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– ROZMOWA Z KINGĄ I ŁUKASZEM KOT

PODRÓŻE
ODYSEJA NORWESKA

LUDZIE
NIEZAPOMNIANY KEN BLOCK

RÓŻNE DROGI, 
JEDEN BIEŻNIK!

Yokohama CEE Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Tel.: +48 22 292 83 30 | Fax: +48 22 292 83 45
yokohama-online.pl | facebook.com/yokohamapolska

Skręć z utartego szlaku i podążaj własną  
drogą z GEOLANDAR A/T G015! 

Odkryj niesamowitą wszechstronność opony całorocz-
nej typu all-terrain z pełną homologacją zimową. 

GEOLANDAR A/T G015 gwarantuje osiągi, które nie 
kończą się tam, gdzie spod kół znika asfalt. Dzięki  
trwałemu bieżnikowi z lamelami 3D sprawdza się  

przez cały rok: w błocie, śniegu, na mokrej  
i suchej nawierzchni.



Trudno dyskutować z maksy-
mą wyrażoną przez amery-
kańskiego guru zarządzania 

Petera F. Druckera: „Jedyną stałą 
rzeczą w organizacji jest zmiana”. 
W  Subaru Import Polska początek 
nowego roku przyniósł zmianę za 
sterami, po przejściu na emeryturę 
wieloletniego dyrektora, Witolda 
Rogalskiego, któremu jeszcze raz 
dziękujemy za ponad 20-letnie 
trzymanie warty i precyzyjnie 
nastawiony azymut. Bazując 
na pozostawionym potencjale, 
z satysfakcją będziemy go konty-
nuować, korygując rejs adekwatnie 
do bieżących okoliczności.

Wciąż doświadczamy przecież 
wydarzeń o wymiarze globalnym, 
które nie tylko przeobrażają oblicze 
współczesnego świata, ale i wymu-

szają konieczność dostosowywa-
nia się do nowych uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych.

Dołożymy wszelkich starań, by 
za koniecznymi zmianami nadą-
żać, do nieuniknionych – dosto-
sować się, a zbędnym nie ulegać.

Nic o nas bez nas. Jako wydaw-
cy pisma dla miłośników naszej 
marki jesteśmy zwolennikami 
ewolucji, a nie rewolucji. Konse-
kwentnie będziemy więc kon-
tynuować dotychczasową misję 
„Plejad”, poświęcając główną 
uwagę ludziom i tematom zwią-
zanym z marką  Subaru w Polsce 
i na świecie.

Chcielibyśmy, by kolejne 
wydania naszego magazynu 
nie tylko były źródłem informa-
cji ze świata  Subaru, ale nade 

wszystko były dla naszych czy-
telników inspiracją do integracji 
i aktywnego spędzania czasu 
z bliskimi i innymi użytkownika-
mi samochodów naszej marki.

Ponieważ jednak początek 
nowego roku zwykle skłania 
do podejmowania nowych wy-
zwań, zobowiązań, prób rozwoju, 
chcielibyśmy doskonalić także 
nasze pismo tak, by jeszcze 
bliżej było swoich czytelników 
i jeszcze celniej odpowiadało 
ich potrzebom i preferencjom. 
Dlatego zachęcamy do kontak-
tu:  redakcja@plejady. subaru.pl . 
Prosimy o wyrażanie opinii, nad-
syłanie komentarzy i pomysłów 
na rozwój „Plejad”, inspirowanie 
do zmian. Wszak „Panta rhei”.

Redakcja Magazynu „Plejady”

PANTA RHEI

NA POCZĄTEK

3 fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 S

zk
oł

y 
J

az
dy

 S
ub

ar
u,

 a
ut

or
: P

at
ry

k 
P

ta
k



4 5

SPIS TREŚCI

AKTUALNOŚCI
6 

ROZMOWY
8  Z NAMI NIGDY NIE MA NUDY! 

– ROZMOWA Z KINGĄ I ŁUKASZEM KOT

LUDZIE
26   NIEZAPOMNIANY KEN BLOCK

PASJE
32  PRZY „SIWKU” WSZYSTKIE SAMOCHODY BLEDNĄ

PODRÓŻE
38  ODYSEJA NORWESKA

HISTORIA
48  DAWNO, DAWNO TEMU… ZA WIELKĄ WODĄ

WYDARZENIA
54   CAR OF THE YEAR 2023 

ELEKTRYCZNE  SUBARU W FINALE

PRZEPISOWO
58  SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 

A TECHNIKA I TAKTYKA JAZDY

FANPAGE
64



AKTUALNOŚCI

6

 SUBARU Z WYRÓŻNIENIAMI CANADIAN BLACK BOOK

7

Subaru już na początku roku 
ma powody do radości, a to za 
sprawą wyróżnień przyznanych 

niedawno przez działającą na kana-
dyjskim rynku od ponad 60 lat orga-
nizację Canadian Black Book.  Subaru 
XV (w Ameryce Północnej nazywane 
Crosstrekiem) po raz drugi z rzędu 
otrzymało nagrodę Best Retained 
Value Award w kategorii „SUV: Główny 

Samochód Subkompaktowy”, tym 
razem za rok 2022. Wyróżnienie jest 
potwierdzeniem wartości pojazdów 
naszej marki, którą udaje się utrzymać 
na wysokim poziomie przez długie 
lata. Jest to czynnik niezwykle istot-
ny dla kierowców stojących przed 
podjęciem decyzji o zakupie nowego 
pojazdu. W tym samym rankingu 
Forester zajął z kolei drugie miejsce 

w segmencie „SUV: Główny Samochód 
Kompaktowy”, a marka  Subaru upla-
sowała się na trzeciej pozycji w ka-
tegorii „Marka Ogólna: Samochód”.

