koncept z rodziny 
VIZIV, koncern konsekwentnie realizuje 
wizję rozwoju marki na kolejne lata, dążąc 
do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpie-
czeństwa i komfortu jazdy. Nawet jeżeli 
model nie wejdzie do produk-
cji seryjnej, to na pewno 
wiele zaawansowanych 
rozwiązań technolo-
gicznych znajdzie 
miejsce w produ-
kowanych przez 
 Subaru autach 
seryjnych. 

 Subaru na 88. Międzynarodowym 
Salonie Samochodowym  
w Genewie
Międzynarodowy Salon Samochodowy w Genewie to jedno z najważniejszych wydarzeń 
na Starym Kontynencie, które każdego roku elektryzuje zarówno producentów, jak i amatorów 
motoryzacyjnych nowości. W 2018 roku na 88. edycji targów zapowiedziano prezentację wielu 
modeli, które mają wskazać kierunek rozwoju tej gałęzi przemysłu na najbliższe lata. Wszystkie 
liczące się na rynku koncerny zapowiedziały premiery aut użytkowych oraz konceptów, które 
niedługo mogą wejść do produkcji.

TARGI tekst: PIOTR CIECHOMSKI
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jeździe Foresterem, który idealnie re-
aguje na polecenia kierowcy. Co więcej, 
poruszanie się tym właśnie modelem jest 
komfortowe i pozwala zachować spokój 
kierowcy nawet w trudnych warunkach 
i bardzo wymagającym terenie. Wszyst-
ko dzięki stałemu napędowi wszystkich 
kół (S-AWD) i ulepszonej technolo-
gii X-MODE na pokładzie, które decydują 

o stabilnym i płynnym prowadzeniu 
oraz znakomitych osiągach. 

Nie bez znaczenia 
przy poko-

nywaniu 
nie-

równości jest również spory prześwit, 
wynoszący minimum 220 mm. Nad bez-
pieczeństwem podróżnych, oprócz 
wspomnianego już debiutującego Driver 
Monitoring System, w nowym Foresterze 
czuwać będą: system  EyeSight, funkcja 
automatycznego hamowania wstecznego 
(Reverse Automatic Braking), system 
wykrywania pojazdów nadjeżdżających 
z tyłu ( Subaru Rear Vehicle Detection), 
reflektory przednie z funkcją doświetlania 
zakrętów (SRH) oraz asystent świateł dro-
gowych (High Beam Assist). Wymienione 
rozwiązania w połączeniu z doskonałą wi-
docznością zza kierownicy, zminimalizo-
wanymi martwymi polami widzenia oraz 
zoptymalizowanym kształtem siedzenia, 
wpływającym na zmniejszenie uczucia 

zmęczenia kierowcy, idealnie wpisują 
się w filozofię bezpieczeństwa marki 

 Subaru. Zarówno prowadzącemu 
pojazd, jak i jego pasażerom 

 Subaru zapewnia bezpieczeń-
stwo na najwyższym poziomie.

Forester w specyfikacji 2019 na rynek 
amerykański napędzany jest nowym 
silnikiem  Subaru BOXER o pojemności 
2,5 litra z bezpośrednim wtryskiem pali-
wa. W porównaniu ze swoją poprzednią 
wersją, jednostka napędowa zbudowana 
jest w około 90% z nowych komponentów. 
Silnik jest niezwykle skuteczny i oszczęd-
ny, a tym samym przyjazny środowisku 
naturalnemu. W samochodzie zastoso-
wano ponadto nowy system klimatyzacji 
oparty na interfejsie użytkownika (HMI) – 
rozwiązanie, którego nie stosowano 
dotychczas w samochodach  Subaru. 
Umożliwia on dostosowanie tempera-
tury powietrza w kabinie w zależności 
od liczby pasażerów. Jazdę „Leśnikiem” 
z całą pewnością ułatwi i umili również 
świetna nawigacja, najnowsza wersja 
systemu informacyjno-rozrywkowe-
go z obsługą Apple CarPlay i Android 

Auto, hotspot Wi-Fi, czy też możliwość 
zdalnego uruchamiania silnika.

Nowy Forester dostępny 
będzie w dziewięciu 

kolorach. W oferowa-
nej palecie lakierów 
znajduje się jeden 
zupełnie nowy – Ja-
sper Green Metallic, 

opracowany 
specjalnie z myślą 
o tym właśnie 
modelu. Sa-
mochód, który 
na razie można 
było podziwiać 
przez kilka dni 

na nowojorskim 
salonie, już jesie-
nią bieżącego roku 
trafi do sprzedaży 

w USA. Model 
spod znaku Plejad 
wzbudził bardzo 
duże zainteresowa-
nie gości odwie-

dzających wystawę. 
Można zatem spo-

dziewać się, iż już nieba-
wem sporo odświeżonych Foresterów 

wyjedzie na amerykańskie drogi.

Międzynarodowy salon samocho-
dowy w Nowym Jorku jest zawsze 
wspaniałą okazją do zapoznania 

się z najnowszą ofertą marek z całego 
świata. W tym roku swój światowy debiut 
miał tam Forester A.D. 2019 (w specyfi-
kacji na rynek amerykański). „Leśnik” 
w nowej odsłonie przedstawiony został 
zgromadzonym dziennikarzom pod-
czas konferencji prasowej New York 
International Auto Show, która odbyła 
się na stoisku  Subaru w dniu otwiera-
jącym wydarzenie, tj. 28 marca. Pre-
zentację samochodu poprzedziło 
wystąpienie Takeshi Tachimori, 
wiceprezesa  Subaru Corporation.

Forester jest najlepiej sprzedają-
cym się modelem  Subaru na świe-
cie. Premiera piątej już generacji 
nie tylko wpisuje się w globalną 
strategię japońskiej marki, lecz 
również stanowi jej kluczowy 
element. Czym w szczególności 
zachwyca nowy „Leśnik”? 
Z całą pewnością rozwią-
zaniem Driver Monitoring 
System, które jest nowością 
na pokładzie samochodów 
 Subaru. Jest to pierwszy 
w historii japońskiej marki 
system sprawujący pieczę 
nad zachowaniem kierowcy. 
Rozpoznaje on sytuacje, 
w których osoba prowadząca 
pojazd przestaje koncentro-
wać się na jeździe, jej uwaga 
ulega rozproszeniu, czy też 
zaczyna wykazywać oznaki 
senności. Odpowiednia reakcja 
Driver Monitoring System po-
zwoli zapobiec ewentualnej kolizji, a jego 
obecność na pokładzie Forestera sprawi, 
że osoby nim podróżujące będą czuły się 
bezpieczniej niż kiedykolwiek przedtem. 
Innowacyjne rozwiązanie umożliwi 
ponadto automatyczne ustawienie fotela, 
lusterek bocznych czy też klimatyzacji, 
zgodnie z preferencjami kierowcy.

Bezpieczeństwo i komfort jazdy 
są niekwestionowaną wizytów-
ką Forestera w odsłonie 
2019. Ich najwyższy 
poziom, któremu 
nie dorównuje 
żaden inny 
samo-
chód 

w tej 
klasie pojaz-
dów, jest zasługą 
nowej platformy ( Subaru 
Global Platform), na bazie której 
skonstruowano „Leśnika”. To właśnie 
ona decyduje o płynnej i przyjemnej 

TARGI tekst: AGNIESZKA JAMA

Światowy debiut najnowszego 
Forestera w Nowym Jorku
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Główną tego przyczyną były dość 
częste awarie układów prze-
niesienia napędu oraz silników 

i przede wszystkim znaczne wymiary, 
będące podstawowym mankamentem 
tego modelu. Mimo to Legacy znalazło 
grono miłośników, dla których niepo-
wtarzalny dźwięk silnika w „tonacji” 
BOXER był najpiękniejszą muzyką.

Wysiłek pasjonatów, którzy posta-
nowili przywrócić do życia ten model, 
sprawił, że wciąż mamy możliwość 
zobaczyć  Subaru Legacy RS kontynu-
ujące rajdową przygodę. Jednym z nich 
jest Robert Luty, aktualny Mistrz Polski 
w Historycznych Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostwach Polski 2017, który 
podzielił się z nami swoją historią.

Piotr Ciechomski: Pierwsze pytanie 
będzie banalne: jak to wszystko 
się zaczęło?

Robert Luty: Jak to często w życiu 
bywa, zaczęło się od przypadku, kiedy 
pojechałem z kolegami obejrzeć dawny 
Rajd Warszawski. Widok  Subaru Imprezy 
WRC w „rękach” Krzysztofa Hołowczyca 
czy Leszka Kuzaja zapierał dech w piersiach. 
Emocje nie do opisania. Jakiś czas później 
inny kolega poprosił mnie, abym wystar-
tował za niego w rajdzie amatorskim moją 
Imprezą GT. Wygrałem ten rajd oraz… 
kolejne cztery. Postanowiłem, że trzeba coś 
zrobić z tymi pięcioma zwycięstwami i pójść 
dalej. Zdobyłem najpierw rajdową licencję 
krajową, potem międzynarodową „R”.

P.C.: Wspomniałeś, że pierwsze 
zwycięstwa odniosłeś w  Subaru. 
Skąd sympatia do tej marki?

R.L.: Zacząłem od Imprezy GT, potem 
było kilka innych rajdówek. Od kilku 
lat jeżdżę znowu  Subaru, ale tym razem 
Legacy. To auto po prostu ujęło mnie trak-
cją, dźwiękiem i wyglądem. Wiem, że nie 
wszystkim podoba się linia „Espero”, ale coś 
w niej jest. Największe atuty to prowadzenie 
i frajda z jazdy. Kupiłem je jako auto cywil-
ne, lecz z przeznaczeniem do przebudowy 
na rajdówkę. Jak to zwykle bywa, przy 
budowie koszty rosły… Tak naprawdę 

„sky is the limit”, bo zawsze można coś 
poprawić lub zastosować lepsze podzespoły.

P.C.: Jak przebiegały prace przy 
modyfikacji i przygotowaniu 
auta do motorsportu?

R.L.: Początkowo Legacy zbudowane 
było w specyfikacji szutrowej, więc wzmoc-
nione zostało całe nadwozie oraz znacznie 
rozbudowana klatka bezpieczeństwa, 
co przełożyło się na zwiększenie masy. 
Niestety trasy rajdów szutrowych w Polsce 
nie należą do najrówniejszych, przez co 
elementy podwozia mocno cierpiały.

Aktualnie auto jest w specyfikacji 
asfaltowej, ma zamontowane profesjonalne 
zawieszenie Reiger. Posiada m.in. hamulce 
Alcon ProDrive, skrzynię kłową Modena, 
komputer Vipek oraz pełne wyposażenie 
bezpieczeństwa RSMP z aktualną homolo-
gacją. Co ciekawe, w HRSMP 2017 w kla-
sie FIA 4 wymagana jest specyfikacja 
auta według homologacji z 1990 roku, 
tzn., że zgodność historyczna opisana jest 
na ponad 16 stronach A4 wraz z dokumen-
tacją zdjęciową. Moje auto spełnia te kryte-
ria, ale jest wiele takich egzemplarzy, które 
przypominają Legacy, ale niestety nie 
spełniają historycznej specyfikacji FIA 4.

P.C.: Odniosłeś wiele sukcesów 
na rajdowych trasach, opowiedz 
o tych największych.

R.L.: Moim największym sukce-
sem jest aktualny tytuł Mistrza Polski 
w HRSMP 2017 r. w klasyfikacji generalnej 
oraz w klasie FIA 4. Cieszą mnie rów-
nież poszczególne sukcesy, takie jak:
2005:  Rajd Kaszub – zwycięstwo 

w klasie generalnej,
2006:  Rajd Magurski – zwycię-

stwo w klasie N3,
2010:  Rajd Polski – zwycię-

stwo w klasie HR13,
2016:  Rajd Gdańsk – zwycię-

stwo w klasie HR2,
2017:  Rajd Wisly – zwycięstwo 

w klasie generalnej 
oraz FIA 4,

2017:  Rajd Barbórki – 
zwycięstwo 
na Kryterium 
Karowa w kla-
sie historycznej.

ROZMOWY rozmawiał: PIOTR CIECHOMSKI
zdjęcia: ARCHIWUM ROBERT LUTY

Dziedzictwo WRC na polskich 
oesach – rozmowa z Robertem Lutym
Krótko, bo tylko trzy lata, trwała historia startów  Subaru Legacy w rajdowych mistrzostwach 
świata WRC. Pierwsze egzemplarze  Subaru RS w A-klasowej grupie pojawiły się w roku 
1990. Koncern włożył wiele wysiłku w przygotowanie aut do rywalizacji i choć zatrudniono 
najwybitniejszych kierowców, takich jak Markku Alén czy Mike Kirkland, auto nie miało na koncie 
żadnych zwycięstw.



rygorystyczne warunki homologacji. 
Oryginalny RS to wydatek rzędu 150 tysię-
cy funtów i nie każdego na to stać. Można 
co prawda użyć w przygotowaniu auta 
„świeżych” podzespołów z STI, ale wtedy 
należy mieć świadomość, że to już nie 
będzie Legacy z homologacją historyczną.

P.C.: Na zakończenie: co chciał-
byś przekazać Twoim kibicom 
i sympatykom marki?

R.L.: Przede wszystkim chciałbym 
pozdrowić wszystkich kibiców, którzy 

przez te lata dopingowali nas na rajdach 
oraz przychodzili do strefy serwisowej; 
naprawdę czuło się wtedy wielką energię. 
Wielkie dzięki dla wszystkich! Oso-
bom zakręconym na punkcie  Subaru 
życzę wytrwałości, aby dopieszczając 
swoje auta, montowali tylko oryginalne 
części, ponieważ tylko wtedy można 
dynamicznie i bezawaryjnie podążać 
do wymarzonego celu! Never give up!

P.C.: Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów!

P.C.: Jakie masz plany na przyszłość?
R.L.: Plan minimum na sezon 2018 to 

obrona tytułu Mistrza Polski w HRSMP. 
Dodatkowo start w Rajdzie Barbórki w War-
szawie, gdzie będę starał się po raz trzeci 
z rzędu wygrać legendarny odcinek „Ka-
rowa”. Jeśli chodzi o dalekosiężne plany, to 
marzy mi się start w Rally Sweden Historic 
oraz Rally Finland. Rozważam również start 
w kultowym RallyLegend – 16. już edycji 
rajdu odbywającego się w San Marino, który 
może pochwalić się udziałem takich kie-
rowców jak Walter Röhrl czy Carlos Sainz.

P.C.: Czy mógłbyś powiedzieć coś 
o plusach i minusach  Subaru Legacy, 
co może ułatwić wybór tym wszyst-
kim, którzy jeszcze się wahają?

R.L.: Plusów jest zdecydowanie więcej 
niż minusów. Auto świetnie się prowa-
dzi i wymaga tzw. starej szkoły, między 
innymi wczesnego wrzucania w zakręt.

Mały minus to dostęp do oryginalnych 
części, szczególnie tych zgodnych z ho-
mologacją FIA 4 z 1990. Moja rada dla po-
czątkujących, aby móc startować w klasie 
historycznej, zakupione auto musi spełniać 
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ROBERT LUTY (UR. 22 MAJA 1975 R. W OTWOC-
KU) – POLSKI PERKUSISTA, MUZYK SESYJNY, BRAŁ 
UDZIAŁ W NAGRANIU PONAD 180 PŁYT. CZŁONEK 
GRUPY POLUZJANCI. WSPÓŁPRACOWAŁ Z: KAYAH, 
DOROTĄ MIŚKIEWICZ, ANIĄ SZARMACH, WORLD 
ORCHESTRA, KUBĄ BADACHEM, WIESŁAWEM 
PIEREGORÓLKA, TOMKIEM SZYMUSEM ORAZ 
KRZYSZTOFEM PSZONĄ, GRUPĄ SISTARS, EWĄ 
BEM, MONIKĄ BRODKĄ, MARKIEM NAPIÓRKOWSKIM, 
KRZESIMIREM DĘBSKIM, MICHAŁEM WIŚNIEWSKIM, 
GRUPĄ GOLEC UORKIESTRA, EDYTĄ GÓRNIAK, 
ROBERTEM JANOWSKIM, KASIĄ CEREKWICKĄ, 
MIETKIEM SZCZEŚNIAKIEM, KRZYSZTOFEM KRAW-
CZYKIEM I INNYMI.
DRUGĄ PASJĄ ROBERTA LUTEGO SĄ RAJDY SAMO-
CHODOWE. STARTUJE W NICH OD KILKU SEZONÓW 
W  SUBARU LEGACY. OD SEZONU 2017 BIERZE 
UDZIAŁ W HISTORYCZNYCH RAJDOWYCH SAMO-
CHODOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI (HRSMP).

ROZMOWY
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ZLOT PLEJAD

XV Zlot Plejad
Posiadasz samochód marki  Subaru, 

ale czy wiesz, co w języku japońskim 
znaczy ta nazwa? Pierwsze zna-

czenie to Plejady zawarte w logo marki. 
Jest to gromada gwiazd w gwiazdozbiorze 
Byka, odległa od nas o około 444 lata 
świetlne, otoczona niebieską mgławicą, 
którą można obserwować nawet nieuzbro-
jonym okiem. Jednak  Subaru w języku 
japońskim oznacza jeszcze coś innego, 
ważniejszego – zjednoczenie. I właśnie 
to znaczenie legło u podstaw stworzenia 
wielkiego, wyjątkowego wydarzenia – 
Zlotu Plejad. Już od 14 lat  Subaru Import 
Polska organizuje imprezę, która jedno-
czy posiadaczy i miłośników marki.

Zlot Plejad od początku organizowany 
jest według tej samej formuły. 1 kwietnia 
na stronie zlotowej ogłaszane jest miejsce 
zlotu oraz uruchamiany jest formularz 
rejestracyjny. W 2018 roku spotkamy 
się na Śląsku. Mamy nadzieję, że liczne 
atrakcje, które przygotowaliśmy, sprawią, 

że będzie to niezapomniany plejadowy 
weekend. Zlot tradycyjnie rozpocznie się 
w Boże Ciało, które w tym roku wy-
pada 31 maja, a zakończy się w sobotni 
wieczór podczas imprezy finałowej.

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny 
XV Zlot, który odbędzie się na terenie 
województwa śląskiego. Śląsk to nie tylko 
węgiel. Do zaoferowania ma o wiele więcej. 
Jest to region niezwykle bogaty w zabytki. 
Nie brak również na Śląsku ciekawostek 
turystycznych i rezerwatów przyrody.

Bazą XV Zlotu Plejad będzie Hotel Villa 
Verde Congress& Spa w Zawierciu. Ponie-
waż liczba miejsc w bazie zlotu jest ogra-
niczona, część noclegów dla uczestników 
została zarezerwowana w dodatkowych 
hotelach blisko bazy zlotu (przypomina-
my, iż Organizator nie zapewnia miejsc 
noclegowych dla wszystkich uczestników).

W piątek i w sobotę załogi będą rywa-
lizować na poszczególnych trasach, po-
ruszając się według otrzymanych książek 

drogowych do kolejnych wyznaczonych 
punktów, gdzie będą czekać na nie 
próby sportowe, próby sprawnościowe 
oraz zadania związane z odwiedzanymi 
na trasie ciekawymi miejscami. Wszyst-
kie próby są odpowiednio punktowa-
ne. Oceniane jest także punktualne 
meldowanie się na kolejnych Punktach 
Kontroli Czasu. 
Po zakończeniu 
drugiego dnia 
rywalizacji, 
wieczorem odbę-
dzie się huczna 
impreza kończąca 
zlot, podczas 
której wręczymy 
nagrody najlep-
szym załogom.

Do zobaczenia 
na Zlocie! 
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Lokalizacja zlotu w 2017 r. przywró-
ciła wspomnienia z Karkonoszy, 
gdyż spędziłem tu 6 lat życia i z góry 

wiedziałem, że to będzie niezapomniane 
przeżycie. Jednak nasz udział do końca 
nie był pewny, bo chętnych, jak wiadomo, 
było dużo więcej niż miejsc na trasach. 
Jednakże dzięki uporowi forumowiczów 
Dyrekcja przychyliła się do próśb i oto 
jesteśmy: załoga nr 380 wśród swo-
ich, na trasie turystyczno-szosowej.

Baza zlotu zlokalizowana w Osa-
dzie Śnieżka w Łomnicy tradycyjnie 

przywitała w pierwszej kolejności 
„wcześniaków” spragnionych opowieści 
okołooesowych; warsztatowych; promili 
w rozsądnej ilości – jednym słowem 
wspomnień czar. Pomimo tego, że to 
nasz dopiero drugi udział w Zlocie, 
na wieczornej imprezie spotykamy kilka 
znajomych twarzy z poprzedniego roku, 
a dzięki przyjaznej atmosferze zawie-
ramy nowe znajomości. Czwartkowe 
formalności w Biurze Zlotu sprawiają 
już mniej zakłopotania i po kilkunastu 
minutach przemieszczamy się na badania 

techniczne oraz oklejenie samochodów. 
Po kilkudziesięciu minutach możemy 
raczyć się już świeżym, górskim powie-
trzem na terenie Osady Śnieżka, gdzie nie 
zabrakło miejsca dla płci pięknej, łaknącej 
pierwszych letnich promieni słonecznych.

Błogie leniuchowanie przerywamy 
na wieczorne szkolenie załóg, a że to 
już „aż” drugi nasz udział, czujemy się 
zobowiązani do przekazania wskazówek 
licznym „świeżakom”, ale jednocześnie 
z pokorą słuchamy bardziej doświad-
czonych kolegów i koleżanek. Piątkowy 

Podróż sentymentalna – trasa 
turystyczno-szosowa @Plejady 2017
Kiedy w 2016 r. rozpoczynałem swoją przygodę z XIII Zlotem Plejad (taka szczęśliwa liczba od razu 
na początek), byłem pełen obaw – czy odnajdę się wśród „starych wyjadaczy” i czy aby debiut 
i ambicje „nowego” nie zepsują dobrej zabawy? Jednak wypad z Zatoki Gdańskiej z żoną pilotką 
i synem sekretarzem na otwarte morze był wspaniałym przeżyciem i trasa turystyczno-szosowa 
2016 została zaliczona. Od tamtego czasu pozostało jedynie odliczać dni do Zlotu Plejad 2017.

ZLOT PLEJAD tekst: @KRISKRISTOFFERS
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to 1,5 ha z ponad 800 krzewami w 80 od-
mianach. Jednym z zadań do zaliczenia 
w obiekcie było przejście pod chłodnym 
wodospadem. Na szczęście upalny dzień 
nie zniechęcił nas do tego wyzwania.

Potem z uśmiechem na twarzy udali-
śmy się do Karpacza skosztować „karko-
noskich tajemnic” w tamtejszym muzeum. 
Karkonoskie Tajemnice zbudowane 
zostały w miejscu odkrycia wiekowego 
kostura Ducha Gór. Ten zdumiewają-
cy przedmiot wykopany został w dniu 
26 marca 2011 r. podczas prac budowla-
nych w Karpaczu. Przedmiot ten, który 
nazwano kosturem Ducha Gór, wywołał 
poruszenie wśród lokalnej społeczności, 
na internetowych forach oraz w innych 

mediach. Aktualnie eksponat zasilił zbiory 
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Po sprawnym zwiedzeniu Muzeum 
Karkonoskich Tajemnic ponownie w desz-
czu udaliśmy się w okolice bazy zlotu, tj. do 
Pałacu w Łomnicy. Przepiękne wnętrza 
i wystrój urzekły nie tylko płeć piękną. 
Szybkie zaliczenie pytań w kartach i śmi-
gamy na kolejny punkt, a mianowicie do 
Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Zagro-
da Edukacyjna to miejsce, w którym wiedza 
i umiejętności przekazywane są w sposób 
interaktywny, dynamiczny, oparty na mo-
delach, wizualizacjach cyfrowych i samo-
dzielnie przeprowadzanych doświadcze-
niach. Zagroda powstała w Dobkowie, gdyż 
otaczające Dobków wzgórza to pozostało-
ści dawnych wulkanów i najlepsze miejsce, 

aby dowiedzieć się, w jaki sposób siły wnę-
trza Ziemi ukształtowały region Gór i Po-
górza Kaczawskiego. Jest to jeden z najcie-
kawszych pod względem geoturystycznym 
regionów w Polsce. Widoczne w terenie 
ślady trzech okresów aktywności wulka-
nicznej, zalewów morskich, pustyń i zlodo-
waceń doskonale opowiadają dzieje Ziemi.

Półmetek dnia, a zarazem pora obiadu 
zaprowadziła nas na północ, do Zamku 
Grodziec. To niepowtarzalny zamek z kli-
matem, położony na bazaltowym, powulka-
nicznym, stromym wzgórzu (389 m n.p.m.), 
jedna z największych atrakcji na Pogórzu 
Kaczawskim. Tajemnicze skarby, spotkania 

poranek pogody nam poskąpił, bo deszcz 
dawał się we znaki, ale nie po to przyje-
chaliśmy ponad 700 km, żeby przejmo-
wać się wodą z nieba! Jako że nasza baza 
noclegowa oddalona jest od Osady o dobre 
15 km, zbieramy się bystro, mijając po 
drodze załogi z początku listy startowej.

W bazie wspinamy się leciwym Fore-
sterem na górę, żeby zająć swoje miejsce 
w kolejce i czekamy z niecierpliwością 
na swój start, a w tak zwanym „między-
czasie” pakujemy suchy prowiant, który 
organizator przygotował, aby brać zlotowa 
z głodu nie padła i kilogramów na trasie 
nie gubiła. Końcowe odliczanie, formalno-
ści i ruszamy w deszczowy poranek w stro-
nę Kopalni Uranu „Pogórze” w Kowarach, 

gdzie po przyjeździe czeka na nas 
podwózka historycznym wehikułem.

Kopalniane korytarze pokonujemy 
gęsiego, w temperaturze ok. 9 stopni 
Celsjusza, zaopatrzeni w latarki górnicze 
podziwiamy podziemia, w których, jak 
podaje strona  kopalniapodgorze.pl , „hi-
storia, nauka oraz ciekawostki z dawnych 
lat pozwalają przeniknąć do skrzętnie 
skrywanej historii PRL-u”. Kopalnię 
opuściliśmy jako ostatni w towarzystwie 
kilku załóg, o dziwo – skąpani w słońcu, 
które poprowadziło nas na pierwszą próbę 
sprawnościową na obiekcie Marczyce 
Automotive. Swoje oczywiście trzeba 

było odstać, ale kto powiedział, że trzeba 
marnować czas na kolejkę, jeżeli opalanie 
się na łonie natury jest przyjemniejsze?

Ze względu na swoją pilotkę/żonę, 
która raczej bokami jeździć nie przepada, 
próba sprawnościowa przebiegła z lekkim 
znudzeniem, ale bez przygód i taryfy, co 
odebraliśmy jako mały sukces. Mnie pozo-
stał jednak mały niedosyt, że można było 
urwać jeszcze jakieś pół sekundy. Ale co je-
śli pilot za szalone slajdy zastrajkuje i skoń-
czymy Plejady w połowie pierwszego dnia?

Nie zastanawiając się dłużej, pomknę-
liśmy na południowy zachód w kierun-
ku Przesieki, gdzie kolejnym celem był 
Siruwia Ogród Japoński. Szczerze mówiąc, 
nie spodziewaliśmy się zobaczenia w lesie 
tak pięknego obiektu: jego powierzchnia 
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a co! I tak minął pierwszy dzień. Zmęczo-
ne, ale szczęśliwe załogi powróciły do bazy.

Drugiego dnia książki drogowe po-
prowadziły nas do pierwszego celu, czyli 
huty szkła kryształowego „Julia” w Pie-
chowicach. Huta „Julia” to jeden z nie-
wielu istniejących dziś producentów szkła 
kryształowego w Polsce. Produkuje ręcznie 
formowane i szlifowane produkty, które 
dystrybuowane są na rynki całego świata 
i w kraju. Produkty wyróżnia na tle innych 
producentów tradycyjna technika wy-
twarzania i szeroka oferta. Wśród kolekcji 
znajdują się produkty nawiązujące dekora-
cją do wzornictwa XIX wieku, ale i bardzo 
nowoczesne, o współczesnej stylistyce.

I tym razem nie obyło się bez 
„ręcznej roboty”. Wprawne ręce mo-
delarza czy stomatologa pozwoliły 

wykonać zadanie szybko, sprawnie, 
prawie z mistrzowską precyzją.

Głodni kolejnych wrażeń ciśniemy 
krajową 3 i kierujemy się w kierunku 
Siedlęcina, by „zdobyć” wieżę rycerską. 
Wieża książęca w Siedlęcinie jest jednym 
z najważniejszych zabytków średnio-
wiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest 
także największym i najlepiej zachowanym 
obiektem tego typu w naszym kraju. Zbu-
dowana została w drugiej dekadzie XIV w. 
z fundacji księcia Henryka I Jaworskiego.

Zaliczając pytania z karty zadań, 
wspinamy się na poddasze, żeby po-
twierdzić swoją obecność i tradycyjnie 
jedziemy dalej, tym razem podziwiać 
widoki z zapory wodnej w Pilchowicach. 

Zapora pilchowicka, położona niedaleko 
miejscowości Pilchowice na Dolnym Śląsku, 
to druga co do wysokości po Solinie zapora 
w Polsce. Wysokość w zależności od źródła 
informacji wynosi od 62 do 69 metrów, choć 
najczęściej podawana to 67 metrów. Zbu-
dowana w latach 1904–1912 w celu ochrony 
przed powodziami Wlenia i innych miejsco-
wości położonych w Dolinie Bobru. Wraz 
z zaporą zbudowano elektrownię wodną. 
Elektrownię oddano do użytku w 1912 roku.

Znowu pakujemy się do  Subaru i tym 
razem przemykamy 20 km na północ, do 
miejscowości Pławna. Wyjątkową atrakcją 

tego miejsca jest Zamek Legend Śląskich, 
jedyne takie miejsce w Polsce, w którym 
drewniane, animowane lalki natural-
nej wielkości przedstawiają przybyłym 
historię regionu i Ducha Gór. Podczas 
wycieczki niewątpliwą ciekawostką 
był fakt, że mogliśmy stać się aktorami 
i osobiście tchnąć życie w kukły, wsłu-
chując się w piękno opowieści regionu.

Pożegnaliśmy Zamek Legend Śląskich 
i pomknęliśmy malinowym czterołapem 
na próbę sprawnościową do Lwówka 
Śląskiego. Czas „tradycyjnie” średnio, 
ale atmosfera i humory dopisują.

z duchami, turnieje rycerskie, legendy 
i opowiadania o ludziach żyjących przed 
wiekami, spotkania z folklorem i kuch-
nią regionalną – to tylko część z atrakcji, 
które czekają na odwiedzających zamek.

Zaliczona wiedza o obiekcie, zadania 
sprawnościowe oraz obiad – pora spalić 
kalorie, więc ruszamy do Jawora na „test 
Stewarta”. Próba sprawnościowa bardzo 
mi przypadła do gustu, tym bardziej 
że choć przez chwilkę była szansa prze-
jażdżki niebieskim  Subaru XV. Zadanie 
wykonane, czas nagli i ciasnymi uliczkami 
Jawora przemieszczamy się na kolejne 
zadanie, które również bez uszczerb-
ku na zdrowiu udaje się zaliczyć.

Udajemy się na południowy zachód, do 
jednego z najcenniejszych i najciekawszych 
zabytków gminy Janowice Wielkie, jakim 

jest późnośredniowieczna dzwonnica – 
pozostałość po istniejącym w tym miejscu 
kościele, znajdująca się we wsi Radomierz, 
tuż przy drodze krajowej nr 3 Jelenia 
Góra – Wrocław. Pierwsza wzmianka 
o Radomierzu pochodzi z 1305 r. Kościół 
powstał w tym miejscu około 1312 r., 
a dzwonnica pochodzi z przełomu XV 
i XVI w. W XVI w. kościół został przejęty 
przez protestantów, jednak w wyniku 
represji podczas wojny trzydziestoletniej 
ich liczebność się zmniejszyła i kościół 
zwrócono katolikom, w następstwie czego 
z czasem stał się filią parafii w Miedziance. 

Wokół wieży znajdują się pozostałości 
katolickiego, a następnie ewangelickie-
go cmentarza otoczonego kamiennym 
murem z półkoliście zamkniętą bramą. 
Znajduje się na nim także m.in. grób 
trzech nieznanych z imienia i nazwiska 
żołnierzy LWP. Tuż obok wieży obejrzeć 
można budynek dawnej plebanii po-
chodzący z końca XVIII wieku, obecnie 
stanowiący własność prywatną. Z wieży 
rozpościera się piękny widok. Po nasy-
ceniu oczu przyszedł czas na „słodkie 
zadanie” – ozdabianie piernikowego, 
forumowego świniaka. Klimat musi być, 
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i św. Katarzyny Aleksandryjskiej to 
najcenniejszy zabytek miasteczka. Powstał 
w II połowie XIII wieku i do dziś prze-
trwał w prawie niezmienionym wyglądzie. 
Ewenementem jest, że obiekt romański 
zachował się w tak dobrym stanie. Świą-
tynia od 1552 roku służyła ewangelikom. 
Kościół nie pełni już funkcji sakralnych, 
ale muzealne i wystawiennicze. Raz 
w roku, w Święto Wniebowstąpienia 
Pańskiego, odbywa się ewangelickie nabo-
żeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą.

Drugi dzień zmagań dobiegał prawie 
końca. Zmęczone, ale we wspaniałych 
humorach załogi: 379, 380, 382 udają się 
na ostatnią próbę sprawnościową już w po-
bliże bazy zlotu. Dotarliśmy na ostatnią 

próbę sprawnościową. Pogoda znowu nas 
nie oszczędziła i próba na rowerze depta-
nym zaliczona w strugach deszczu. Drugi 
dzień dobiegł końca. Powrót do bazy, 
zdanie dokumentów i przerwa na krótki 
odpoczynek przed wieczorną imprezą.

Po dwóch dniach „rywalizacji” 
przyszedł czas na refleksję, dzielenie 
się opowieściami i wrażeniami z tras. 
Ja miałem jeszcze to „szczęście”, że w cza-
sie Plejad obchodziłem rocznicę 40. uro-
dzin. Przyznam się, że to bardzo miłe 
uczucie słuchać, jak bez mała 600 osób 
śpiewa „sto lat” – naprawdę niesamowite 
przeżycie. To moje najlepsze urodziny, 
jakie mogłem sobie wymarzyć. Szkoda, 
że czas tak szybko przemija i następnego 

dnia trzeba było opuścić Osadę, pożegnać 
znajomych, tych, z którymi spędziło się 
miłe chwile w trasie i tych dopiero po-
znanych. Jest jednak nadzieja, że w 2018 r. 
znowu się zobaczymy, poznamy no-
wych znajomych i będziemy się świetnie 
bawić na trasach kolejnego zlotu.

Podsumowując: atmosfera jak i duch 
zdrowej rywalizacji dopisały i tym razem. 
Miło było spotkać w jednym miejscu tak 
wielu fanów marki  Subaru. Widok prawie 
300  Subaru w jednym miejscu naprawdę 
robi wrażenie. Piękne jest to, że widać 
gołym okiem, jak wielka więź nas łączy, 
nas Subaromaniaków, Subaroholików – 
piękny i „zdrowy nałóg”. Do zobaczenia 
na trasach XV Zlotu Plejad A.D. 2018.

Półmetek dnia zmagań spędzamy 
tradycyjnie na obiedzie, w miejscowo-
ści Nowa Ziemia w restauracji Złoty 
Las. Połykamy niezbędne kalorie, mały 
slajd pod obiektem (przyjemny, luźny 
żwir) i pędzimy na wschód w kierun-
ku Wilkowa na próbę sprawnościową. 
Jednak ze względów bezpieczeństwa 
próba sprawnościowa nie odbyła się, więc 
udajemy się na południe do Zielonego 
Laboratorium w Rzęsówku. Parkujemy 
w polu i pieszo w lekkim deszczu, lecz 
z uśmiechem na twarzy przecieramy szlak.