Nagrody Canadian Black Book Best 
Retained Value Awards przyznawane 
są pojazdom, których wartość po czte-
rech latach użytkowania utrzymuje się 
na poziomie jak najbardziej zbliżonym 
do ich ceny detalicznej sugerowanej 

przez producenta. Jest to informacja 
bardzo ważna dla planujących zakup 
czterech kółek, gdyż amortyzacja jest 
największym wydatkiem związanym 
z posiadaniem pojazdu. W ramach 
swojego programu oceny w listopadzie 
ubiegłego roku Canadian Black Book 
przeanalizowała samochody osobowe, 
ciężarówki i SUV-y z roku modelowe-
go 2019 w 15 różnych kategoriach.

Komentując ostatnie wyróżnie-
nia Canadian Black Book, Tomohiro 
Kubota, prezes  Subaru w Kanadzie, 
podkreślił, że zapewnienie naszym 
klientom trwałej wartości od zawsze 
wpisane jest w planowanie strategicz-
ne marki  Subaru. Nagrody takie jak te 
przyznane w ostatniej edycji kanadyj-
skiego programu dają nam pewność, 
że nasze cele udaje się osiągać.

Warto przypomnieć, że  Subaru 
XV w specyfikacji 2022 otrzymało 
wcześniej również nagrodę J.D. Power 
2022 Canada ALG Residual Value 
Award w klasie „Subkompakto-
wych Samochodów Użytkowych”, 
a wyposażone w system  EyeSight 
i specjalne reflektory – tytuł Top 
Safety Pick (TSP) od Insurance In-
stitute for Highway Safety (IIHS).



Z NAMI NIGDY NIE MA NUDY! 
– ROZMOWA Z KINGĄ I ŁUKASZEM KOT

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA
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Miłość Kingi i Łukasza do 
samochodów to jednak nie 
wszystko. Ta przegrywa 

czasami z uczuciem do zwierząt, 
a konie mechaniczne ustępują 
miejsca tym prawdziwym.

Agnieszka Jama: Pani Kingo, jak to się 
stało, że tak młoda kobieta tak bar-
dzo zainteresowała się motoryzacją?

Kinga Kot: Tajniki wiedzy zwią-
zanej z samochodami zaczęłam 
zgłębiać po zdaniu egzaminu na pra-
wo jazdy. Dużo czasu poświęcałam 
wtedy mediom społecznościowym, 
w których wyszukiwałam profili po-

święconych motoryzacji. Tematem 
aut zaraził mnie mój wtedy jeszcze 
narzeczony, a obecnie mąż. Nasze 
drogi zeszły się dzięki sportowym 
samochodom, którymi wówczas 
jeździliśmy. Nie były to jednak jesz-
cze  Subaru. Tą marką jako pierwszy 
zainteresował się Łukasz, kiedy 
postanowił poszukać samochodu 
oryginalnego, mało spotykanego 
i wyróżniającego się wśród innych. 
Zaczęliśmy wtedy podpytywać 
znajomych i powoli interesować się 
pojazdami spod znaku Plejad. Od 
początku mojego zainteresowania 
samochodami jeździłam na różnego 

rodzaju zloty i spotkania organizo-
wane przez młodych ludzi w Rze-
szowie. Nie były to jeszcze imprezy 
związane z  Subaru, ale już tam 
ciekawie rozmawiało mi się o czte-
rech kółkach z innymi pasjonatami 
motoryzacji. Było to dobrych kilka 
lat temu i trwa do dzisiaj.

A.J.: Kiedy dokładnie rozpoczęła 
się Wasza przygoda z  Subaru?

K.K.: Moim  Subaru jeżdżę 
od 2020 roku, mąż swoim – od 
2018 roku. To wtedy nabył model 
Legacy w wersji kombi, od którego 
wszystko się zaczęło. Następnie 

Subaru Klub Podkarpacie (SKP) to główna, ale nie jedyna wspólna pasja  
Kingi i Łukasza Kot. Młode małżeństwo z Rzeszowa przygodę z samochodami  
spod znaku Plejad rozpoczęło na długo przed swoim ślubem, poznając Legacy,  
Forestera i Outbacka. Dzisiaj mogą pochwalić się sporą wiedzą na ich temat  
i z całą pewnością nikomu nie odmówią „korepetycji” w tym zakresie.  
Spotkanie z nimi możliwe jest na comiesięcznych klubowych zlotach w ich  
rodzinnym mieście i w mediach społecznościowych SKP, gdzie z mrówczą  
pracowitością dbają o bieżące uzupełnianie dokumentacji  
filmowo-fotograficznej spotkań miłośników  Subaru na Podkarpaciu. 
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sama musiałam szukać innego sa-
mochodu dla siebie. Zawsze marzy-
łam o niebieskim. (śmiech) Z uwagi 
na fakt, że wspólnie poznawaliśmy 
możliwości wspomnianego Lega-
cy i zdobywaliśmy coraz więcej 
informacji na temat  Subaru: cech, 

wyglądu i sposobu prowadzenia 
tych samochodów, z czasem zako-
chaliśmy się w tej japońskiej marce. 
Duży wpływ na nasze zaintereso-
wanie tymi autami miało poznanie 
osób z  Subaru Klubu Podkarpacie. 
Pewnego wieczoru, tuż po tym jak 

mąż nabył Legacy, postanowiliśmy 
udać się nim na nocną przejażdżkę 
po mieście. W jej trakcie zauważyli-
śmy grupkę ludzi stojących na par-
kingu Hali Podpromie w Rzeszowie. 
Zatrzymaliśmy się i spytaliśmy, co 
się tam odbywa. Okazało się, że jest 

to zlot  Subaru. W ten sposób trafi-
liśmy do Klubu. Najpierw oficjalnie 
przystąpił do niego mąż ze swoim 
Legacy. Ja weszłam w jego szeregi 
nieco później, kiedy już kupiłam 
Forestera. Członkami Klubu jeste-
śmy do dzisiaj.
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A.J.: Co przekonało Panią 
do zakupu Forestera?

K.K.: Szukałam swojego auta 
marzeń. Miało być niebieskie, duże, 
pakowne i bezpiecznie dowieźć nas 
w każde wybrane miejsce. Lubimy 
z Łukaszem długie podróże w trud-
no dostępne zakątki i wiedzieliśmy, 
że ten model się sprawdzi. Od kiedy 
go mamy, czyli od ponad dwóch lat, 
przejechaliśmy nim około 50 tysię-
cy kilometrów. Był z nami i w gó-
rach, i nad morzem. W naszych 

stronach kilkukrotnie pokonał już 
pętlę bieszczadzką. To auto jest 
eksploatowane praktycznie przez 
cały czas, a w planach mamy wiele 
kolejnych wyjazdów. W podkar-
packich warunkach sprawdza się 
bardzo dobrze, zwłaszcza zimą. 
Żadne góry, wzniesienia czy ser-
pentyny mu niestraszne.

A.J.: Jak w Państwa opinii wypadają 
Legacy, Forester i Outback, który 
w rodzinie pojawił się jako ostatni?

Łukasz Kot: Swoją recenzję 
zacznę od Legacy, bo to od niego 
kilka lat temu zaczęła się nasza 
przygoda z marką  Subaru. Gdzieś 
przypadkiem zauważyłem kiedyś 
ten samochód, bardzo spodobała 
mi się jego bryła i wtedy postano-
wiłem, że będę mieć dokładnie taki 
sam. Moja późniejsza przesiadka 
do Outbacka podyktowana była 
natomiast zakupem Forestera 
przez Kingę. To wtedy zakocha-
łem się w automatycznej skrzyni 
biegów. W Legacy miałem skrzy-
nię manualną i reduktor. Z jednej 
strony była to bardzo fajna sprawa, 
bo w warunkach zimowych ten 
samochód dawał mi naprawdę dużo 
radości. Podjeżdżając pod górki, 
miałem sporo frajdy. Generalnie 
jednak na co dzień poruszamy się 
zdecydowanie więcej po mieście. 
To tutaj pracujemy, robimy zakupy. 
W Legacy ciągłe „majdanie” bie-
gami i częste wciskanie sprzęgła 
były dla mnie niewygodne. Szybko 
doceniłem zalety automatycznej 
skrzyni biegów w Foresterze żony. 
Postanowiłem wtedy, że nadal 
chcę mieć  Subaru, ale tym razem 
właśnie ze skrzynią automatycz-
ną. Po jakimś czasie trafił nam 
się Outback, bardzo ładnie utrzy-
many i z rozsądnym przebiegiem. 
Na razie jestem zadowolony z tego 
samochodu. Nie dzieje się z nim 
nic złego i jest bardzo wygodny. Ma 
panoramiczny dach, który moż-
na w pełni otworzyć i cieszyć się 
świeżym powietrzem, co w ciepłe 
dni sprawdza się idealnie. To auto 
wykorzystujemy głównie do jazdy 
miejskiej, natomiast Foresterem 
Kingi jeździmy na dalsze wycieczki 
w trudniejszych warunkach.

A.J.: Czy na Podkarpaciu 
samochody  Subaru cieszą 
się dużą popularnością?