„Zielone Laboratorium zrodziło się 
z zamiłowania do ziół; gdzie rodzinna 
firma kontynuuje tradycje sudeckich 

laborantów i papierników. Inspiracją były 
wspomnienia z dzieciństwa, tęsknota 
za beztroskimi wakacjami spędzanymi 
u Dziadków na wsi, za bliskością natu-
ry i spokojem. Zapach suszonych ziół 
był i jest obecny w naszych rodzinnych 
domach” 1. Na miejscu na uczestni-
ków czeka nie lada wyzwanie. Trze-
ba stworzyć odpowiednie mikstury, 
np. maść, krem, pomadkę, mydło.

Po udanych eksperymentach i zali-
czeniu zadania udajemy się na ostatni 
punkt „zwiedzania”, czyli na zachód, 
w stronę Świerzawy, do kościoła św. Jana 
i Katarzyny. Kościół św. Jana Chrzciciela 

1  WWW.FACEBOOK.COM/PG/ZIOLAMIINSPIROWANE 
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK

Akwarium – obiekt pragnień wielu dzieci. Przez kolejne lata szkoły podstawowej, dorastając 
wśród przepełnionych przeróżnej maści „domkami” dla rybek w sali biologicznej, nawet nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, jak ważne z punktu widzenia jazdy samochodem mogą zachodzić 
w nich zjawiska. Jak to możliwe? A cóż takiego może mieć wspólnego szklany pojemnik pełen 
wody i glonów z jazdą samochodem, nie wspominając o motorsporcie? Otóż bardzo wiele!

Czy to już sport,  
czyli wyczucie masy samochodu

Artykuł ten, co warto podkreślić, 
opiera się na wiedzy, jaką udało 
nam się zdobyć w poprzednich 

numerach „Plejad”. Stanowi w pewnym 
stopniu esencję poznanych technik, 
pokazując prosty (co nie znaczy łatwy do 
wytrenowania) sposób wykorzystania 
zjawiska zwanego balansem masy. W jego 
zrozumieniu w sukurs przychodzi nam 
wspomniane akwarium, które wracać 
będzie co krok niczym bumerang.

Postarajmy się choć przez te kilka 
minut myśleć o naszym samochodzie jak 
o wypełnionym do połowy akwarium. 
Gdy stoi na półce, możemy cieszyć się ni-
czym niezmąconą taflą wody, podziwiając 
spokój i harmonię środowiska wewnątrz. 
Możemy to porównać do zaparkowanego 
przed domem samochodu. Nic się nie 
dzieje, nie działa na nas żadna siła mogąca 
wywołać niechciane reakcje (choćby 
poślizg), a nasze  Subaru słucha nas niczym 
potulny baranek czekający na polece-
nia. Problem pojawia się, gdy ruszymy. 
Zaczyna się bowiem „taniec z siłami”, 
które musimy zrozumieć, a następnie 
kontrolować dla naszego bezpieczeństwa.

W jaki sposób rozpoczynamy balanso-
wanie masą samochodu? Co wpływa na jej 
siłę oraz kierunek? Przyjrzyjmy się temu 
dokładnie na przykładzie wspomnianego 
akwarium. Zwróćmy uwagę, jak zachowu-
je się woda w szklanym pojemniku, gdy 
trzymając go, zaczniemy poruszać nim 
w sposób nieskoordynowany, pełen na-
głych, nieprzemyślanych zwrotów w każdą 
stronę. Im szybsze, bardziej energiczne 
wykonujemy ruchy, tym bardziej woda 
wymyka się nam spod kontroli. Zaczyna-
my ją rozchlapywać. Woda jest jak masa 

naszego samochodu. Podczas gdy nasze 
manewry nie są „poukładane”, ruchy rąk 
i nóg zdają się przeczyć sobie nawzajem 
i brak nam koordynacji, naszym pojazdem 
miotać będzie fizyka, która czeka tylko, 
aby wyciągnąć nas na wycieczkę w plener.

Podczas jazdy w oczywisty sposób 
balansujemy pojazdem poprzez ruchy 
kierownicą (prawo/lewo). Im mocniej 
lub gwałtowniej skręcamy, tym bardziej 
zmienia się pozorny środek ciężkości, 
przesuwając się na jeden z boków. A nogi? 
Czy nimi także możemy przesuwać 
środek ciężkości? Z poprzednich arty-
kułów wiemy już, że użycie gazu, odjęcie 
go lub dodanie i naciśnięcie hamulca 
wpływa na dociążanie tylnych i przednich 
kół. To nasz balans masy (przód – tył). 
W tym miejscu warto zwrócić także 
uwagę na sprzęgło. W ograniczonym 
zakresie, poprzez jego użycie może 
dochodzić również do omawianego 
przesunięcia pozornego środka ciężkości 
(redukcja biegu z powolnym puszcza-
niem sprzęgła i bez tzw. międzygazu).

A może jeśli będę wykonywał (czy 
wykonywała) jedynie ruchy kierownicą 
(balans masy pomiędzy prawą a lewą 
stroną), a dopiero potem pedałami (balans 
masy przód – tył), lub odwrotnie, to 
uchronię się przed sytuacją awaryjną? 
Spróbujmy. Weźmy znów nasze akwarium. 
Nawet wykonując jedynie rytmiczne ruchy 
na boki, zauważymy, jak nasza woda raz 
po raz wspinać się będzie coraz wyżej 
po ściankach. Ukazuje ona, jak na dro-
dze przesuwać się będzie tzw. pozorny 
środek ciężkości naszego samochodu. 
Nie chodzi więc o rozdzielenie poleceń 
wydawanych samochodowi. O co zatem? 

Zwróćmy uwagę, że im bardziej jeste-
śmy delikatni (płynne ruchy) w naszych 
manewrach, tym niżej unosi się nasza 
woda. Przyjrzyjmy się również, z jaką 
siłą po nagłym zatrzymaniu akwarium 
uniesiona z jednej strony woda potrafi 
uderzyć w przeciwną stronę. Spróbujmy 
wykonywać pojemnikiem z wodą ruchy 
bardziej płynne, „miękkie”, bez szarpnięć. 
Tu właśnie leży klucz do opanowania! Gdy 
uniesiona woda rozpoczęła swój powrót, 
ze wspomnianą miękkością starajmy się 
wykonać powrotny ruch razem z nią. Nie 
obawiajmy się eksperymentować. Przecież 
w przeciwieństwie do sytuacji drogo-
wych grozi nam, co najwyżej, ochlapa-
nie. Takie manewry doskonale ukazują, 
jak delikatnością można wykorzystać 
działanie sił, równoważąc je nawzajem.

Czy tak samo będzie w samochodzie? 
Dokładnie tak – im bardziej agresyw-
nie szarpiemy kierownicą, tym większe 
stwarzamy ryzyko wystąpienia sytuacji 
awaryjnej. Igramy wówczas z fizyką. 
Zwłaszcza wyprowadzenie skrętu musi 
być płynne, miękkie. Pracujemy wówczas 
bieżnikiem opony, a nie „kładziemy” jej 
na barku, odginając do granic możliwo-
ści. Zachęcam do ćwiczeń praktycznych 
w bezpiecznym miejscu. Pamiętajmy jed-
nak, że w ograniczonym zakresie, bardzo 
bezpiecznie możemy oddać się treningowi 
nawet w codziennej jeździe. Nie chodzi 
nam o wykonywanie niesamowicie za-
awansowanych manewrów, lecz o wyczu-
cie zjawiska. Po „treningu” z wodą, siedząc 
za kierownicą samochodu, starajmy się 
przenieść miękkość i delikatność ruchów 
akwarium na manewry za kierownicą, 
pamiętając o poniższych zasadach.
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świadomy może przynieść wiele korzy-
ści dla naszego bezpieczeństwa (oraz 
czasu przejazdu w jeździe sportowej).

Producenci nowoczesnych po-
jazdów prześcigają się w oferowaniu 
coraz bardziej skutecznych systemów 
z zakresu bezpieczeństwa wspomaga-
jących kierowcę w opanowaniu tego 

zjawiska.  Subaru dzięki zastosowaniu 
symetrii układu napędowego oraz 
silnika w układzie bokser (niski środek 
ciężkości) ułatwia prowadzenie poprzez 
lepsze zbalansowanie pojazdu. Nie bez 
znaczenia pozostaje wsparcie ze strony 
systemu ATV (Active Torque Vectoring) 

 nr 73 – 4/2017. Ale czy będziemy 

w stanie wszystko to wykorzystać? Tego 
też trzeba się nauczyć? Jak działa i wpły-
wa na to zjawisko kontrola trakcji czy 
stabilizacji toru jazdy, ABS, wspomaganie 
hamowania i inne układy. Jak zmieniają 
się siły w zależności od nawierzchni, po 
jakiej jedziemy? Konieczne są ćwiczenia 
praktyczne. To praca nad wyczuciem 
tego, co dzieje się z naszym samocho-
dem podczas jazdy. Opanowanie tego 
zagadnienia to wielka sztuka, do której 
dojdziemy jedynie poprzez trening.

Po pierwsze, wraz ze wzrostem pręd-
kości rośnie nasza energia. Im szybciej je-
dziemy, tym większy pojawia się problem, 
a w naszym akwarium od malutkich fal 
zmierzamy ku przepełnionemu złością 
sztormowi. Po drugie, im delikatniejsza 
i płynniejsza zmiana kierunku dystrybu-
cji masy samochodu, tym lepsze z punktu 

widzenia bezpieczeństwa osiągniemy 
rezultaty. Po trzecie, nigdy nie działaj 
w myśl idei „na wszelki wypadek zrobię 
to nieco mocniej lub słabiej”. Prowadze-
nie samochodu to precyzja! Po czwarte, 
zakręt i przesunięcie się pozornego 
środka ciężkości samochodu nie kończy 
się po skręcie kierownicą. Równie dużo, 

a nawet więcej dzieje się, gdy po skręcie 
zaczynamy prostować koła do jazdy 
na wprost. Zbyt wolny powrót kierow-
nicą do jazdy na wprost może wywołać 
niechciany poślizg tylnej osi. Po piąte, 
niekontrolowane zjawisko balansu masy 
samochodu niesie ze sobą negatywne 
skutki, zaś stosowanie go w sposób 
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BEZPIECZEŃSTWO

JANUSZ DUDEK JEST LICENCJONOWANYM 
TRENEREM TECHNIKI JAZDY. W PRZESZŁOŚCI 
PRZEZ PONAD 12 LAT BYŁ JEDNYM 
Z GŁÓWNYCH INSTRUK TORÓW SZKOŁY 
JAZDY  SUBARU. OSTATNIE 2 LATA POŚWIĘCIŁ 
SZKOLENIU KIEROWCÓW W RÓŻNYCH 
ZAK ĄTK ACH ŚWIATA, PROWADZĄC ZAJĘCIA 
MIĘDZY INNYMI NA TORACH PORTUGALII, 
HISZPANII, AUSTRII, WŁOCH, NIEMIEC, 
BELGII, INDII, CHIN I BRAZYLII, JAK RÓWNIEŻ 
NA ZAMARZNIĘTYCH JEZIORACH SZWECJI.
OLBRZYMIE DOŚWIADCZENIE, 
PRAK TYCZNA ZNAJOMOŚĆ SAMOCHODÓW 
MAREK PREMIUM, DZIESIĄTKI TYSIĘCY 
KILOMETRÓW PRZEJECHANYCH NA RACE 
TAXI ORAZ CODRIVE SAMOCHODAMI 
KLASY SPORT I SUPERSPORT TWORZĄ 
OBRAZ SZKOLENIOWCA Z PRAWDZIWEGO 
ZDARZENIA, JAKIM JEST JANUSZ DUDEK. 
W TRAKCIE SWOJEJ K ARIERY ZAWODOWEJ 
MIAŁ ON OK AZJĘ TRENOWAĆ WIELU POLSKICH 
ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO, 
W TYM RÓWNIEŻ KILKU KIEROWCÓW 
SPRT. UZYSK ANY CERTYFIK AT TRENERA 
MIĘDZYNARODOWEGO (AMG DRIVING 
ACADEMY ORAZ PORSCHE DRIVING 
EXPERIENCE) UMOŻLIWIŁ MU Z KOLEI 
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI 
Z KIEROWCAMI INNYCH KRAJÓW. JANUSZ 
DUDEK JEST RÓWNIEŻ WSPÓŁTWÓRCĄ 
LICZNYCH PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH 
I EVENTOWYCH.
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Siedem lat temu po raz pierwszy odbył się Bieg po Nowe Życie. Kiedy rozpoczynano to 
przedsięwzięcie, nikt tak naprawdę nie wyobrażał sobie, jak w przyszłości będzie wyglądać 
inicjatywa promująca transplantację narządów. Powstało jednak wydarzenie nowe, 
przygotowane w dotąd niespotykanej formie, które na stałe zakorzeniło się w kalendarzu 
najważniejszych polskich kampanii społecznych. Bieg po Nowe Życie z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością, a jego siłą są ludzie.

Mamy w sobie niejedno życie

Z każdą kolejną edycją do inicja-
tywy dołącza coraz liczniejsza 
grupa osób. Leży im na sercu dobro 

innych. – Transplantologia to ważny temat, 
musimy mówić o tym głośno i właśnie 
przez nasze działania budujemy społeczne 
poparcie dla transplantacji oraz promu-
jemy świadome dawstwo narządów. Tę 
najszlachetniejszą z idei promują aktorzy, 
muzycy, artyści, sportowcy, przedstawi-
ciele nauki i mediów. Jesteśmy dumni, 
że Bieg po Nowe Życie ma tylu sympatyków 

i przyjaciół, że wiele osób uznaje to wyda-
rzenie za jedną z najważniejszych polskich 
kampanii społecznych – mówi Arkadiusz 
Pilarz, dyrektor przedsięwzięcia.

Za Biegiem po Nowe Życie stoją 
liczby, które są najlepszym dowodem 
na to, że wsparcie dla transplantologii 
w Polsce to ważny temat. Od 2011 roku 
na starcie biegu stanęło 500 sztafet, 
a w ciągu siedmiu lat historii tego przed-
sięwzięcia w sztafetach maszerowało 
lub biegało na nartach ponad 1500 osób. 

Podczas dotychczasowych jedenastu edycji 
biegu na trasie zawitało ponad 250 gwiazd. 
Ich obecność i wsparcie dla tego projek-
tu pozwala nie tylko budować wielką 
społeczność przyjaciół Biegu po Nowe 
Życie, ale i coraz większą świadomość 
w zakresie przeszczepiania narządów. 
A idea przedsięwzięcia jest prosta, łączy 
w sobie rekreację na świeżym powietrzu 
z promocją polskiej transplantologii.

Postacią najmocniej związaną z Biegiem 
po Nowe Życie jest Przemysław Saleta, 
ambasador wydarzenia. – Moje postrzeganie 
problemu zmieniła operacja i pobyt w szpi-
talu. Dlatego moim obowiązkiem jest mówić 
o transplantacji – opowiada słynny pięściarz 
i zarazem jeden w pomysłodawców Biegu 
po Nowe Życie, który w 2007 roku oddał 
nerkę i uratował życie swojej córce Nicole. 
Aktor Jarosław Jakimowicz również jest 
jednym z tych, którzy są z Biegiem po Nowe 
Życie od samego początku. Sam oddał część 
wątroby swojemu synowi. Jego udział to 
dowód na to, że po takiej operacji można 
aktywnie żyć. Aktor zawsze podkreśla, 
że Bieg po Nowe Życie ma niebagatelne zna-
czenie. On sam o transplantacji dowiedział 
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Nie sposób wymienić wszystkich, 
którzy po przeszczepie są bohaterami dnia 
codziennego, ale choć część z nich może 
stanowić wspaniały przykład dla innych. 
To właśnie oni, wspaniali ludzie dający 
świadectwo tego, jak żyć po przeszczepie, 
na co dzień udowadniają, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. Pokazują również, że po 
przebytej transplantacji można funkcjo-
nować zupełnie normalnie i to właśnie 
oni są w Biegu po Nowe Życie najważniej-
si. – Żyję pełnią życia. Pracuję, podróżuję, 
uprawiam sporty – mówi Hanna Kraj-
niak, nauczycielka ze Świebodzina, która 
żyje z przeszczepioną nerką. Podobnie 
wypowiada się Jan Stępniak, który tak 
samo jak inni bardzo mocno angażuje 

się w Bieg po Nowe Życie. – Cieszę się 
każdym dniem, każdą godziną, bo osoby 
takie jak ja, które otrzymały nowy narząd, 
żyją na kredyt, który starają się spłacać. 
Pływam, biegam, ukończyłem ćwiartkę 
triathlonu – nie zmarnowałem daru, jakim 
była nowa nerka – podsumowuje jeden 
z członków PSST. Takich osób przy okazji 
Biegu po Nowe Życie poznajemy bardzo 
wiele. Jedną z nich jest również Adriana 
Szklarz, która dostała nowe serce. Przed 
operacją była w bardzo złym stanie, ważyła 
zaledwie 36 kilogramów, nie pracowały 
nerki i wątroba, miała też wszczepione 
specjalne urządzenie, dzięki któremu biło 
jej serce. Po operacji z Izą, koleżanką po 
przeszczepie nerki, obeszły z kijami do 

nordic walking cały Bornholm. – Żyję 
dzięki sercu mężczyzny starszego ode mnie 
o rok. Bardzo często o nim myślę. Chcia-
łabym powiedzieć jego bliskim, że jest mi 
bardzo przykro z powodu jego śmierci, 
że jestem im niezwykle wdzięczna za ten 
wielki gest z ich strony, jakim była zgoda 
na pobranie narządów do przeszczepów. 
Staram się całym swoim życiem podzię-
kować za ten dar, propagować transplan-
tologię. Mam nadzieję, że rodzina dawcy 
może być ze mnie dumna, bo ten dar nie 
został zmarnowany – opowiada Adriana.