Ł.K.: W naszych okolicach 
 Subaru jest marką raczej egzotycz-
ną. Użytkowników tych samocho-
dów na Podkarpaciu spotyka się 
rzadko. Jeśli jednak już natkniemy 
się na kogoś takiego, to prawie 
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Outback ma 
panoramiczny 
dach, który można 
w pełni otworzyć 
i cieszyć się świe-
żym powietrzem, 
co w ciepłe dni 
sprawdza się 
idealnie.



zawsze będzie to pasjonat marki, 
który jest jej wierny i sporo wie o jej 
pojazdach. Grupa ta nie jest liczna, 
ale tworzące ją osoby szybko inte-
grują się na naszych comiesięcz-
nych zlotach. Można powiedzieć, 
że tworzymy taką małą rodzinę, 
czego raczej nie obserwuje się 
wśród użytkowników samochodów 
innych marek. Co więcej, chętnie 
odwiedzają nas również pasjonaci 
 Subaru z województwa świętokrzy-
skiego, a ostatnio mieliśmy także 
gości z Nowego Sącza. A zatem 
integrujemy się nie tylko w wąskiej 
grupie skupionej wokół Rzeszowa, 
lecz wychodzimy dalej i nawiązuje-
my znajomości z miłośnikami marki 
z całego Podkarpacia i sąsiednich 
regionów. Nie brakuje osób, które 
gotowe są spędzić kilka godzin za 
kółkiem tylko po to, by przyjechać 
na nasz zlot, porozmawiać o swo-
ich samochodach, spędzić z nami 
chwilkę. Często poznajemy w ten 

sposób nowych przyjaciół, wiernych 
nie tylko marce  Subaru, ale i nam.

A.J.: Czy te osoby, podobnie 
jak Państwo, decydowały się 
na samochody  Subaru głównie 
ze względu na ich oryginalność?

Ł.K.: Owszem, w wielu przypad-
kach to ona zdecydowała o wyborze. 
Z drugiej strony znam wielu pasjo-
natów marki, którzy mają  Subaru 
Imprezę i oni raczej stawiali na osią-
gi swoich samochodów. Wiem, 
że jeżdżą na tory wyścigowe, gdzie 
mogą je wypróbować, a jednocze-
śnie sprawdzić swoje umiejętności 
jazdy. Jest też grupa ludzi, którzy 
zdecydowali się na Forestera po to, 
aby móc wyruszać nim w weeken-
dy w bardziej wymagające tereny 
w Bieszczadach, zaszyć się w lesie. 
Oni są pewni, że jeśli wjadą tym au-
tem w jakieś trudniejsze miejsce, to 
spokojnie i bezpiecznie wrócą nim 
stamtąd z powrotem.

A.J.: Kiedy i gdzie dokładnie 
organizowane są zloty  Subaru 
Klubu Podkarpacie?

Ł.K.: Zloty odbywają się w pierw-
szą sobotę każdego miesiąca. 
Najczęściej są one organizowane 
w tym samym miejscu, na parkingu 
przy parku Papieskim. W przypad-
ku trudnych warunków pogodo-
wych, na przykład ulewnego desz-
czu, korzystamy z zadaszonego 
parkingu przy Hali Podpromie.

A.J.: Jak wygląda takie spotkanie?
Ł.K.: Jest to impreza jednodnio-

wa. Zazwyczaj tydzień wcześniej 
administratorzy na profilu społecz-
nościowym ogłaszają i przypomi-
nają wszystkim zainteresowanym, 
że zlot się odbędzie. Potwierdzają 
miejsce i godzinę naszego spotka-
nia. Razem z żoną wyszliśmy z ini-
cjatywą, by robić zdjęcia i nagrywać 
filmiki z tych naszych zlotów. 
Zawsze miło jest przecież wracać 

wspomnieniami do wspólnie spę-
dzonych chwil. Od jakiegoś czasu 
pasjonujemy się z Kingą amatorskim 
nagrywaniem filmów i stąd wzięła 
się nasza propozycja. Zazwyczaj 
tuż przed zlotem kontaktujemy się 
z kilkoma jego uczestnikami w celu 
nagrania wprowadzenia do takiego 
filmiku. Odbywa się to w innym 
miejscu niż sam zlot i tam urządza-
my minisesję paru samochodów. 
Potem wspólnie jedziemy przez 
miasto i wjeżdżamy na parking, 
na którym już wita nas część znajo-
mych. Czekamy tam na resztę zloto-
wiczów, rozmawiamy, prezentujemy 
swoje samochody, podziwiamy 
wprowadzone w nich modyfikacje, 
wymieniamy się pomysłami. Kiedy 
zaczyna się ściemniać, udajemy 
się do zaprzyjaźnionego lokalu 
i tam, przy smacznym jedzeniu, 
kontynuujemy nasze spotkanie. 
Wszystko zawsze oczywiście zależy 
od pogody, ale przeciętnie na taki 
zlot przyjeżdża około dwudziestu 
samochodów. Czasami udaje się 
skrzyknąć pięćdziesiąt – sześć-
dziesiąt aut i wtedy nie mieścimy 

się na parkingu. Na naszych zlotach 
można spotkać praktycznie wszyst-
kie modele  Subaru, różnych genera-
cji. Jest naprawdę ciekawie.

A.J.: Klub organizuje również 
dwu- trzydniowe spotkania 
wyjazdowe, na przykład 
w Bieszczady. Kiedy odbywają 
się takie dłuższe eskapady?