Bieg po Nowe Życie wspierają też liczne 
organizacje, instytucje kultury, szkoły 
wyższe czy związki sportowe. Od samego 
początku mocno zaangażowane w ten 
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się, gdy okazało się, że chory jest jego syn 
Jeremiasz. – Teraz jestem specjalistą, ale nie 
chodzi o to, by nim być po fakcie, ale przed; 
by nie bać się takiej sytuacji, gdy się wokół 
nas pojawi – przekonuje. Wśród znanych 
osób obecnych podczas biegu jest także 
dziennikarz i prezenter telewizji Polsat 
Sport, Jerzy Mielewski, który sam podpisał 
oświadczenie woli i podkreśla, jak ważną 
dziedzinę promuje to przedsięwzięcie. – 
Możemy być po dwóch stronach, możemy 
być dawcami, możemy być też biorcami 
narządów. Tymczasem to jest dziedzina, 
której niektórzy się najzwyczajniej boją – 
mówił podczas jednego z wydarzeń. 
Szymon Ziółkowski również ma podpisane 

oświadczenie woli. – Sam podpisałem 
oświadczenie woli wyrażając tym samym 
zgodę na to, by po mojej śmierci pobrano ode 
mnie narządy. Jestem też w bazie dawców 
szpiku kostnego i mam nadzieję, że zosta-
nę „wykorzystany” – mówi mistrz świata 
i mistrz olimpijski w rzucie młotem. Bieg 
po Nowe Życie często odwiedzają również 
liderzy zespołu Golec uOrkiestra, którzy 
zwracają uwagę na znaczenie „pracy u pod-
staw” w rozwoju transplantologii. – Czasem 
trzeba uświadamiać społeczeństwo poprzez 
różne akcje. Polska jest daleko w rankingu 
pod względem liczby przeszczepianych 
narządów. Byłoby super, gdyby ta akcja spra-
wiła, że nasz kraj przesunie się kilka „oczek” 

wyżej. Ludzie powinni być uświadomieni, 
w jaki sposób to można załatwić, do kogo 
się zwrócić – przekonuje Paweł Golec.

Dlatego też podczas Biegu po Nowe 
Życie niezwykle potrzebne jest wsparcie 
merytoryczne, które od samego początku 
zapewnia przede wszystkim prof. Andrzej 
Chmura z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogól-
nej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego 
Dzieciątka Jezus w Warszawie. Profesor jest 
inicjatorem i współzałożycielem Polskiego 
Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji 
i przede wszystkim wielkim przyjacielem 
oraz mentorem Biegu po Nowe Życie. Sam 
niejednokrotnie maszerował na trasie biegu 
w Wiśle i Warszawie. – Dzięki Biegowi po 
Nowe Życie możemy zobaczyć, że po prze-

szczepie można prowadzić normalne życie, 
że można uprawiać sport. Najlepszym tego 
przykładem są członkowie stowarzyszenia. 
Niestety, liczba zabiegów w Polsce nadal jest 
zbyt mała. Niektórzy pacjenci umierają dla-
tego, ponieważ w porę nie udaje się znaleźć 
dla nich dawcy – podsumowuje prof. Chmu-
ra. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu 
po Transplantacji, Krystyna Murdzek, sama 
jest doskonałym przykładem na to, że po 
przeszczepie można żyć aktywnie. – Nic nie 
zastąpi inicjatywy, jaką jest Bieg po Nowe 
Życie. Jeśli ludzie zobaczą w telewizji osoby 
po przeszczepie, przeczytają o nich w prasie 
i w internecie, to będzie to najlepszy dowód 
na to, że transplantacja przynosi wymierne 
efekty – podkreśla szefowa stowarzyszenia.

LUDZIE



życie i zdrowie ludzkie nie jest obojęt-
ne. –  Subaru to nie tylko samochody, 
to również wiele systemów, programów 
i akcji, których celem jest poprawa bezpie-
czeństwa, a tym samym ochrona zdrowia 
i życia ludzkiego. Dlatego też z wielką 
dumą wspieramy inicjatywę Biegu po 
Nowe Życie, który promuje i edukuje społe-
czeństwo w tak istotnej dziedzinie, jaką 
jest transplantologia – mówi dyrektor 

 Subaru Import Polska, Witold Rogal-
ski, który sam miał okazję maszerować 
na trasie jednego z biegów w Warszawie.

O Biegu po Nowe Życie można powie-
dzieć i napisać wiele ciepłych słów. Jak więc 
najlepiej podsumować tę niezwykłą inicja-
tywę, która od lat skupia wiele elementów, 
które połączone w całość dają wspaniały 
efekt? – Jesteśmy grupą przyjaciół, których 
łączy wspólna idea. Uśmiechamy się, choć 

mówimy o sprawach poważnych. Taki 
jest Bieg po Nowe Życie! – podsumowuje 
z dumą dyrektor biegu, Arkadiusz Pilarz.

7 kwietnia w Wiśle odbyła się już 
12. edycja biegu, tym razem pod ha-
słem „Mamy w sobie niejedno życie”. 
To krótkie zdanie ma w sobie bowiem 
treść, która niezwykle trafnie ujmuje 
i charakteryzuje to, co najważniej-
sze w Biegu po Nowe Życie.

projekt są również media różnych platform 
komunikacji. Wydarzenie gromadzi 
najważniejsze polskie stacje telewizyjne, 
redakcje prasowe, radiowe i internetowe, 
zdobywając także ich uznanie i wyróż-
nienia, jak choćby nagrodę w kategorii 
„Wydarzenie roku 2017” w plebiscycie 
portalu Warszawiaki. Od kilku lat Biegowi 
po Nowe Życie towarzyszy także Gala 
Polskiej Transplantologii „Drugie Życie”, 

podczas której zasłużeni dla polskiej 
transplantologii i promowania tej idei 
wyróżniani są specjalnymi nagrodami. 
Podczas tego wydarzenia spotykają się 
osoby mocno związane z polską trans-
plantologią oraz wspierające tę ideę. 
Nagrody natomiast wręczane są w pięciu 
kategoriach, takich jak: „Osobowość 
polskiej transplantologii”, „Wspieram 
polską transplantację”, „Partner Biegu 

po Nowe Życie”, „Media Biegu po Nowe 
Życie” i „Sport po Transplantacji”.

Bieg po Nowe Życie od początku 
może liczyć na obecność wielu partnerów 
wspierających tę szczytną inicjatywę. 
Wśród nich jest także  Subaru Import 
Polska. Firma aktywnie uczestniczy 
i wspomaga różnego rodzaju inicjatywy 
prospołeczne oraz partneruje akcjom, 
działaniom i organizacjom, dla których 
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IMPREZY tekst: DOMINIK BABIK/WAWROSZ 
zdjęcia: DANUTA LEWANDOWSKA

Mistrzostwa Polski Lekarzy – 
I Puchar  Subaru MTB to klasyk 
kolarstwa górskiego w wersji 

XCO (cross country olimpic). Powody 
takiej formuły są dwa: tradycja zapisana 
dwudziestoleciem oraz chęć odróżnie-
nia od tak popularnych maratonów 
MTB. Nazwa XCO brzmi znajomo? 
Przypomina sukces naszej Mai w Rio.

W lekarsko-pucharowym wydaniu 
oznacza to pętlę o długości niespełna 
5 km z sumą podjazdów 150 m, pokony-
waną w zależności od grupy wiekowej 
3 lub 4 razy. Na zróżnicowanej technicznie 
trasie, będącej kompromisem pomiędzy 
umiejętnościami amatorów a ambicja-
mi profesjonalistów, mieliśmy: szybką 
asfaltową rozjazdówkę, krótki szutrowy 

zjazd, długi, stromy leśny podjazd, pętlę 
zjazdową w początkowej fazie najeżoną 
nierównościami oraz luźnymi kamie-
niami, przejazd przez rwącą rzekę oraz 
urokliwą ścieżkę wzdłuż Olzy. Trudności 
potęgowały całonocne opady deszczu.

Po zakończeniu wyścigu główne-
go, na trawiastej pętli wokół stadionu 
ścigały się dzieci, wzbudzając nieby-
wały entuzjazm nie tylko rodziców.

Wśród kobiet najlepsze w grupach wie-
kowych okazały się: Anna Jurkiewicz-Śpie-
wak, Marta Twardowska, Jolanta Bojarska, 
natomiast wśród panów najszybsi byli: 
Oskar Kublin, Mateusz Bojarski, Wojciech 
Nagietowicz, Janusz Lewandowski oraz 
student Tomasz Ścierski. Podczas dekoracji 
oprócz wręczania medali następuje też 
zakładanie najcenniejszej dla kolarza 

rzeczy – koszulki Mistrza Polski Lekarzy. 
Uczestnicy I Pucharu  Subaru otrzymują 
zaś okazjonalne statuetki  Subaru. Te za 
triumfy w swoich kategoriach odebrały 
panie: Karolina Mikołajewska, Anna 
Jurkiewicz-Śpiewak, Jolanta Bojarska, 
oraz panowie: Krzysztof Grudzień, Maciej 
Ścierski, Tomasz Ścierski, Tomasz Niedzie-
la i Janusz Lewandowski. W klasyfikacji 
OPEN zawody na swoje konto zapisał 
Krzysztof Grudzień przed Maciejem 
Ścierskim i Sławomirem Bednarczykiem.

Zawody zakończyły się degustacją 
niekolarskich przysmaków z grilla oraz 
możliwością przetestowania systemu bez-
pieczeństwa  EyeSight, będącego na wypo-
sażeniu standardowym we wszystkich mo-
delach  Subaru. Zapraszam za rok na XXI 
edycję oraz II Puchar  Subaru MTB.

I Puchar Subaru MTB
Na początku września 2017 roku w położonej w sercu 
Beskidu Śląskiego Istebnej rozegrano I Puchar Subaru MTB 
dla sympatyków kolarstwa w wydaniu górskim. Zawody te 
połączono z XX edycją Mistrzostw Polski Lekarzy. 



Przypomnijmy, że Inteligent-
ny System Ratunkowy jest od 
2008 roku standardowym i bez-

płatnym elementem wyposażenia 
nowych samochodów  Subaru (zakupio-
nych w autoryzowanej sieci sprzedaży) 

i umożliwia automatyczne zgłoszenie 
sytuacji awaryjnej całodobowemu 
Centrum Monitoringu. Pozwala on 
radykalnie skrócić czas oczekiwania 
na przybycie służb ratunkowych na miej-
sce wypadku, a tym samym znacząco 

zwiększyć nasze i innych (możemy zgłosić 
również wypadek, którego jesteśmy 
świadkami) szanse na przeżycie.

Nowy produkt, bazując na tendencjach 
rynkowych, oparty jest na najnowszych 
osiągnięciach w dziedzinie minimalizacji 

Inteligentny System Ratunkowy 
Subaru – nowe rozdanie
W lipcu 2017 roku do oferty  Subaru Import Polska została włączona nowa generacja 
urządzeń występujących pod nazwą Inteligentny System Ratunkowy. Najnowszy produkt, 
tak jak jego poprzednia wersja, pochodzi od naszego partnera technologicznego, firmy 
Keratronik Sp. z o.o. Sercem systemu jest nowa centrala o roboczej nazwie Combo PRO Voice ISR.
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ocenie. System został oprogramowany 
w sposób „dynamiczny”, pozwalający 
na skalowanie przekroczeń w zależno-
ści od typu drogi, po której porusza się 
samochód. Znaczenie „wagi” przekro-
czenia dozwolonej prędkości o wartość X 
dla terenu zabudowanego w porównaniu 
do takiej samej wartości przekroczenia 
prędkości na drodze ekspresowej i/lub au-
tostradzie inaczej oddziałuje na ocenę 
stylu jazdy. Ocena stylu jazdy za przekro-
czenia dopuszczalnej prędkości na drodze 
szybkiego ruchu zostanie potraktowana 
łagodniej w stosunku do takiego samego 
przekroczenia w terenie zabudowanym. 
Dodatkowo system w ocenie końcowej nie 
uwzględnia dystansów przejeżdżanych 
w korkach, eliminując tym samym wartości 
mogące spowodować przekłamania.

Te dane można obejrzeć i analizować 
w specjalnej aplikacji na urządzenia mobil-
ne oraz na stronie www (w obu miejscach 
możemy również sprawdzić historię loka-
lizacji naszego pojazdu i przebyte trasy). 
Podsumowanie stylu jazdy wizualizowane 
jest za pomocą skali ocen 0–5 (gdzie „5” 
oznacza bardzo dobry), z podziałką co 0,1. 
W związku z powyższym realna ocena 
stylu jazdy jest przedstawiana w formie 
graficznej (za pomocą gwiazdek) z dokład-
nością do jednego miejsca po przecinku. 
Czynnikami branymi pod uwagę przy 
ocenie stylu jazdy są: bezpieczeństwo, 
ekonomia jazdy i eksploatacja pojazdu.

Najbardziej wymierną korzyścią dla 
kierowcy jest niewątpliwie ostatni z wy-
mienionych powyżej elementów (eksplo-
atacji pojazdu), wskazujący na ewentualne 
składowe, które bezpośrednio mogą 
przyczyniać się do wzrostu kosztów 
wynikających z ponadnormatywnej 

eksploatacji. Dodatkową informacją 
jest wizualizacja stylu jazdy pod kątem 
bezpieczeństwa kierowcy, bazująca 
na liczbie przekroczeń przeliczanych 
w stosunku do przejeżdżanego dystansu. 
Parametry mające wpływ na ocenę jazdy, 
tj. liczba: gwałtownych hamowań, silnych 
przyspieszeń, silnych przeciążeń bocz-
nych, silnych przeciążeń pionowych oraz 
przekroczeń prędkości, pokazywane są 
w podsumowaniu jako wartość średnia 
w odniesieniu do dystansu 100 km.

Combo PRO Voice ISR, o czym wspo-
minaliśmy na początku artykułu, dużo 
dokładniej mierzy napięcie w instalacji 
elektrycznej pojazdu oraz daje możliwość 
ciągłego monitorowania stanu akumu-
latora, a co za tym idzie – alarmowania 
o niskim poziomie prądu. Dodatkowo 

w przypadku wykrycia niskiego napięcia 
w układzie zasilającym pojazdu, urzą-
dzenie samoistnie przechodzi w stan 
uśpienia, co z kolei znacznie zmniejsza 
ilość pobieranego przez nie prądu.

Niniejsza funkcjonalność, zaim-
plementowana na poziomie głównego 
sterownika Combo PRO Voice ISR, 
zapobiega całkowitemu rozładowaniu 
się akumulatora w pojeździe, powo-
dując odcięcie zasilania z akumulatora 

samochodowego. Opisane działanie 
systemu ISR następuje po osiągnięciu 
określonej wartości granicznej napięcia 
na akumulatorze pojazdu, będącej jedno-
cześnie sygnałem „niski stan napięcia”.

Reasumując, przekazujemy na Pań-
stwa ręce rozwiązanie technologiczne 
zaprojektowane z uwzględnieniem 
najnowszych tendencji rynkowych, 
jak i funkcjonalności ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że Inteligentny 
System Ratunkowy montowany w sa-
mochodach  Subaru jest tylko jedną 
ze składowych importerskiego programu 
„Bezpieczne  Subaru”, którego głównym 
celem jest poprawa bezpieczeństwa 
na drodze. Projekt łączy kilka elementów: 
edukację kierowców, opiekę (która jest 

realizowana właśnie przez ISR) oraz zniżki 
(u naszego Partnera ubezpieczeniowego) 
przy zawieraniu ubezpieczenia komunika-
cyjnego dla osób deklarujących bezpieczną 
jazdę (więcej na  bezpieczne. subaru.pl  ).

Mając na uwadze, że żadne, nawet 
najlepsze, rozwiązanie nie wyeliminu-
je wszystkich niepożądanych sytuacji 
podczas eksploatacji pojazdu, życzymy, 
aby rola nowej generacji ISR ograniczy-
ła się tylko do prewencji biernej.

poboru prądu, zarówno w czasie pracy, 
jak i podczas czuwania urządzenia.

Combo PRO Voice ISR to ulepszona 
wersja znanego klientom  Subaru Import 
Polska Inteligentnego Systemu Ratunko-
wego, którego składową było do tej pory 
urządzenie Combo 3. Montowany seryj-
nie system automatycznie rozpoznaje wy-
padki, kolizje oraz inne niepożądane sy-
tuacje, na które narażony jest użytkownik 
poruszający się po drogach (a w przypad-
ku marki  Subaru bardzo często również 
po bezdrożach). Kolejną bardzo istotną 
z punktu widzenia użytkownika funk-
cjonalnością jest możliwość nawiązania 
łączności z Centrum Monitoringu, w celu 
wezwania pomocy. Inteligentny System 
Ratunkowy wyposażony jest w niezależny 
system głosowy umożliwiający nawiąza-
nie połączenia głosowego przez użyt-
kownika znajdującego się w pojeździe 
z Operatorem Centrum Monitorowania 
Keratronik, pracującego w trybie 24/7. 
Niezmienną i główną funkcją systemu 
pozostaje automatyczne powiadomienie 
Centrum Monitorowania (sygnał alarmo-
wy) w przypadku wykrycia przeciążenia 
będącego sygnałem o wypadku lub ko-
lizji. Proponowane rozwiązanie poprzez 
wykorzystanie funkcjonalności bazującej 
na działaniu akcelerometru trzyosiowego 
przyczynia się do udoskonalonej detekcji 
przeciążeń, będących skutkiem niepożą-
danych zdarzeń drogowych. Automatycz-
na informacja przesyłana przez urzą-
dzenie zainstalowane w pojeździe wraz 
z późniejszą oceną sił towarzyszących 
wypadkom drogowym, połączona z do-
świadczeniem Operatora Centrum Moni-
torowania, przekłada się na sprawne prze-
kazywanie informacji o zdarzeniu i jego 
potencjalnych skutkach do odpowiednich 
służb ratownictwa. Jest to niezbędna, 
a zarazem bardzo pożądana składowa, 
pozwalająca jeszcze przed dotarciem 
do poszkodowanych, na określenie 
zakresu podjęcia potencjalnych działań 
ratowników. Przekłada się to na trafność 
podejmowanych decyzji, skierowanie 
na miejsce wypadku odpowiednich zaso-
bów ludzkich oraz nierzadko sprzętowych 
(konieczność oswobodzenia uczestników 
kolizji przez zastępy Straży Pożarnej wy-
posażonej w specjalistyczne narzędzia).

Możliwości ISR mogą zostać rozsze-
rzone o zabezpieczenie przed kradzieżą 
pojazdu (analogicznie jak dotychczas – 
sygnał holowania połączony z lokaliza-
cją obiektu). W celu aktywacji takiego 
zabezpieczenia wymagana jest zgoda 
użytkownika na uruchomienie dodatko-
wej usługi. Należy dodatkowo pamiętać 
o tym, że użytkownik nie jest na bieżąco 
„śledzony” przez Centrum Monitorin-
gu, a wrażliwe dane są przekazywane 
wyłącznie uprawnionym jednostkom 
i organizacjom (np. Policji) i tylko w przy-
padku odebrania sygnału o kradzieży.