K.K.: Generalnie taki wyjazd 
organizowany jest raz do roku. 
W ubiegłym roku, pod koniec sierp-
nia, mieliśmy zlot w Bieszczadach, 
czyli tak zwany BieSKP. Była to już 
jego piąta edycja w tym miejscu 
i organizatorzy doszli do wniosku, 
że najwyższy czas zmienić lokali-
zację. Szukamy więc teraz nowej. 
Nasi klubowicze podsyłają nam 
propozycje destynacji, w które mo-
glibyśmy się wybrać. Ostatni wyjazd 
w Bieszczady obejmował pętlę 
bieszczadzką. Pokonaliśmy 134 ki-
lometry. Trasa wiodła przez Ustrzyki 

Dolne, Wańkową, Lesko, Stężnicę 
i Bukowiec. W tym roku brane są 
natomiast pod uwagę między innymi 
okolice Nowego Sącza, Gródek nad 
Dunajcem i inne malownicze zakątki 
Małopolski. Chcielibyśmy zapropo-
nować coś nowego, świeżego.

A.J.: Czy na takim wyjazdowym 
zlocie bywa czasem trudniej, 
ekstremalnie, czy raczej są to 
trasy dla każdego kierowcy?

Ł.K.: Trasa wiedzie raczej cały 
czas asfaltem, bo na takie zloty 
przyjeżdżają również samochody 
sportowe, na przykład Imprezy. 
Nie chcemy żadnemu z uczestni-

ków sprawiać jakichkolwiek trud-
ności podczas przejazdu. Nawet 
na postoje wybieramy parkingi, 
na które dojazd nie sprawi nikomu 
problemu. Niezależnie zatem od 
tego, czy posiada się samochód 
sportowy, czy bardziej terenowy, 
na naszym zlocie wszyscy czują się 
komfortowo.

K.K.: Oczywiście zdajemy so-
bie sprawę, że niektórzy chcieliby 
spróbować tras bardziej wymaga-
jących, na przykład błotnych. Inni 
marzą o zmaganiach typowo spor-
towych. My jednak staramy się wy-
bierać takie trasy, aby każdy sobie 
z nimi poradził. Zazwyczaj przed 
zlotem umawiamy się mniejszą 
grupą i pokonujemy wybrane drogi, 
sprawdzamy, czy na pewno każde 
auto da radę nimi przejechać. Nasza 
grupa jest jednak bardzo otwarta 
na wszelkie pomysły i propozycje. 
Kto wie, może z czasem wprowa-
dzimy trasy profilowane pod kątem 
różnych oczekiwań kierowców i ich 
pasażerów.

A.J.: Który ze zlotów wspomi-
nacie najmilej i dlaczego?

Ł.K.: Wszystkie! (śmiech) Zloty 
zawsze są miłe i pełne przygód. 
Za każdym razem jest to dla nas 
na Podkarpaciu takie miniświęto 
Subarowe. W 2021 roku byliśmy 
świeżo po ślubie i dlatego zlot, który 
odbył się tuż po nim, szczególnie 
zapadł w naszą pamięć.

K.K.: Zawsze cieszymy się, gdy 
tylko mamy możliwość spotkania 
się w większym gronie miłośników 
 Subaru. Nasi klubowicze to ludzie 
niesamowicie pozytywnie zakręce-
ni. Każdy wspólny wyjazd to gwaran-
towane przygody, wesoło spędzony 
czas, a potem dużo miłych wspom-
nień. Z nami nigdy nie ma nudy!

A.J.: Pani Kingo, jest Pani świeżo 
upieczoną absolwentką dzienni-
karstwa, specjalistką w dziedzinie 
PR-u i marketingu. Czy będzie Pani 
chciała jeszcze bardziej wykorzy-
stać zdobytą na studiach wiedzę 
w swojej klubowej działalności?
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Nie brakuje osób, 
które gotowe 
są spędzić kilka 
godzin za kółkiem 
tylko po to, by 
przyjechać na nasz 
zlot, porozmawiać 
o swoich samo-
chodach, spędzić 
z nami chwilkę. 
Często poznajemy 
w ten sposób 
nowych przyjaciół, 
wiernych nie tylko 
marce  Subaru, ale 
i nam.

Razem z żoną wy-
szliśmy z inicjaty-
wą, by robić zdjęcia 
i nagrywać filmiki 
z tych naszych 
zlotów. Zawsze 
miło jest przecież 
wracać wspomnie-
niami do wspólnie 
spędzonych chwil. 
Od jakiegoś czasu 
pasjonujemy się 
z Kingą amator-
skim nagrywaniem 
filmów i stąd 
wzięła się nasza 
propozycja.



K.K.: Jestem teraz na etapie 
odnajdywania się na rynku pracy. 
Tak naprawdę dużo osób, kolegów 
z Klubu kibicuje mojej działalno-
ści w internecie. W robieniu zdjęć 
i kręceniu filmów bardzo wspiera 
mnie również mój mąż. Nie ukry-
wam, że bardzo chciałabym, aby 
nasza klubowa działalność na Pod-
karpaciu dalej się rozwijała i roz-
rastała. To moje wielkie marzenie. 
Myślę, że to, co robię w ramach 
SKP, mogłoby być moim pierwszym 
prawdziwym miniprojektem, ma-
łym osiągnięciem. Wiem, że moje 
filmiki mają sporą oglądalność, 
podobają się ludziom. Widzę dużo 
pozytywnych reakcji i zawsze 
bardzo mnie cieszy, kiedy słyszę, 
że wykonałam „dobrą robotę”. Jest 
to dla mnie bardzo budujące i mo-
tywujące do dalszego działania. 
Upewnia mnie to w przekonaniu, 
że moja praca nie idzie na marne, 
lecz wręcz przeciwnie – jest do-
strzegana. Wiem, że na razie krę-
cone przez nas filmy są amatorskie, 
ale cały czas się uczymy.

A.J.: Skąd u Państwa takie 
zdolności utrwalania rzeczywi-
stości za pomocą obiektywu?

K.K.: Przede wszystkim jest to 
czysta pasja i potrzeba obserwacji 
otoczenia. Na studiach miałam 
troszkę praktyki, aczkolwiek 
jestem raczej samoukiem. Najczę-
ściej jest tak, że włączamy z mę-
żem instruktaż w internecie i za-
czynamy pracę metodą prób i błę-
dów. Z reguły pracujemy wspólnie. 
Nie wszystko zawsze idzie po na-
szej myśli. Często musimy z jakimś 
zagadnieniem się przespać, prze-
myśleć to i owo i niejednokrotnie 
dopiero w kolejnych dniach udaje 
się nam rozwiązać jakiś problem. 
Obsługa aparatu fotograficznego 
i kamery nadal kryje przed nami 
wiele tajemnic. Sporo projektów 
realizujemy przy użyciu zwykłego 
smartfona. Cały czas szukamy 
odpowiedzi na wiele pytań, uczy-
my się, podglądamy w sieci innych 
twórców, którzy na swoich profi-

lach dzielą się wiedzą zupełnie za 
darmo. Chętnie korzystamy z ich 
doświadczenia.

Ł.K.: Wspólna praca dobrze nam 
wychodzi. Czasami zdarza się, 
że któremuś z nas braknie w danym 
momencie weny. Zamieniamy się 
wtedy po prostu kamerą i apara-
tem i próbujemy dalej. Następnie 
siadamy wieczorem, przeglądamy 
poszczególne ujęcia, dokonujemy 
wyboru tych najlepszych i z nich 
montujemy film. Przygodę z foto-
grafią zarówno portretową, jak i tą 
motoryzacyjną zacząłem jakieś 
dziesięć lat temu, kiedy kupiłem 
swoją pierwszą lustrzankę. Posta-
nowiłem wtedy zgłębiać tajniki 
pojęć fotograficznych. Chciałem 
dowiedzieć się, jak dbać o ostrość, 
prosty kadr czy balans bieli na swo-
ich zdjęciach. Tę wiedzę wykorzy-
stuję w fotografii motoryzacyjnej. 
Gdy poznałem Kingę, na jedną 
z pierwszych randek zabrałem lu-
strzankę, by zrobić nam kilka zdjęć. 
Bardzo spodobała się jej ta forma 
spędzania czasu i praktycznie 
z każdego wyjazdu mamy ogrom-
ną galerię fotografii do wspólnego 
albumu. Również na zloty SKP 
zabieraliśmy lustrzankę, robiliśmy 
tam zdjęcia i podsyłaliśmy naszym 
administratorom. W ten sposób 
zostaliśmy mianowani fotografami 
klubowymi i praktycznie każda 
relacja jest naszego autorstwa.

A.J.: Wiem, że film i fotografia to nie 
jedyne pasje. Jest jeszcze miłość do 
koni. Czy tę też Państwo podzielają?

K.K.: To głównie moja miłość, 
ale mąż również jej zakosztował.

Ł.K.: Często jeżdżę z Kingą do 
stadniny. Tam z reguły fotografuję 
ją podczas jazdy, ale kilka razy 
dałem się skusić na konną prze-
jażdżkę po lesie czy parku i bardzo 
mi się to spodobało.

K.K.: Chyba możemy powiedzieć, 
że mąż zaszczepił we mnie miłość 
do  Subaru, a ja z kolei sprzedałam 
mu końskiego bakcyla. (śmiech) Od 
pewnego czasu wymieniamy się 
tymi naszymi pasjami. W obu dzia-
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łamy razem i staramy się wzajem-
nie uzupełniać.

A.J.: Interesowała się Pani 
bliżej jazdą w stylu western. 
Na czym ona polega?

K.K.: Zainteresowanie końmi 
i jazdą konną towarzyszy mi od 
najmłodszych lat. Miłość do koni za-
szczepili we mnie mój tata i dziadek. 
Jeździć zaczęłam około dziesiątego 
roku życia. Pierwsze kroki stawia-
łam w stajni westernowej w Rzeszo-
wie. Styl jazdy western wywodzi się 
z farm. Towarzyszy mu kowbojski 
klimat, a zatem łączy się z takimi 
elementami stroju jak: kapelusze, je-
ansy, koszule w kratę, kowbojki czy 
ostrogi. Mamy tutaj również bardzo 
charakterystyczne siodła, które są 
bardzo duże, głębokie, a co za tym 
idzie – wygodne. Tym stylem za-
interesowałam się głównie z uwagi 
na wygląd jeźdźca. Jako nastolatce 
bardzo mi się to wszystko podobało. 