Nowe urządzenia zyskały również 
dodatkowe funkcje. Dedykowana konsola 
jest intuicyjna i prosta w obsłudze. W od-
różnieniu od poprzedniej wersji zawiera 
tylko trzy przyciski, pozwalające na:

połączenie się w sytuacji zagrożenia 
z Centrum Monitorowania 

Keratronik (przycisk SOS);

zgłoszenie awarii pojazdu 
lub uzyskanie informacji 

np. o lokalizacji najbliższej sta-
cji benzynowej lub punktu gastrono-
micznego, dzięki połączeniu z Centrum 
 Subaru Assistance 
(przycisk Informacja/Assistance);

czasowe zawieszenie usługi 
monitorowania podczas holowania 

pojazdu, transportu wodnego oraz innych, 
niestandardowych czynności, które 
mogłyby generować alarm (przycisk Serwis).

Kolejną funkcjonalnością jest 
możliwość połączenia 
głosowego z numerem 

alarmowym 112. W celu nawiązania 
połączenia należy nacisnąć jednocześnie 
przycisk „Informacja” oraz przycisk 
„Serwis”. Każde połączenie powoduje 
automatyczne wysłanie aktualnej pozycji 
GPS do Centrum Monitorowania 
Keratronik, co ułatwia określenie miejsca 
ewentualnego zdarzenia oraz znacząco 
skraca czas oczekiwania na pomoc.

Dla dodatkowego komfortu kierow-
cy oraz jego bezpieczeństwa zdecydo-
wano się na monitorowanie sygnałów 

pochodzących z dostępnego w ofercie 
 Subaru autoalarmu firmy Expero. Dzięki 
tej funkcjonalności znacząco zwiększa się 
spektrum sygnałów odbieranych przez 
Centrum Monitorowania Keratronik, 
wpływających bezpośrednio na wzrost 
bezpieczeństwa chronionego pojazdu. Poza 
dotychczas monitorowanym i obsługiwa-
nym zdarzeniem „alarm holowania” do 
obsługi zostały włączone sygnały pocho-
dzące z alarmu dostarczanego przez firmę 
Expero. Każdorazowe naruszenie strefy 
chronionej przez dodatkowe zabezpie-
czenie powoduje wygenerowanie sygnału 
alarmowego, który trafia do obsługi Opera-
tora Centrum Monitorowania Keratronik. 
Następnie przekłada się to na zastosowanie 
procedur przewidzianych dla sygnałów 
o najwyższym priorytecie obsługi, włącznie 

z powiadomieniem organów ścigania, w lo-
kalizacji właściwej dla miejsca zdarzenia.

Opcjonalnie nowy system umożliwia 
również wizualizację stylu jazdy użyt-
kownika. Po aktywacji funkcjonalności 
dostępny jest styl jazdy kierowcy, bazujący 
na danych rejestrowanych przez akcelero-
metr, będący integralną częścią urządzenia 
Combo PRO Voice ISR. Bazując na danych 
określających przyspieszenia, gwałtow-
ność hamowania, przeciążenia boczne 
(charakterystyczne dla dynamicznej jazdy 
w zakrętach) oraz przeciążenia pionowe 
sygnalizujące jazdę po wertepach, system 
automatycznie ocenia styl jazdy. Kolejną 
składową wpływającą na ocenę stylu jazdy 
jest zakres prędkości, z jakimi porusza się 
pojazd. Te dane porównywane są z ograni-
czeniami prędkości właściwymi dla danego 
odcinka drogi i w zależności od „wagi” 
ewentualnego przekroczenia rzeczona 
składowa uwzględniana jest w całościowej 

42 43PLEJADY NR 77 www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 2/2018

TECHNIKA



44 45

Większość urządzeń nawigacyj-
nych na rynku jest już wypo-
sażana w zintegrowany system 

informacji drogowych, który ma na celu 
usprawnienie podróży. Zintegrowany, 
czyli mający wpływ na pracę nawiga-
cji poprzez wyznaczanie najbardziej 
dogodnej trasy, z ominięciem utrudnień. 
Celem jest poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, skrócenie czasu jazdy, 
optymalizacja podróży oraz zmniejsze-
nie emisji spalin i konsumpcji paliwa, 
a co za tym idzie – kosztów transportu.

Wychodząc naprzeciw takim 
potrzebom,  Subaru Import Polska 
nawiązało współpracę z firmą Me-
diamobile, która zajmuje się imple-
mentacją systemów informacji i za-
rządzania wiadomościami o ruchu 
drogowym, w postaci sygnału RDS-
-TMC (Traffic Message Channel), 
wykorzystywanego w nawigacjach 
samochodowych (przenośnych oraz 
wmontowanych), lub w postaci komu-
nikatów XML do użytku, np. przez me-
dia, portale internetowe itp.

Serwis oferowany przez Mediamo-
bile nosi komercyjną nazwę V-Traffic 
i w postaci „komunikatów” TMC 
jest dostępny dla posiadaczy no-
wych samochodów  Subaru ze zinte-
growanym systemem nawigacji.

TMC oraz inne systemy działają 
w krajach Europy Zachodniej już od 

kilkunastu lat i cieszą się ogromnym 
powodzeniem, stanowiąc naturalną 
ewolucję możliwości urządzeń nawiga-
cyjnych. Dzisiaj większość kierowców 
z Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii 
nie wyobraża już sobie jakiejkolwiek po-
dróży (w mieście lub w trasie) bez dostę-
pu do informacji drogowych na ekranie 
nawigacji bądź komputera czy telefonu.

Wiadomości o wydarzeniach dro-
gowych, w formie graficznej ukazanej 
na mapie nawigacji, informują nas 
o podstawowych ich aspektach, takich 

jak: korki, natężenie ruchu, wypad-
ki, roboty drogowe, alerty pogodowe, 
zamknięcia dróg, zwężenia oraz inne 
nietypowe zdarzenia, które także 
mogą mieć znaczenie dla płynności 
ruchu lub jego bezpieczeństwa.

Serwis działa zaraz po włączeniu 
nawigacji w samochodzie, nie wymaga 
połączenia internetowego (komunikaty 
są wysyłane drogą radiową), parowania 
telefonu, żadnej instalacji, subskrypcji 
ani dodatkowych opłat. Działa „doży-
wotnio”, bez roamingu za granicą.

V-Traffic obejmuje swoim za-
sięgiem Polskę, Francję, Włochy, 
Wielką Brytanię, Szwecję i Fin-
landię. Do tego dochodzą rządowe 
(niekomercyjne) lokalne serwisy 
TMC w Niemczech, Czechach, Austrii 
i Szwajcarii, z których podróżujący 
przez Europę mogą także korzystać.

TECHNIKA tekst: JACEK SACZUK/MEDIAMOBILE

System informacji drogowych TMC 
w samochodach  Subaru
Ze względu na stale zwiększającą się ilość pojazdów problematyka ruchu drogowego staje się 
kluczowym zagadnieniem w wielu krajach. Zaczyna nabierać znaczenia także i u nas (Warszawa, 
Wrocław i Kraków są w pierwszej dziesiątce najbardziej zakorkowanych miast Europy), zatem 
informacje o utrudnieniach w ruchu stają się jednymi z najważniejszych newsów dla większości 
mieszkańców dużych miast.
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Wjechałem na Passo Stelvio (jest 
też druga nazwa przełęczy – 
zgodnie z obowiązującym w tym 

regionie zwyczajem, niemiecka, czy raczej 
austriacka – Stilfser Joch) 7 września, tuż 
przed nadciągającym chłodem i śniegiem, 
który po kilku dniach zasypał wszystko, 
co znajduje się na wysokości powyżej 
2 000 m n.p.m. W ten sposób zrealizo-
wałem funkcjonujące w mojej głowie od 
wielu lat pragnienie zmierzenia się z drogą 

o niesamowitych zakrętach, których jedna 
czwarta znajduje się wyżej niż najwyższy 
polski szczyt Tatr. Na Rysy, czy nieco 
wyższy słowacki Gerlach (najwyższy nie 
tylko w Tatrach, ale w ogóle w Karpa-
tach, jednakże niższy niż Stelvio), można 
dostać się tylko za pomocą wysokogórskiej 
wspinaczki, względnie helikopterem, 
na Passo Stelvio udaje się to samochodem.

Oprócz „zwykłych” zakrętów mamy do 
pokonania zakręty szczególnego rodzaju, 

można powiedzieć podwójne, zwane u nas 
patelniami, a we Włoszech określane 
mianem tornante. Charakterystyczne dla 
tych tornante na Passo Stelvio jest to, że wy-
daje się, jakbyśmy skręcili już o 180°, a tu 
jeszcze trzeba odrobinę dokręcić. Najlepiej 
sprawdzi się tutaj krótki samochód z dużym 
silnikiem (mam tu na myśli jego odpo-
wiedni moment napędowy), częstokroć 
będziemy bowiem zmuszeni „poderwać” 
pojazd z prędkości prawie równej zeru, przy 

PODRÓŻE tekst: MAREK DWORAK
zdjęcia: MARIOLA DWORAK-ADAMSKA

Levorgiem na samochodowy 
dach Europy
Przełęcz Stelvio, położona we włoskich Alpach, jest najwyższym miejscem w Europie 
(2 760 m n.p.m.), na jakie można wyjechać samochodem „normalną”, czytaj: ogólnodostępną, 
drogą. Oczywiście opady śniegu mogą tę dostępność ograniczyć, ale jak znajdą się państwo 
w Italii w okresie pomiędzy 10 czerwca a 10 września, to „zdobycie szczytu” powinno się udać.



rowerzyści, a nawet biegający na nar-
torolkach. A zachowują się tak, że dla 
wszystkich znajduje się miejsce. Oczywi-
ście wymaga to mądrej i uważnej jazdy 
kierowców samochodów i motocykli.

Wyjeżdżając na Passo Stelvio od 
strony Merano mamy, oprócz zwykłych 
zakrętów, do pokonania 48 zakrętów 
niesamowitych, numerowanych od 
48 do 1. W Merano warto zatrzymać się 
z uwagi na kompleks basenów termalnych 
i niesamowity, ogromnych rozmiarów, 
ogród botaniczny położony obok zamku 
Trauttmannsdorff. Na spacer po ogrodzie 
warto przeznaczyć około 4 godzin, bo do 
przejścia jest ponad 7 km alejek. A napraw-
dę jest co oglądać. Spacerujemy wśród bar-
dzo różnorodnej roślinności, także palm 
i drzew cytrynowych, a wokół roztacza 
się widok na wysokie góry z ośnieżonymi 
szczytami. Kiedy zdobędziemy już szczyt 
przełęczy, widok na drogę, którą pokona-
liśmy, pozostawi wielkie wrażenie. Można 

gwałtownej różnicy poziomów (średnio 
na Stelvio to 15–20%).  Subaru Levorg dyspo-
nował odpowiednią mocą (170 KM), dodat-
kowo znakomicie spisywała się automatycz-
na skrzynia biegów, ale przy swoich sporych 
wymiarach (4,7 m długości, 2,65 m rozstawu 
osi – czteroosobowa rodzina mieści się 
komfortowo) wymagał uważnego prowa-
dzenia w tych zacieśniających się zakrętach. 
Skąd bierze się potrzeba zejścia do niemalże 
zerowej prędkości? Kiedy już ogarniemy 
wzrokiem to, co za zakrętem, okazuje się, 
że z przeciwka zbliża się autobus, z którym 
wyminiemy się na styk i to nie we wszyst-
kich miejscach. Tak, tak, jeżdżą tędy spe-
cjalne lokalne autobusy o długości do 10 m. 
Dłuższe pojazdy, a nawet krótsze ciężarów-
ki, ale z przyczepami, już by sobie tu nie 
poradziły i nie są na tę drogę wpuszczane. 
A jak sobie radzi kierowca, niby krótkiego, 
ale jednak autobusu? Siedzi wysoko, więc 
ma znacznie lepszą niż w samochodzie 
osobowym widoczność i jedzie wtedy, 
kiedy pozostawimy mu tego możliwość. 
Rzuca się w oczy wzorowa współpraca 
między kierowcami – nic dziwnego zresztą, 
przecież jesteśmy w tej części Europy, która 
charakteryzuje się wysoką kulturą drogową, 
inaczej mówiąc, a tak wolę to nazywać, 

jest na etapie cywilizacji motoryzacyjnej, 
do którego my, Polacy, dopiero docieramy. 
A docieramy z niejakim mozołem…

Tu czas na dygresję. Jeżdżę do północ-
nych Włoch cztery razy w ciągu każdego 
roku i to już od lat kilkunastu. Po drodze 
Austria i Czechy albo Słowacja. Jeszcze 
dziesięć, a nawet pięć lat temu, po minięciu 
granicy czesko- lub słowacko-austriackiej 
wjeżdżałem jakby w inną strefę ruchu 
drogowego, analogicznie jakbym wjechał 
w inną strefę klimatyczną lub inną strefę 
czasu. Ten zupełnie inny ruch drogo-
wy, charakteryzujący się porządkiem, 
spokojem, czytelnością zachowań jego 
uczestników i partnerstwem na drodze, 
od dwóch, może nawet trzech lat obser-
wuję wcześniej, bo już po przejechaniu 
granicy polskiej i wjechaniu na terytorium 
naszych południowych sąsiadów. Im udało 
się dołączyć do cywilizowanej motoryza-
cyjnie Europy. Najwyższy czas na nas!

I jeszcze jedna dygresja. Mój znajomy, 
który z racji wykonywanej pracy przejeżdża 
w Polsce około 80 tys. km rocznie, pojechał 
samochodem na wakacje do Norwegii. 
Pierwsze godziny jego jazdy po norweskich 
drogach to przeniesione z Polski zwyczaje, 
czyli traktowanie dopuszczalnej prędkości 

tylko jako prędkości sugerowanej, ryzy-
kowne wyprzedzanie, niechęć do współist-
nienia z pieszymi, innymi słowy: nerwowy 
pośpiech i lekceważenie przepisów. Reflek-
sja przyszła dość szybko, a spowodowana 
była konstatacją, że jest jedynym kierowcą, 
który tak zachowuje się na drodze w tym 
kraju. Dostosowanie się do norweskich 
zwyczajów przestrzegania prawa na drodze 
wymagało nieco wysiłku, samokontroli 
i rezygnacji ze złych nawyków, ale zakoń-
czyło się powodzeniem. I w świadomości 
znajomego zrodziła się kolejna konstatacja: 
jest mi z tym dobrze, będę tak jeździł. 
I jeździ do dziś również w polskim ruchu 
drogowym, choć nie jest to u nas wcale 
takie łatwe, albowiem poprawnie jeżdżący 
są często mobingowani przez tych, którym 
się spieszy i którzy przepisy i innych 
uczestników ruchu drogowego mają za nic.

Wracając do wyjazdu na Stelvio. 
Tu współpracują nie tylko kierowcy. 
Szczyt przełęczy pragną osiągnąć również 
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również wyjechać na Stelvio od strony 
kurortów narciarskich Santa Caterina 
i Bormio, ale droga ta nie jest już tak 
charakterystyczna, choć niewiele mniej 
trudna. Dodatkowo wcześniej musimy 
wjechać na – znane z wielkiego kolar-
skiego touru Giro d’Italia – Passo Gavia, 
tylko o 110 m niższe niż Passo delle Stelvio, 
a stamtąd zjechać do Bormio. Zamiast 
z Trentino przez Val di Sole możemy także 
dojechać do Bormio z Lombardii, od 
strony Mediolanu, ale wówczas pozbawi-
my się tego wszystkiego, co najciekawsze.

Na szczycie Stelvio z zaparkowaniem 
samochodu nie ma problemu, dostęp-
nych jest kilka parkingów. Po obejrzeniu 
zapierających dech w piersiach widoków 
mamy wiele możliwości spędzenia czasu. 
A czasu nie ma zbyt dużo, szczególnie jeśli 
zamierzamy zjechać do Bormio i pojechać 
jeszcze na Gavię. Tam droga jest nieco 
gorzej utrzymana, a przy tym odludna, 
z możliwością spotkania kozic i innych 
zwierząt, więc lepiej nie jechać po ciemku. 
Proponuję przekąsić coś bez rozsiadania 
się w kawiarni, czy restauracji, np. wspa-
niałe, przyrządzane na oczach klienta, 
danie, którego głównym składnikiem jest 
wurstel, zakupić jakąś pamiątkę (jest kilka 
stoisk, a nawet sklepów, w nich wielki 
wybór odzieży, precjozów oraz typowych 
pamiątek), raz jeszcze porozkoszować 
się widokami… i wracać. Jeżeli mamy 
możliwość zatrzymania się na następny 
dzień, do dyspozycji jest hotel. Wtedy 
możemy pochodzić po okolicy, zajrzeć do 
obecnego na szczycie kościółka, wreszcie 
wsiąść do dużego wagonu kolei linowej 
i wyjechać na wysokość ponad 3 tysią-
ce metrów, także z nartami. Możemy 
także zawitać w Szwajcarii. Zjeżdżając 
w kierunku Bormio, po pokonaniu kilku 
kilometrów dojedziemy do skrzyżo-
wania, na którym skręciwszy w prawo, 
pojedziemy w kierunku granicy.

Podsumowując, w związku z wyciecz-
ką na Passo delle Stelvio odwiedzimy 
trzy włoskie prowincje: Alto Adige, czyli 
południowy Tyrol, Trentino i Lombardię, 
a mając więcej czasu, możemy zaliczyć 
jeszcze Szwajcarię. Wszystko to wśród 
pięknych widoków. A o bezpieczeństwo 
i spokój w podróży w mojej wyprawie 
pomogło zadbać niezawodne  Subaru.
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Duży prześwit auta pomagał przy 
pokonywaniu kolejnych prze-
szkód w terenie. Dzięki Apple 

CarPlay i Android Auto XV za pomocą 
komend głosowych zaplanował trasę, 
wykonywał połączenia telefoniczne, 
ustawiał przypomnienia, uruchamiał 
muzykę, a nawet pisał wiadomości. 
XV dawał sobie radę na budowie równie 
dobrze jak jego większy brat Forester. 