Styl western to również specjalne 
konie, a mianowicie rasa American 
Quarter Horse. Miałam przyjemność 
opiekować się jej przedstawicielem. 
Nazywał się Black – był cały czarny. 
Bardzo miło wspominam ten czas, 
bo obfitował w liczne przygody. Raz 
wystartowałam nawet w zawodach. 
Nie odnalazłam się jednak do koń-
ca w tym stylu, z czasem mój koń 
został sprzedany, a ja skierowałam 
swoje zainteresowania w stronę 
jeździectwa klasycznego. Po pro-
stu poczułam, że chcę spróbować 
czegoś nowego, świeżego i po kilku 
latach jazdy w stylu westernowym 
zdecydowałam się na zmianę. 
Zapragnęłam, tak jak widziałam 
to wcześniej na zawodach trans-
mitowanych w telewizji, skakać 
przez przeszkody i jeździć na długie 
przejażdżki po lasach i polach. Styl 
klasyczny diametralnie różni się 
od westernowego. Jest on w Polsce 
zdecydowanie bardziej popularny, 
a rozwijany na całym świecie. Prze-
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siadłam się zatem do siodła lekkiego 
i niezbyt głębokiego, a liczba dodat-
ków została znacznie zredukowana. 
Mój obecny strój to bryczesy, oficerki 
bądź sztyblety na nogach, frak i ele-
gancka koszula. Jeśli natomiast cho-
dzi o konie, muszą one mieć długie 
nogi, aby było im łatwiej pokonywać 
przeszkody. Są to przedstawiciele 
rasy małopolskiej. Zdążyłam już 
się w nich zakochać. Ostatnio dość 
często współpracuję na treningach 
z końmi rasy Haflinger. Zaczęłam 
zgłębiać styl klasyczny i teraz już 
wiem, że to nie tylko skoki przez 
przeszkody, ale także ujeżdżenie 
i wszechstronny konkurs konia 
wierzchowego, czyli inaczej WKKW. 
Te trzy dyscypliny są dyscyplinami 
olimpijskimi. Jeździectwo jest prak-
tycznie sensem całego mojego życia, 
moją miłością i pasją. Złapałam tego 
bakcyla jako mała dziewczynka 
i podejrzewam, że tak już będzie do 
samego końca.

A.J.: Czy w ramach jeździec-
twa klasycznego planuje 
Pani starty w zawodach?

K.K.: Owszem, planuję. Co prawda 
nie mam na razie własnego konia, 
ale w najbliższej przyszłości chciała-
bym jakiegoś nabyć. Na razie trenuję. 
Bardzo lubię adrenalinę i endorfiny 
uwalniane podczas treningu sko-
ków. Naprawdę polecam! Takiej 
jazdy trzeba po prostu spróbować 
i przekonać się, jaka jest fajna i jak 
wspaniały jest kontakt z tak dużym 
zwierzęciem.

A.J.: Wróćmy jeszcze na moment do 
stroju i wyposażenia jeźdźca. Z jakimi 
kosztami musimy się liczyć w przy-
padku jednego i drugiego stylu?

K.K.: Jeśli chodzi o stronę fi-
nansową takiego przedsięwzięcia, 
to trzeba nastawić się na podobne 
wydatki. Jeśli jednak chcemy 
uprawiać jeździectwo westernowe, 
trzeba pamiętać, że w Polsce ciężko 
nam będzie zdobyć kowbojki czy 
inne typowe elementy ubioru, takie 
jak kapelusz kowbojski, jeansy 
z lepszego materiału, czy też ostro-
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gi. Tego wszystkiego możemy u nas 
nie dostać. Trzeba będzie poszukać 
i próbować skompletować strój 
na rynku amerykańskim. Musimy 
wtedy liczyć się ze sporymi cenami 
tych rzeczy oraz wysokimi koszta-
mi ich sprowadzenia z zagranicy. 
Western wypada zatem trochę 
drożej niż jeździectwo klasyczne. 
Chcąc skompletować wyposażenie 
potrzebne do jeździectwa klasy-
cznego, mamy dostęp praktycznie 
do wszystkiego na miejscu, u nas 
w kraju. W każdym stacjonarnym 
sklepie sportowym bez problemu 
zdobędziemy podstawowy strój do 
jazdy klasycznej nawet dla małych 
dzieci. Kiedy jeździłam westerno-
wo, blisko rok zajęło mi znalezienie 
dobrych butów, takich z prawdzi-
wego zdarzenia. Były to ręcznie 
robione buty, sprowadzane ze Sta-
nów Zjednoczonych. Musiałam 
na nie czekać naprawdę cały rok. 
Żeby obniżyć wspomniane koszty 
wysyłki, zamówiliśmy je wtedy jed-
nocześnie w kilka osób. Absolutnie 
nie chciałabym nikogo zniechęcić 
tymi informacjami do stylu wester-
nowego. Jest może trochę trudniej 
wszystko zdobyć, ale nie jest to 
niemożliwe. Jeśli tylko ktoś polubi 
ten styl i się w nim odnajdzie, jest to 
piękna sprawa!