Korzystając z tych udogodnień dzięki 
 Subaru Import Polska mogliśmy się 
więc w zupełności skupić na zebraniu 
materiału na kolejny, ciekawy artykuł.

Budowa zbiorników retencyjnych 
jest jednym ze sposobów walki z po-
wodziami. Zbiornik Świnna Poręba 
na Skawie stanowi ostatnie ogniwo 
zabezpieczenia górskich dopływów 
Wisły przed niszczycielską siłą żywiołu. 

Ogromna inwestycja, jedno z najdłużej 
trwających przedsięwzięć w kraju, po 
31 latach została oddana do użytku.

Zbiornik wodny Świnna Poręba jest 
zlokalizowany w 26,6 km biegu Skawy, 
w województwie małopolskim, na tere-
nach gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzy-
ce. Zapora znajduje się w miejscowości 
Świnna Poręba, ok. 6 km na południe od 
Wadowic. Podstawowym celem budowy 

WYDARZENIA tekst: MARIA SZRUBA/NBI 
zdjęcia: NBI MEDIA

Zbiornik Świnna Poręba na Skawie
Celem naszej kolejnej wyprawy była zapora w Świnnej Porębie, gdzie wraz ze zbiornikiem 
retencyjnym powstało szereg dodatkowych inwestycji. Pokonywanie dróg wybudowanych 
na trudnych terenach zalewowych i osuwiskowych było prawdziwą przyjemnością.  
A to za sprawą uterenowionego Subaru XV, który w swojej nowej odsłonie gwarantuje jeszcze 
lepszą trakcję na śliskich nawierzchniach, lepsze przyspieszenia i lepszą kontrolę podczas jazdy. 
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powierzchniowego z bystrzem i niecką 
wypadową, galerii kontrolno-zastrzy-
kowej, dwóch wież wlotowych, sztolni 
ujęciowej i zrzutowej oraz niecki wypa-
dowej. W ramach tego zadania powstała 
także elektrownia wodna wyposażona 
w dwie turbiny Kaplana o łącznej mocy 
ok. 4,4 MW. Wybudowano ponadto ośro-
dek zarybieniowy produkujący narybek 
na potrzeby całego regionu wodnego, 
rybaczówkę oraz budynek administracyjny 
z zapleczem eksploatacyjnym. Zadanie ob-
jęło także budowę obwałowania Zembrzyc, 
zabudowę przeciwrumowiskową do-
pływów do zbiornika i przebudowę linii 
energetycznych. W ramach budownictwa 
odtworzeniowego powstały trzy szkoły, 
dwa budynki mieszkalno-komunalne, 
budynek Urzędu Gminy w Mucharzu 
oraz uzbrojenie terenów pod osiedla dla 
osób przesiedlonych z obszaru zbiornika.

„Zadanie II. Przebudowa dróg” 
zakładało przełożenie drogi krajowej 
nr 28 Wadowice – Sucha Beskidzka 
wraz z siedmioma obiektami mo-
stowymi na długości ok. 11 km oraz 
budowę i remont ponad 35 km dróg 
lokalnych na obrzeżach zbiornika.

W ramach „Zadania III. Przebu-
dowa i modernizacja linii kolejowej” 
dokonano modernizacji stacji Wado-
wice, modernizacji i elektryfikacji linii 
Spytkowice – Wadowice – Kalwaria 
Zebrzydowska oraz przełożenia li-
nii kolejowej nr 97 Skawina – Żywiec 
na odcinku Stryszów – Zembrzyce 
o długości ok. 8 km. Zakres robót obej-
mował m.in. budowę trzech mostów.

Jednym z nich był most kolejowy M1 
przez potok Stryszówka w Dąbrówce 
w km 35 + 968,49, z łukami żelbetowymi, 
jazdą dołem, ze ściągami sprężonymi 

zbiornika, rozciągającego się na dłu-
gości ok. 11 km od Świnnej Poręby do 
Zembrzyc, jest ochrona przeciwpowo-
dziowa doliny Skawy poniżej przekroju 
zapory oraz obniżenie fali powodzio-
wej na Wiśle w rejonie Krakowa.

Historia inwestycji
Koncepcja zbiornika Świnna Poręba 

sięga lat 1919–1920, kiedy na zlecenie 
rządu opracowano ekspertyzę na temat 
możliwości wybudowania zbiornika 
wodnego w obecnej lokalizacji. We 
wrześniu 1919 r. na zaproszenie polskiego 
rządu przybył do kraju Gabriel Naruto-
wicz, inżynier hydrotechnik, elektryk 
i profesor Politechniki w Zurychu, który 
aktywnie zaangażował się w odbudowę 
odrodzonego po rozbiorach państwa 
polskiego. To właśnie on przygoto-
wał opracowania dotyczące wyboru 

przekrojów piętrzenia dla głównych 
dopływów prawobrzeżnych Wisły, po-
cząwszy od jej źródła, w tym dla Skawy.

Prace badawcze i studialne trwały 
od lat 60. XX w., w 1984 r., na podsta-
wie decyzji nr 35/84 prezydium rządu 
rozpoczęto przygotowania do realizacji 
inwestycji. Zatwierdzone zostały założe-
nia techniczno-ekonomiczne oraz plan 
realizacyjny, a w 1986 r. budowa zbiornika 
została wprowadzona do budżetu pań-
stwa jako inwestycja centralna. Termin 
realizacji ustalono na lata 1986–1996. 
Jednak pomimo uznania konieczno-
ści powstania zbiornika jako ważnego 
czynnika ochrony przeciwpowodziowej 
doliny Skawy oraz doliny Wisły poniżej 
ujścia Skawy wraz z Krakowem, a także 
braku sprzeciwu środowisk ekologicznych 
wobec tego przedsięwzięcia, środki finan-
sowe przeznaczane na jego realizację nie 

pozwoliły na dotrzymanie stale przesu-
wanych terminów zakończenia budowy.

Inwestycja prowadzona była przez 
kolejne instytucje: Dyrekcję Zabudowy 
Kaskady Górnej Wisły w Oświęcimiu, 
Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, od 2000 r. przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Jednak o pracy pełną parą można mówić 
w zasadzie dopiero od 2003 r., kiedy pod 
kierownictwem RZGW zaczęła faktycz-
nie powstawać infrastruktura hydrotech-
niczna, ogólnobudowlana, elektryczna 
i teletechniczna oraz drogowa i kolejowa.

Skala przedsięwzięcia
Budowa zbiornika wodnego Świnna 

Poręba składała się z czterech podsta-
wowych zadań. Pod nazwą „Zadanie I. 
Zbiornik” kryje się budowa obiektów 
podstawowych: zapory, przelewu 
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Sztolnia pod zaporą Świnna Poręba Widok na przelew powierzchniowy z bystrzem zapory

Przy zaporze powstała elektrownia wodna z dwiema 
turbinami Kaplana o łącznej mocy 4,4 MW

Wieża zamknięć sztolni spustowej oraz wieża sztolni energetycznej 

ZAPORA
KORPUS ZAPORY TO NASYP ZIEMNY 
Z NIEPRZEPUSZCZALNYM RDZENIEM. DO JEGO 
USYPANIA ZUŻYTO 2 MLN M3 GLINY I POSPÓŁKI 
RZECZNEJ. WIĘKSZOŚĆ ZAPORY WYKONANO 
Z BUDULCÓW NATURALNYCH. DO BUDOWY 
WYKORZYSTANO TAKŻE BETON, JEDNAK 
Z UWAGI NA RUCHY PODŁOŻA OGRANICZONO 
JEGO UŻYCIE Z OBAWY PRZED MOŻLIWYMI 
USZKODZENIAMI CZY PĘKNIĘCIAMI KONSTRUKCJI. 
ROBOTY ZWIĄZANE Z USZCZELNIENIEM 
KONSTRUKCJI PROWADZONO W GALERII 
KONTROLNO-ZASTRZYKOWEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ 
W NAJNIŻSZYM PUNKCIE ZAPORY. ODWIERTY 
WYKONYWANO NA GŁĘBOKOŚĆ 60–90 M, 
W KTÓRE NASTĘPNIE WSTRZYKIWANO 
ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ. TU TAKŻE ZNAJDUJE 
SIĘ SERCE ZAPORY W POSTACI URZĄDZEŃ 
PRZEKAZUJĄCYCH INFORMACJE Z CZUJNIKÓW 
APARATURY POMIAROWO-KONTROLNEJ, 
ZAINSTALOWANYCH NA KORPUSIE ZAPORY. 
W SAMYM RDZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ 63 CZUJNIKI 
MIERZĄCE POZIOM NAPRĘŻEŃ, CIŚNIENIA 
WODY I TEMPERATURĘ. SPRAWDZANE SĄ 
TAKŻE PRZEMIESZCZENIA POZIOME. ZGODNIE 
Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI, ZAPORA MA 
WYTRZYMAĆ SETKI LAT, A CZAS WYPEŁNIENIA 
ZBIORNIKA NANIESIONYM PRZEZ NURT 
MATERIAŁEM SZACUJE SIĘ NA CO NAJMNIEJ 
300 LAT.



oraz doszczelnienie korpusu zapory. 
Prace te zostały sfinansowane ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W listopadzie 2016 r. rozpoczęto 
pierwsze napełnianie zbiornika i rozruch. 
26 lipca 2017 r. z udziałem premier Beaty 
Szydło, ministra środowiska prof. Jana 

Szyszko oraz wiceministra środowiska 
Mariusza Gajdy nastąpiło uroczyste 
otwarcie zbiornika wodnego Świnna 
Poręba. Pierwsza faza jego użytkowania 
potrwa od roku do dwóch lat, kiedy to 
będą wykonywane dalsze zabezpie-
czenia ujawniających się osuwisk oraz 
m.in. naprawa brzegów. Dalszy rozwój 
infrastruktury terenów wokół zbiornika 
jest zadaniem własnym samorządów.

Nie tylko zbiornik
Zbiornik powstał przede wszystkim, 

aby chronić doliny Skawy i Górnej Wisły 
przed powodzią. Przez retencję wód Ska-
wy umożliwia obniżenie do 40 cm kul-
minacyjnej fali powodziowej w przekroju 

Krakowa. Zbiornik stanowi też element 
systemu przeciwpowodziowego całego 
kraju, a przez wyrównanie przepływu po-
niżej zapory chroni pobliskie tereny przed 
skutkami suszy. Przy zaporze powstała 
elektrownia wodna z dwiema turbinami 
Kaplana o łącznej mocy 4,4 MW, gdzie 
produkcja energii elektrycznej wynie-

sie ok. 14,8 GWh rocznie, oraz ośrodek 
zarybieniowy. Na terenach przyległych 
do zbiornika, którego obecność wzbogaca 
walory krajobrazowe regionu, zaplano-
wano atrakcje turystyczne i rekreacyjne.

Liczne inwestycje związane z po-
wstaniem zbiornika poprawiają komfort 
życia okolicznych mieszkańców. Wokół 
zbiornika zbudowano i wyremontowano 
ok. 35 km lokalnych dróg. Na trasie Stry-
szów – Zembrzyce, będącej częścią linii 
kolejowej Kraków – Zakopane, powstał 
nowy, prawie 10-kilometrowy odcinek 
torów. Odtworzono także infrastrukturę, 
która znajduje się na terenach zalewo-
wych – zbudowano m.in. trzy szkoły 
podstawowe w Mucharzu, Jaszczurowej 

i Świnnej Porębie, dwa budynki wielo-
rodzinne w Skawcach, budynek Urzędu 
Gminy oraz remizę strażacką w Mucha-
rzu. Tereny pod osiedla dla osób prze-
siedlonych z obszaru zbiornika zostały 
uzbrojone. Rozbudowano i zmodernizo-
wano szkoły podstawowe w Dobrówce 
i Łękawicy. Ponadto na terenie gmin 
Mucharz, Stryszów i Zembrzyce wybu-
dowano 197 km kanalizacji sanitarnej 
z 16 przepompowniami i 125 km sieci wo-
dociągowej z czterema zbiornikami wody 
pitnej. Wybudowano też oczyszczalnie 
ścieków w Jaszczurowej, Stryszowie i Ze-
mbrzycach oraz zmodernizowano oczysz-
czalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej.

Dużą część środków w ramach 
inwestycji przeznaczono na kompensację 
skutków ubocznych budowy. Wiązały 
się one m.in. z koniecznością wypłaty 
odszkodowań podmiotom gospodar-
czym, które z powodu budowy musiały 
przenieść swoje siedziby w inne miejsca. 
Podobnie rzecz się miała z okolicz-
ną ludnością. Niezbędne okazało się 
zapewnienie nowych posesji lub wypłata 
odszkodowań mieszkańcom 400 go-
spodarstw. Z uwagi na prowadzenie 
inwestycji na obszarze fliszu karpac-
kiego konieczne było także wykonanie 
dodatkowych umocnień gruntów wokół 
czaszy zbiornika oraz sąsiadujących 
z drogą krajową i domami.

współpraca: REGIONALNY ZARZĄD 
GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

w podłużnicach płyty pomostowej, pod-
wieszonej do łuków stalowymi cięgnami 
prętowymi. Czteroprzęsłowy obiekt ma 
długość 234 m i szerokość 12,4 m. Rozpię-
tości teoretyczne przęseł wynoszą 55 m. 
Ilość użytego zbrojenia to ok. 720 t, a be-
tonu konstrukcyjnego – 5500 m³. Most 
kolejowy M2 przez Skawę w Zembrzycach 
w km 39 + 691,37 to obiekt o długości 
400 m, siedmioprzęsłowy, o konstruk-
cji łukowej z jazdą dołem, usytuowa-
ny na podporach o wysokości 24 m. 
Rozpiętość przęseł wynosi 50 m. Ilość 
użytego zbrojenia to ok. 1150 t, a betonu 
konstrukcyjnego – 8100 m³. Wybudowany 
most drogowy M3 przez potok Stryszów-
ka w Dąbrówce w km 1 + 165 ma długość 
235 m. Jest to obiekt czteroprzęsłowy 
o konstrukcji łukowej z jazdą dołem, 
usytuowany na podporach o wysokości 
27 m. Rozpiętość przęseł wynosi 50 m. 
Ilość zbrojenia to ok. 840 t. Do budowy 
zużyto 5500 m³ betonu konstrukcyjnego.

Wykonawcą znacznej części inwestycji 
jest Skanska. Firma przełożyła ponad 
8,5 km linii kolejowej na trasie Stryszów – 
Zembrzyce, która po napełnieniu zbiorni-
ka została zalana. Po przełożeniu nastąpił 
demontaż starej linii kolejowej, w ramach 
którego wysadzono stary most kolejowy. 
Wykonano także 4,7 km nasypów hydro-
technicznych oraz dwa mosty kolejowe. 
Przy budowie mostów zastosowano 
innowacyjną technologię – łuki żelbetowe 
z podwieszonym do nich żelbetowym, 
sprężonym korytem balastowym. Obiekt 
M2 przez Skawę jest obecnie najdłuższym 
mostem kolejowym w Małopolsce.

W ramach „Zadania IV. Ochrona 
zlewni zbiornika” powstało 197 km 
kanalizacji sanitarnej z 16 pompownia-
mi na terenie gmin Mucharz, Stryszów 
i Zembrzyce. Ponadto 125 km sieci 
wodociągowej z czterema zbiornikami 
wody pitnej na terenie wymienionych 
wyżej gmin oraz oczyszczalnie ścieków 
w Jaszczurowej, Stryszowie i Zembrzy-
cach. Zmodernizowano również oczysz-
czalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej.

Kwestie finansowe
Na uzyskanie miana jednej z najdłużej 

realizowanych inwestycji finansowanych 
ze środków budżetu państwa złożyło 

się kilka czynników. Głównie było to 
ograniczanie, a nawet czasowe wstrzy-
mywanie finansowania zbiornika oraz 
fakt, że jego realizacja przypadła w dużej 
mierze na lata przełomu ustrojowego 
i związanych z nim zmian systemu go-
spodarczego w Polsce. Biorąc pod uwagę 
sposób finansowania budowy zbiornika 

wodnego Świnna Poręba, do 1 999 r. 
inwestycja była finansowana z budże-
tu państwa jako inwestycja centralna. 
Następnie, od 2000 r., decyzją Parlamentu 
Rzeczypospolitej Polskiej finansowanie 
wszystkich inwestycji gospodarki wodnej, 
w tym budowy zbiornika Świnna Poręba, 
przejął Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4 marca 2 005 r. Sejm przyjął usta-
wę o ustanowieniu Programu budowy 
Zbiornika Wodnego Świnna Poręba 
w latach 2006–2010. Ustawę, ze wzglę-
du na niewystarczające finansowanie 
pomimo zapisanych w niej środków, 
dwukrotnie nowelizowano. Pierwotnie 
realizacja inwestycji została przedłużona 

do 2013 r., a następnie do 2015 r. Do tego 
czasu budowa nie została jednak 
ukończona, a ponieważ na 2016 r. nie 
było zabezpieczonych środków na re-
alizację tej priorytetowej inwestycji, 
Sejm uchwalił kolejną ustawę z 13 maja 
2016 r. o dokończeniu budowy zbiornika 
wodnego Świnna Poręba. W ustawie, 

która zaczęła obowiązywać od 14 lipca 
2016 r., ze względu na ograniczone środki 
finansowe uwzględniono niezbędne do 
wykonania obiekty, warunkujące moż-
liwość rozpoczęcia piętrzenia zbiornika. 
Ustawa zakładała dwuletnie finansowa-
nie w wysokości 53,230 mln zł, w tym 
w 2016 r. – 46,530 mln zł i w 2017 r. – 
6,700 mln zł. W ramach tej kwoty zabez-
pieczono osuwiska w Ostałowej i Świnnej 
Porębie oraz opracowano plany zabezpie-
czania osuwisk w Ostałowej Zagórskiej 
i Ostałowej Dąbrowskiej. Wybudowano 
również drogi Dąbrówka – Durówka, 
Brańkówka – Wodniakówka i Gołębiów-
ka. Do napełnienia zbiornika niezbędna 
była także rozbiórka mostów przez Skawę 
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DOWIEDZIONA SKUTECZNOŚĆ
REZERWA POWODZIOWA RZĘDU 24–60 MLN M3 
POZWALA UCHWYCIĆ KAŻDĄ FALĘ 
POWODZIOWĄ, JAKĄ HISTORYCZNIE 
ZAOBSERWOWANO, I ZATRZYMAĆ JĄ 
W ZBIORNIKU, BY PÓŹNIEJ BEZPIECZNIE 
WYPUŚCIĆ. JUŻ W CZASIE BUDOWY ZBIORNIKA 
MIAŁO MIEJSCE KILKA WEZBRAŃ, W TYM 
HISTORYCZNIE NAJWIĘKSZE, ZANOTOWANE 
W 2010 R. CHOĆ INWESTYCJA NIE BYŁA JESZCZE 
UKOŃCZONA, TECHNICZNIE BYŁO MOŻLIWE 
ZATRZYMANIE WEZBRANIA – KORPUS ZAPORY 
BYŁ GOTOWY, PODOBNIE JAK URZĄDZENIA 
STERUJĄCE. ZATRZYMANO WÓWCZAS 
60 MLN M3 WODY W ZBIORNIKU. DOPŁYWY 
MAKSYMALNE W CZASIE TEJ POWODZI 
WYNOSIŁY OK. 1200 M3/S, A PRZEZ KRÓTKĄ 
CHWILĘ WYPUSZCZANO MAKSYMALNIE 
300 M3/S, ZMNIEJSZAJĄC TYM SAMYM FALĘ 
POWODZIOWĄ O 900 M3/S, CO PRZEŁOŻYŁO 
SIĘ NA REALNĄ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA 
DOLINY SKAWY, A PÓŹNIEJ POTENCJALNIE 
DOLINY WISŁY, I MIAŁO REALNY WPŁYW NA 
OBNIŻENIE FALI POWODZIOWEJ W KRAKOWIE.

Z terenu zalewowego na zbocze ponad zbiornikiem została przeniesiona linia kolejowa Kraków – ZakopaneW ramach inwestycji wybudowano drogi na trudnych terenach osuwiskowych
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W egzotycznej podróży
Kilka miesięcy przygotowań, wiele 

godzin spędzonych na wertowaniu nut, 
przy komputerach i telefonach, w studiach 
nagrań. I wreszcie jest! Płytowa i kon-
certowa premiera międzynarodowego 
projektu „Waves of My Life” Ihaba Darwi-
sha. Wydany przez Universal Music Mena 
album tego emirackiego kompozytora 

ukazał się pod koniec lutego, a światowa 
premiera w koncertowej odsłonie miała 
miejsce zaledwie kilka tygodni później 
w przepięknej sali Emirates Palace podczas 
renomowanego Abu Dhabi Festival.

Emiracka publiczność przyjęła owacjami 
na stojąco nasz wspólny koncert. Emocji 
i zadowolenia nie krył również sam kompo-
zytor: „Dziękuję wam, drodzy przyjaciele! To 

dla mnie wielki zaszczyt móc występować 
razem z wami. Ten niesamowity wieczór 
pełen był miłości i emocji. A to dopiero po-
czątek naszej podróży”. Możemy więc chyba 
zdradzić, że jeszcze w tym roku wraz Ihabem 
Darwishem i jego muzyką ruszymy w trasę 
koncertową po Chinach. On sam zaś przyjął 
tytuł Pierwszego Gościnnego Kompozytora 
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.

WYDARZENIA tekst:  MARCIN KLEJDYSZ/OAB

Polska orkiestra  
na światowych salonach
Występy w najpiękniejszych salach koncertowych Europy i świata, wielkie gale sylwestrowe 
i noworoczne, premiery płytowe, światowe prawykonania i prestiżowe festiwale – Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej ma za sobą kolejny wspaniały rok.
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Dla dzieci i nie tylko
Jak co roku w bogatym repertuarze 

koncertowym przygotowaliśmy też 
niespodziankę dla naszych najmłod-
szych fanów, zabierając ich w niezwykłą 
podróż po muzycznym świecie bajek 
i baśni. W ramach programu „Bajkowe 
melodie – Na morza dnie” słynne melodie 
i piosenki z takich kinowych przebojów, 
jak: „Alladyn”, „Tarzan”, „Król lew”, 
„Pocachontas” czy „Frozen”, zagraliśmy 
przed wymagającą dziecięcą publicznością 
w dziewięciu miastach Małopolski! Zgod-
nie z „tradycją” ostatnich lat wystąpiliśmy 
również podczas niezwykłego wieczoru 
Last Night of the Proms in Cracow, jak 
również na Festiwalu im. Jana Kiepury 
w Krynicy, który w ubiegłym sezonie roz-
począł drugie półwiecze swego istnienia!

Pożegnanie starego 
i powitanie Nowego Roku

Kontynuując tradycję sylwestrowych 
i noworocznych koncertów w Centrum 
Kongresowym ICE Kraków Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej po raz kolejny 
zaprosiła miłośników klasyki i jazzu na nie-
zwykłą muzyczną ucztę, której bohaterami 
byli wspaniali polscy artyści podziwiani 
na co dzień na najważniejszych scenach 
świata. Gwiazdami sylwestrowej gali (a tak-
że koncertu powtórzonego w noworoczny 
wieczór) byli śpiewacy: Małgorzata Walew-
ska, Ewa Vesin, Natalia Rubiś-Krzeszowiak 
oraz Krystian Krzeszowiak. Zespołem 

Orkiestry Akademii Beethovenowskiej 
dyrygował maestro Yannis Pouspourikas. 
Bohaterką jazzowej gali sylwestrowej, która 
również powtórzona została w wieczór 
noworoczny, była najsłynniejsza obecnie 
na polskiej scenie jazzowej wokalistka Aga 
Zaryan. Program klasycznej gali otwierał 
pięknie wykonany przez Orkiestrę Aka-
demii Beethovenowskiej polonez z opery 
„Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskie-
go, by chwilę później oddać pierwszeństwo 
operowym gwiazdom. Obok swego popi-
sowego numeru – popularnej Habanery 
z opery „Carmen” – Małgorzata Walewska 
zachwycała w kapitalnej interpretacji arii 
Pericholi „Ach! Quel diner!” z operetki 
„Perichola” Jacquesa Offenbacha. Ceniona 
i podziwiana w operowym świecie artystka 
po raz kolejny dowiodła, że jest nie tylko 
fenomenalną, dysponującą potężnym 
i pięknie brzmiącym głosem śpiewaczką, 
ale też kapitalną aktorką. Wielkie brawa 
zebrały także pozostałe gwiazdy wieczoru: 
Ewa Vesin, Natalia Rubiś-Krzeszowiak 
oraz Krystian Krzeszowiak (kapitalne 
wykonanie arii Leńskiego „Kuda, kuda” 
z opery „Eugeniusz Oniegin” Czajkowskie-
go). Podobne emocje towarzyszyły dwóm 
koncertom pt. „Złota Era Jazzu”, których 
gwiazdą była Aga Zaryan. Przypominając 
przeboje z repertuaru Franka Sinatry, Nat 
King Cole’a, Elli Fitzgerald czy Raya Char-
lesa, artystka przeniosła publiczność w nie-
zwykłą aurę lat 50. i 60. Śpiewała z wielkimi 
emocjami, jakby chciała zaprosić, a wręcz 

poderwać słuchaczy do tańca. I niewiele 
brakowało, by tak właśnie się stało, bo 
półtoragodzinny spektakl muzyczny, 
w którym artystce towarzyszył European 
Jazz Sextet, chór Cracow Singers, Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej oraz flecistka 
Ewelina Serafin, pełen był porywających 
rytmów. Zachwycona tak znakomicie przy-
gotowanymi programami sylwestrowych 
i noworocznych koncertów publiczność nie 
zamierzała wypuścić artystów bez jednego 
choćby bisu. Ostatecznie było ich kilka. 
W sylwestrową noc artyści pożegnali się 
zaś ze swymi fanami specjalnymi życzenia-
mi przy lampce szampana, zamykając tym 
pięknym akcentem i wspólnym toastem 
2017 rok i witając Nowy Rok 2018.

Z Chopinem w tle
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do drugiej 

połowy ubiegłego roku obfitującej w rów-
nie ważne wydarzenia, o których trudno 
zapomnieć. Niezwykła muzyczna przygoda 
spotkała nas w sierpniu minionego roku. 
A właściwie nie tyle przygoda, co honor 
i dowód wielkiego uznania dla talentu 
naszego zespołu. Na zaproszenie Narodo-
wego Instytutu Fryderyka Chopina spotkał 
nas bowiem zaszczyt występu podczas 
dwóch najważniejszych wydarzeń festiwalu 
Chopin i jego Europa w Warszawie – jego 
uroczystej inauguracji, a następnie koncertu 
finałowego. Bohaterem tego pierwszego był 
młody, choć już wielce utytułowany pianista 

Jan Lisiecki. Orkiestrę Akademii Beethove-
nowskiej poprowadził zaś jej pierwszy dyry-
gent – maestro Jacek Kaspszyk. W koncercie 
finałowym zespołem dyrygował Grzegorz 
Nowak, zaś solistą był fenomenalny ame-
rykański pianista Garrick Ohlsson, który 
w 1970 roku zwyciężył w VIII Międzyna-
rodowym Konkursie Pianistycznym im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Oba nasze 
występy zostały przyjęte przez festiwalową 
publiczność entuzjastycznie. My zaś wciąż 
czujemy się zaszczyceni tym niezwykłym 
podwójnym zaproszeniem na festiwal 
Chopin i jego Europa, wszak to jedno 
z najważniejszych i najwyżej cenionych 
muzycznych wydarzeń w naszym kraju.

I „Jeszcze polska muzyka…”
Jesienią 2017 r. zakończyliśmy kolejną, 

ósmą już edycję naszego autorskiego cyklu 
„Jeszcze polska muzyka…”. Tym razem cykl 
obejmował aż 9 koncertów w różnych regio-
nach Polski. Te jesienne miały jednak dla nas 
szczególny charakter, poczynając od koncer-
tu, który jeszcze pod koniec lata zagraliśmy 
w kościele św. Katarzyny w Krakowie, 
prawykonując dedykowaną naszej orkiestrze 
Symfonię nr 1 „Chrztu” Pawła Sydora, napi-
saną w 1050. rocznicę chrztu Polski, kończąc 
zaś na koncertach odbywających się z dala od 
wielkomiejskich metropolii, lecz w niewiel-
kich miejscowościach, ich salach koncer-
towych, świątyniach czy centrach kultury, 
gdzie na naszą muzykę czeka wierna i spra-

gniona wysokiej kultury publiczność. Rów-
nie niezwykłym był sam finałowy koncert 
naszego cyklu. Jako spektakl multimedialny 
odbył się w Filharmonii Szczecińskiej przy 
pierwszej współpracy ze szwajcarsko-polską 
platformą Delirium Edition, która opatrzyła 
to wydarzenie nazwą Dark Matter(s). Pod-
czas tego grudniowego wieczoru zabrzmiały 
światowe premiery utworów dwóch ważnych 
polskich kompozytorów: „The Artist’s way” 
nagrodzonego w Luzernie Piotra Peszata 
oraz „Herr Thaddäus” legendarnego już 
Pawła Mykietyna. Projekt niezwykły, 
bo mocno odbiegający od klasycznych 
koncertów, gdzie brzmienie orkiestry 
symfonicznej spotyka się z elektroniką, 
a słuchacze mają wpływ na przebieg akcji.

WYDARZENIA

ORKIESTRA AKADEMII 
BEETHOVENOWSKIEJ (OAB)
– JEDEN Z CZOŁOWYCH POLSKICH ZESPOŁÓW 
SYMFONICZNYCH MŁODEGO POKOLENIA. 
TWORZĄ GO NAJWYBITNIEJSI STUDENCI 
I ABSOLWENCI EUROPEJSKICH WYŻSZYCH 
SZKÓŁ MUZYCZNYCH. ZESPÓŁ ROZPOCZĄŁ 
DZIAŁALNOŚĆ W 2003 ROKU, TUŻ PO 
SUKCESACH NA 53. FESTIWALU JÜNGER 
KÜNSTLER W BAYREUTH. W 2005 ROKU 
ZA SPRAWĄ ELŻBIETY PENDERECKIEJ 
OAB ZADEBIUTOWAŁA PODCZAS 
IX WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA 
VAN BEETHOVENA W WARSZAWIE. NA KONCIE 
MA SIEDEMNAŚCIE PŁYT NAGRANYCH M.IN. 
DLA WYTWÓRNI DUX, CENTAUR RECORDS, 
LE FOXX ORAZ UNIVERSAL. Z SUKCESEM SIĘGA 
ZARÓWNO PO KLASYKĘ, JAK TEŻ PRZEBOJE 
MUZYKI ROZRYWKOWEJ CZY FILMOWEJ, 
WSPÓŁPRACUJĄC Z TAKIMI SŁAWAMI, JAK: 
HANS ZIMMER, ELLIOT GOLDENTHAL, MICHAŁ 
LORENC, JAN A.P. KACZMAREK, KRZYSZTOF 
PENDERECKI, GABRIEL CHMURA, ŁUKASZ 
BOROWICZ, JACEK KASPSZYK, ALEKSANDRA 
KURZAK, INGOLF WUNDER. 
GOŚCI NA SŁYNNYCH SCENACH 
KONCERTOWYCH EUROPY I ŚWIATA, W TYM 
ALTE OPER FRANKFURT, WIEDEŃSKIEJ 
MUSIKVEREIN, GREAT HALL OF PEOPLE 
W PEKINIE, XINHAI CONCERT HALL CZY 
KONZERTHAUS W BERLINIE. REGULARNIE 
WYSTĘPUJE NA WIELKANOCNYM FESTIWALU 
LUDWIGA VAN BEETHOVENA W WARSZAWIE, 
FESTIWALU MUZYKI POLSKIEJ W MOSKWIE, 
LAST NIGHT OF THE PROMS IN CRACOW ORAZ 
FESTIWALU MUZYKI FILMOWEJ W KRAKOWIE.
OD GRUDNIA 2015 KONCERTOWE PODRÓŻE 
ORKIESTRY AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ 
ZATACZAJĄ CORAZ DALSZE KRĘGI DZIĘKI 
WSPARCIU JEJ MOTORYZACYJNEGO 
PARTNERA – SUBARU IMPORT POLSKA

.
 www.oab.com.pl 
facebook.com/BeethovenAcademyOrchestra 
instagram.com/beethovenacademyorchestra
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Błędy, jakie my, kierowcy, 
najczęściej popełniamy /cz. 4/

W poprzednim odcinku zapowie-
działem podjęcie problematyki 
błędów, jakie często my, kierow-

cy, popełniamy w stosunku do rowerzy-
stów. Czas po temu najlepszy, albowiem 
sezon rowerowy właśnie się rozpoczął.

Może zacznę od ogólnego stwierdzenia. 
Jako kierowcy musimy pogodzić się z tym, 
że rowerzystów w ruchu drogowym będzie 
coraz więcej, a ponieważ rozwój infra-
struktury rowerowej nie nadąża za liczbą 
rowerzystów i ich potrzebami komunika-
cyjnymi, stykanie się i przecinanie ruchu 
rowerowego z ruchem samochodowym 
będzie się nasilało. Chcąc nie chcąc, jako 
kierowcy – może warto by było to polubić, 
a przynajmniej zaakceptować. Wszelkie 
wewnętrzne opory (związane z – jakże 
często występującymi – nieprawidłowymi, 
a niejednokrotnie wręcz skandalicznymi 
zachowaniami kierujących rowerami) 
trzeba pokonywać stwierdzeniem: rowe-
rzyści są równoprawnymi (wraz z kie-
rowcami i pieszymi) uczestnikami ruchu. 
Ich prawa muszą być respektowane nawet 
pomimo tego, że spora grupa rowerzystów 
ich nadużywa, niedopełniając jednocze-
śnie wielu obowiązków. Pamiętajmy, 
że rowerzyści należą do grupy tzw. nie-
chronionych uczestników ruchu i każde 
zdarzenie z ich udziałem może skończyć 
się śmiercią rowerzysty lub bardziej 

bądź mniej poważnymi obrażeniami 
ciała. Nawet jeśli nie zostaniemy uznani 
wyłącznie winnym wypadku, pozostaną 
wyrzuty sumienia z pojawiającymi się 
pytaniami o treści: a gdybym jechał(a) 
wolniej? a gdybym lepiej obserwował(a) 
jezdnię i jej otoczenie, był(a) w pełni 
skoncentrowany(a), bardziej ostrożny(a)?

Apeluję o generalne nastawienie 
na współpracę, przyjazne współistnienie, 
zamiast (często niestety usprawiedli-
wionej z winy kierujących rowerami) 
złości i chęci pozbycia się rowerzystów 
ze swojego zasięgu. Właśnie, jakże często 
staramy się za wszelką cenę wyprzedzić 
rowerzystę, który i tak za moment dogoni 
nas w tzw. korku i znów znajdzie się przed 
nami. Nie róbmy więc tego niepotrzebnie, 
nie róbmy tego „na siłę”. Oczywiście wy-
przedzać rowerzystów możemy, ale róbmy 
to w sytuacjach, gdy ma to sens. W tym 
miejscu warto przypomnieć, że zabra-
nia się wyprzedzania rowerzystów:

 >  na przejściu dla pieszych i bezpośred-
nio przed nim (z wyjątkiem przejścia, 
na którym ruch jest kierowany),

 >  na przejeździe kolejowym i bez-
pośrednio przed nim,

 >  przy przejeżdżaniu przez tory tram-
wajowe i bezpośrednio przed nimi 
(z wyjątkiem przejazdu tramwajowego, 
na którym ruch jest kierowany).

Dozwolone jest natomiast wyprzedza-
nie roweru na skrzyżowaniu, albowiem 
zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu 
dotyczy tylko pojazdów silnikowych. 
Przy zachowaniu warunków szczegól-
nej ostrożności skrzyżowanie może być 
dobrym miejscem do wyprzedzenia 
rowerzysty z uwagi na większą prze-
strzeń, jaką dysponujemy. Pamiętajmy, 
że warunkiem wyprzedzania rowerzysty 
(jak również wózka rowerowego, motoro-
weru, motocykla lub kolumny pieszych) 
jest możliwość zachowania odstępu 
bocznego nie mniejszego niż 1 metr. 
Na wąskich, często wykorzystywanych do 
parkowania samochodów ulicach, którymi 
rowerzyści poruszają się w ruchu ogólnym, 
miejsca na wyprzedzenie rowerzysty bra-
kuje. Nie próbujmy się tłumaczyć hasłem: 
„przecież nie będę jechał za rowerzystą” 
i poczekajmy na warunki do zgodnego 
z przepisami i bezpiecznego wyprzedze-
nia, nigdy nie pozwalając sobie na odstęp 
np. 90-centymetrowy. Ta przestrzeń o sze-
rokości minimum jednego metra to prze-
strzeń życiowa rowerzysty. Zwróćmy 
uwagę, że nie zawsze może on zachować 
prostoliniowy tor jazdy (dziury, przed-
mioty i nieczystości w jezdni), jak również 
może utracić stabilność poprzez chociażby 
podmuch wiatru (atmosferyczny lub wy-
wołany innym bądź naszym pojazdem).
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Apeluję o zwrócenie uwagi na rowe-
rzystów podczas włączania się do ruchu. 
Częstym błędem kierowców, którego – 
jako uczestnik ruchu występujący również 
w roli rowerzysty – wielokrotnie doświad-
czyłem, jest niestaranne upewnianie się co 
do możliwości rozpoczęcia jazdy. A prze-
cież włączając się do ruchu, mamy obowią-
zek ustąpienia pierwszeństwa wszyst-
kim, w tym pieszym i rowerzystom.

Z kolei po zatrzymaniu się uważaj-
my na otwieranie drzwi i to nie tylko 
przez nas, ale i przez naszych pasażerów. 
Przypominam, że Art. 45 ust. 1 pkt 3 Usta-
wy Prawo o ruchu drogowym zabrania 
otwierania drzwi pojazdu, pozostawiania 
otwartych drzwi lub wysiadania bez upew-
nienia się, że nie spowoduje to zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu lub jego utrud-
nienia. Nieuwaga może doprowadzić do 
poważnych obrażeń rowerzysty i to oni są 
uczestnikami ruchu najbardziej narażo-
nymi na niebezpieczeństwo w związku 
z niestosowaniem zacytowanego przepisu.

I jeszcze jeden temat związany z na-
leżytą uwagą i obserwacją. Wyjeżdżając 
z ulicy podporządkowanej i dojeżdżając do 
drogi jednokierunkowej, nie nastawiajmy 
się, że niebezpieczeństwo, tzn. konieczność 
udzielenia pierwszeństwa, będzie dotyczyć 
tylko jednej strony i obserwacja tylko tego 
kierunku wystarczy. Coraz więcej dróg 
jednokierunkowych jest udostępnianych 
rowerzystom na zasadzie wprowadze-
nia na nich kontrapasa lub zastosowa-
nia kontraruchu (czyli wprowadzenia 

rowerzystów „pod prąd” bez wydzielenia 
kontrapasa rowerowego). Istnieje więc 
konieczność dokładnego upewnienia 
się co do możliwości jazdy poprzez 
obrócenie głowy w obydwie strony.

Pozostały jeszcze do opisania dwa-
kluczowe tematy: przejeżdżanie przez 
przejazdy dla rowerów i skręcanie w drogę 
poprzeczną.

Zbliżając się do przejazdu dla rowe-
rów, czyli oznakowania D-6a (D-6b)/P-11 
należy przede wszystkim pamiętać, 
że obowiązuje przepis §47 ust. 4 Rozpo-
rządzenia w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych obligujący do zmniejszenia 
prędkości tak, aby nie doszło do nara-
żenia na niebezpieczeństwo rowerzy-
stów znajdujących się na przejeździe 
lub nań wjeżdżających. Przepis ten – 
dostosowujący nasze prawo do zapisów 
Konwencji wiedeńskiej – wprowadza 
ochronę także dla rowerzystów wjeżdża-
jących na przejazd, stanowiąc uzupełnie-
nie Art. 27 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, który zobowiązuje kierujących 
zbliżających się do przejazdu dla rowerzy-
stów do zachowania szczególnej ostrożno-
ści i ustąpienia pierwszeństwa rowerowi 
znajdującemu się na przejeździe. Identyfi-
kacja przejazdu rowerowego i zmniejszenie 
prędkości oraz zwiększenie uwagi, posze-
rzenie obserwacji wreszcie przygotowanie 
do ewentualnego zatrzymania naszego 
pojazdu to clou zagadnienia. 

Dla wzmocnienia wrażliwości 
na ten temat kierowców – czytelników 

tego artykułu, pragnę zwrócić uwagę, 
że usunięty został przepis zabra-
niający rowerzystom wjeżdżania 
na przejazd dla rowerów bezpośred-
nio przed nadjeżdżający pojazd.

W jeszcze gorszej sytuacji technicz-
nej i prawnej są kierowcy w momencie 
skręcania w drogę poprzeczną. Tech-
nicznej dlatego, że – szczególnie skręca-
jąc w prawo – obserwacja bywa niezwy-
kle trudna. Prawnej, ponieważ istniejący 
przepis zawarty w Art. 27 ust. 1a Ustawy 
Prawo o ruchu drogowym mówi: „Kie-
rujący pojazdem, który skręca w drogę 
poprzeczną, jest obowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa rowerzyście jadącemu 
na wprost po jezdni, pasie ruchu dla 
rowerów, drodze dla rowerów lub innej 
części drogi, którą zamierza opuścić”. 
Oznacza to, że nakazuje się słusznie 
ustąpić pierwszeństwa rowerzystom 
korzystającym z przeznaczonej dla nich 
infrastruktury rowerowej lub jadącym 
na wprost jezdnią lub poboczem, a nie-
słusznie również tym, którzy – porusza-
jąc się na wprost – wjeżdżają z chodnika 
na jezdnię. Niesłusznie, bo nie ma 
żadnego powodu, żeby w takiej sytuacji 
rowerzystów uprzywilejowywać – tak 
jadący rowerzysta wykonuje przecież 
manewr włączania się do ruchu. 

Z uwagi na to, iż nie wiadomo, jak do 
konkretnego zdarzenia podeszłyby 
organa nadzoru i wymiaru sprawie-
dliwości, oraz dlatego, żeby nie mieć 

na sumieniu obrażeń rowerzysty, 
zalecam naprawdę daleko posuniętą 
ostrożność i przepuszczanie nawet tych 
rowerzystów, którzy wjeżdżają z chod-
nika na jezdnię, w którą skręcamy.

W celu wyczerpania tematu 
(mam nadzieję, że nie będzie się to 
wiązało z wyczerpaniem czytelników) 
przypomnę, że nawet, gdy wydaje się 
nam, że do przejazdu rowerowego nie 
zbliżają się rowerzyści, obowiązuje 
zakaz wyprzedzania na przejazdach 
rowerowych i bezpośrednio przed nimi, 
że zabronione jest zajmowanie miej-
sca rowerzystom w śluzie rowerowej 
(miejscu, w które wjeżdżają przed nasz 

pojazd rowerzyści oczekując na zmianę 
wskazań sygnalizacji świetlnej) oraz 
że zakazane jest zatrzymywanie się 
(parkowanie tym bardziej) na drodze 
rowerowej lub pasie rowerowym.

Ponieważ rowerzystom zezwolono 
na wyprzedzanie z prawej strony nawet 
tam, gdzie nie ma wyznaczonych pasów 
ruchu, miejmy – jak to się mówi – oczy 
dookoła głowy i bardzo na rowerzystów 
uważajmy. Dodatkowo raz jeszcze prze-
strzegam, że wielu z rowerzystów słabo 
zna przepisy ruchu drogowego, a wielu 
z tych, którzy je jako tako znają, nie sto-
suje ich, czasami zachowując się tak, jak-
by mieli więcej niż jedno życie… 
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Crossover jak czołg
 Subaru XV 2.0i

Wraz z nową lmprezą  Subaru za-
prezentowało model XV drugiej gene-
racji, czyli crossovera o niemal wybit-
nych zdolnościach w terenie. (…)

Nowy XV chociaż wygląda podob-
nie jak poprzednik, bardzo się zmienił. 
Jego wnętrze wykończono znacznie lepszy-
mi materiałami i chociaż spasowanie po-
szczególnych elementów nie wszędzie jest 
wzorowe, kokpit został wykonany z więk-
szą starannością niż u poprzednika. Nowe 
 Subaru wyposażono też w 8-calowy ekran, 
który ma dobrą rozdzielczość, jest czuły 
na dotyk i prosty w obsłudze. We wnętrzu 
cztery osoby będą miały wystarczająco 
dużo miejsca, tyle, co w każdym europej-
skim aucie kompaktowym, a bagażnik 
ma akceptowalną pojemność 385 litrów.

W XV nie zmieniło się to, co naj-
ważniejsze, czyli zdolności terenowe – 
prześwit wynosi 220 mm (nie zwiększył 
się w stosunku do poprzednika, ale jest 
większy niż w lmprezie), a auto wypo-
sażono w zmodyfikowane zawieszenie 
i napęd 4×4 oraz elektroniczny system 
ułatwiający jazdę w terenie, który sterując 
układem hamulcowym, rozdziela siłę 
napędową między koła i ma funkcję 
wspomagania zjazdu ze wzniesienia. 
To w połączeniu z oponami typu M+S, 
stałym napędem na cztery koła (60% siły 
napędowej na przód, 40% na tył) i dużym 
prześwitem sprawia, że  Subaru XV pod-
jedzie pod strome wzniesienie, pokona 
głęboką kałużę i wykaraska się z grzą-
skiego błota. (…)

(…) silnik do XV – wolnossący 2-litro-
wy bokser o mocy 156 KM – jest więcej 
niż wystarczający. W mieście również. 
(…) Nie irytuje działanie bezstopniowej 
przekładni Lineartronic (w standardzie), 
która ma siedem dobrze dobranych,,wir-
tualnych” przełożeń, dzięki czemu znik-
nął problem dokuczliwego hałasu silnika 
pracującego stale na wysokich obrotach. 
Ale największą zaIetą  Subaru XV jest 
to, że w każdych warunkach prowadzi 
się bardzo – z trzema wykrzyknikami – 
bezpiecznie. Nieważne czy na mokrym 
asfalcie, szutrze, czy zaśnieżonej drodze, 
auto prowadzi się stabilnie, a przyczepność 
znajduje na każdej nawierzchni w tylko 
sobie znany, niemal magiczny sposób.

W XV niełatwo zrobić sobie krzywdę, 
co potwierdziły crash-testy Euro-NCAP, 
w których ten model dostał najwyższą 
ocenę (5 gwiazdek), a świetne noty w każ-
dej kategorii sprawiły, że okrzyknięto go 
najbezpieczniejszym  Subaru w historii. 

OFF-ROAD.PL
03 (211) 2018
Dwa światy
 Subaru XV 2. 0i

(…) obecne od kilku lat  Subaru XV 
przeszło całkiem spore zmiany. (…)

Wąska, przednia atrapa XV spra-
wia, że jego sylwetka wydaje się deli-
katniejsza i mniej atletyczna (…).

W dobie wszechobecnej technologii 
trudno oczekiwać od nowych aut, by były 
pozbawione elektronicznych dodatków. 
Podczas codziennej jazdy mają one za 
zadanie umilić korzystanie z pojazdu 
oraz poprawić bezpieczeństwo pasaże-
rów. Dostępnych (…) asystentów trudno 

zliczyć na palcach jednej ręki. Do tego 
do dyspozycji kierowców pozostają też 
duże ekrany dotykowe, dzięki którym 
mogą oni łatwo i bezpiecznie obsłu-
żyć system audio i nawigację. (…)

Przednie siedzenia (…) są bardzo 
wygodne, chociaż to w  Subaru jest trochę 
twardsze i wygodniejsze. W tylnym 
rzędzie wygodnie może podróżować 
dwójka dorosłych osób. Oczywiście 
jest też miejsce na trzecią. (…)

 Subaru nie rozpieszcza klientów zbyt 
długą listą dostępnych jednostek napę-
dowych występujących w najnowszym 
wcieleniu XV, ograniczając ich ilość do… 
jednego, sprawdzonego silnika, czyli 
dwulitrowego, benzynowego boksera. 
Porównując go do poprzednika musimy 
zauważyć, że przeszedł on kilka istotnych 
zmian. Przede wszystkim jest lżejszy – 
jego waga została obniżona o 12 kg. 
Drugą ważną modyfikacją jest redukcja 
wibracji, które zostały stłumione przez 
zwiększenie sztywności bloku silnika 
oraz liczby punktów jego mocowania. 
Jednostka  Subaru XV, jak każda dwuli-
trowa benzyna, czuje się swobodnie przy 
wyższych obrotach, a współpracująca 
z bokserem bezstopniowa przekładnia 
CVT nie zastanawia się w nieskończo-
ność, jaki bieg dobrać w danym mo-
mencie. Pojazd jest żwawy, dynamiczny, 
no i chętny do wyprzedzania nie tylko 
wolno toczących się TlR-ów. (…)

System Symmetrical All-Wheel Drive, 
który jest charakterystyczny dla  Subaru, 
dzięki świetnemu wyważeniu i niskiemu 
środkowi ciężkości pozwala m.in. na bez-
pieczne szaleństwa na drogach ostatniej 
kolejności odśnieżania. Zawieszenie 
nie jest zbyt sztywne a jednak bardzo 
stabilne i zapewniające dobrą trakcję 
w każdych warunkach drogowych oraz 
podczas pokonywania nierówności. (…)

Wyrwana ze snu w środku nocy i zapy-
tana, które auto wybieram, odpowiedziała-
bym… nie wiem. Ale po odzyskaniu pełni 
świadomości chyba jednak postawiłabym 
na XV. (…)

(…)…kto siedział w nowym XV 
i miał możliwość poszaleć na pły-
cie poślizgowej lub ośnieżonych 
drogach, ten mnie zrozumie. 
No i cena też jest atrakcyjniejsza.

loungemagazyn.pl
(2018–03–06)
 Subaru Impreza – w dobrą 
stronę [test]

Z tym modelem  Subaru nie ma łatwo. 
Pozbyć się wspomnień po połączeniu 
niebieskiego lakieru ze złotymi felgami 
i szutrem wyskakującym spod kół jest na-
prawdę ciężko. Mimo iż Impreza była już 
kiedyś hatchbackiem, to nowa generacja 
musi dalej bić się z legendą. Na szczęście 
ma ku temu argumenty, chociaż nie do 
końca typowo sportowe.

W aucie jest dużo nowocześniej. I to nie 
tylko za sprawą dużego dotykowego 
wyświetlacza (…) owiniętego w plastik à la 
fortepianowa czerń. Jego działanie oraz 
możliwości personifikacji naprawdę są 
godne XXI wieku. Schowana w nim nawi-
gacja, media oraz aplikacje, czy dostęp do 
Internetu działają bardzo płynnie, a przy 
tym dość intuicyjnie i prosto (…)

W tym hatchbacku spokojnie usiądą 
cztery dorosłe osoby. Każda z nich będzie 
mogła liczyć na wygodne podróżowanie 
bez otaczającej ciasnoty. Na komforto-
wych, skórzanych fotelach śmiało można 
pokonywać setki kilometrów. Podróżujący 
z przodu mogą liczyć na ich podgrzewanie.

(…) Nowa Impreza zmieniła się 
również z zewnątrz. Auto bardzo mocno 
przypomina Levorga i Outbacka. Fani mo-
delu WRX mogą doszukiwać się również 
podobieństwa, jeśli chodzi o przody tych 
samochodów. (…) Nowością w testowa-
nym egzemplarzu były nowoczesne reflek-
tory, które z systemem Steering Responsive 
Headlights podążają za ruchem kierowni-
cy – bardzo przydatna opcja po zmroku.

Z profilu samochód przypomina 
trochę poprzednią generację Imprezy. 

Na 18-calowych kołach z przyciemnionymi 
tylnymi szybami jest atrakcyjny. Nasz błę-
kitno-grafitowy lakier nadawał karoserii 
nutki elegancji. Tył  Subaru narysowano 
poprawnie, a napis na klapie AWD zdra-
dza, że takie „party” ma coś w sobie.

Dokładnie pod maską znajdował się 
dwulitrowy silnik typu boxer bez turbo 
o mocy 156 KM.

Z napędem na wszystkie koła i masą 
ponad półtora tony ta jednostka nie ma 
łatwego zadania z tym autem. Sprawy nie 
ułatwia automat typu CVT. (…)

(…) Osiągi, które prezentuje  Subaru 
Impreza, to sprint do setki na poziomie 
9,8 sekundy i 205 km/h prędkości mak-
symalnej. Mimo że teoretycznie nie są to 
żadne oszałamiające wyniki, to samochód 
żwawo przyspiesza w niskich prędko-
ściach. (…)

Od paru lat japońska marka dba 
bardzo o bezpieczeństwo. W nowej 
Imprezie zastosowano oczywiście system 
dwóch kamer  EyeSight, dzięki któremu 
auto śmiało wyhamuje przed przeszkodą 
(działa to bardzo dobrze i jest pomocne). 
System ten pozwala też na lepsze działa-
nie aktywnego tempomatu oraz systemów 
asystenta pasa. (…)

Patrząc w cennik  Subaru jest już 
bardziej interesująco. Jeśli porzucimy już 
zaskoczenie cen w europejskiej walucie, 
zobaczymy, że 26 tysięcy tychże pienię-
dzy to całkiem zacna oferta jak za dobrze 
wyposażone auto, nieźle wykonane, a przy 
tym trochę oryginalne.

Impreza nie będzie jednak idealnym 
wyborem dla fanów doładowanych 
silników. Bezpośredni wtrysk paliwa nie 
zapewnia takich doznań z przyspieszenia, 
ale przypomina za to starszą motoryza-
cję – tę dobrą, bez surowych wymagań 
ekologii i dążenia za modą downsizin-
gu. Takie rozwiązanie ma swoje wady, 
ale może być sporo trwalsze, a to przecież 
czasem ważniejsze.

Kolejną zaletą to dołączenie do znaku 
Plejad. Mimo iż marka nie jest już tak 
popularna, to dalej cieszy się sporym 
zainteresowaniem. Impreza odziedzi-
czyła jednak parę ważnych rzeczy po 
przodkach – boxer i symetrical AWD 
to już jedne z nielicznych ostoi dawnej 
motoryzacji.
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