A.J.: Samochody i konie, dwie 
pasje, dwa środki transportu – 
który wygrywa i dlaczego?

K.K.: Jeśli musiałabym wybierać, 
to konik. (śmiech) Moja miłość do 
zwierząt jest ponad wszystko! U mnie 
z końmi mechanicznymi wygrałby 
zdecydowanie prawdziwy koń.

Ł.K.: Ja jednak wolałbym wygod-
ny samochód, który w upalny dzień 
przyniesie ochłodę dzięki klimaty-
zacji, a w deszczowe chwile zagwa-
rantuje, że nic nie będzie kapać mi 
na głowę. Jazdę konną wybieram 
od czasu do czasu, dla typowego 
relaksu.

A.J.: Przez pewien czas w Pani 
życiu były również alpaki. Na czym 
polegała Pani praca z nimi?

K.K.: Tak, to prawda. Po skoń-
czeniu studiów szukałam chwilo-
wego zajęcia i na alpaki trafiłam 
dzięki przyjaciółce, mojej towa-
rzyszce podczas konnych prze-
jażdżek. Ona pracowała już wtedy 
z tymi zwierzętami. Zaczęła mi je 
pokazywać i dużo o nich opowia-
dać. Zagroda niedaleko Rzeszowa, 
w której była zatrudniona, potrze-
bowała wówczas kogoś do pomo-
cy na sezon wakacyjny i w ten 
sposób zaczęła się moja przygoda 
z alpakami. Miałam jeździć z tymi 
zwierzakami do szkół, przedszkoli 
i domów opieki dla osób starszych 
i tam prowadzić specjalne zajęcia 
terapeutyczne. Już od pierwszych 
chwil mojej pracy z alpakami byłam 
nimi zafascynowana. Widziałam, 
jak dobry wpływ mają te zwierzęta 
na osoby mocno schorowane bądź 
z niepełnosprawnościami. Wie-
lokrotnie byłam świadkiem tego, 
jak bardzo chore dzieci uspokajały 
się i wyciszały podczas kontaktu 
z alpakami. Na przykład dzieci 
autystyczne nie krzyczały, nie za-
chowywały się wybuchowo. Same 
zwierzaki też bardzo mnie zaska-
kiwały. Kiedy tylko wyczuwały, 

że zabieramy je do pracy, potrafiły 
być dla nas uszczypliwe, a nawet 
powiedziałabym – wredne. W mo-
mencie jednak, kiedy dochodziło 
do ich kontaktu z chorym dziec-
kiem lub osobą starszą, zmieniały 
się o sto osiemdziesiąt stopni. Były 
nie do poznania!

A.J.: Na czym polegała wspo-
mniana wredność alpak wobec 
pracowników ośrodka?

K.K.: Wiele osób sądzi, że alpaki 
to takie słodkie zwierzątka do przy-
tulania. I owszem, one takie są, a już 
na pewno są przyjemniejsze niż 
lamy. Lamy są wyższe, mają dłuższą 
szyję i… potrafią zupełnie bez powo-
du kogoś opluć. Alpaki muszą mieć 
natomiast ku temu powód. I te nasze 
znajdowały ów powód, kiedy zabie-
rałyśmy je do pracy. (śmiech) Gdy 
tylko próbowałyśmy wprowadzić 
je do samochodu, a one nie miały 
ochoty nigdzie się z nami wybierać, 
potrafiły obrócić się w naszą stronę 
i na nas napluć. Takie zachowania 
nigdy nie miały natomiast miejsca, 
kiedy miałyśmy gości w naszej za-
grodzie, czy też byłyśmy z alpakami 
u osób chorych.

A.J.: Czy na Podkarpaciu jest 
więcej miejsc, w których można 
skorzystać z alpakoterapii?

K.K.: Z moich obserwacji wyni-
ka, że w ostatnim czasie taki rodzaj 
terapii zrobił się bardzo popularny, 
modny. Dużo osób o nią pyta, bo już 
wiedzą, że alpaki w tak dobry sposób 
oddziałują na starszych, samotnych, 
chorych, cierpiących na problemy 
z emocjami, czy tych z niepełno-
sprawnościami. Poza tym wiele osób 
poszukuje miejsc ze zwierzętami, 
zagród, w których można po prostu 
spędzić miło czas z rodziną. Z uwagi 
na spore zainteresowanie tym te-
matem coraz więcej takich punktów 
pojawia się na mapie Podkarpacia.

A.J.: W zagrodach można 
również nabyć produkty z wełny 
alpak. Czy mają one jakieś 
specjalne właściwości?

K.K.: Alpaki golone są raz w roku. 
Ich wełna jest inna niż owcza. Jest 
przyjemniejsza w dotyku, milsza, nie 
jest szorstka. Wykorzystuje się ją do 
wytwarzania odzieży, czapek, sza-
lików, rękawiczek, skarpet, a nawet 
kołder i poduszek. Te wyroby nieste-
ty nie są tanie. Są droższe niż te wy-
twarzane z wełny owczej ze względu 
na to, że mają lepsze właściwości 
grzewcze. Kołdry z wełny alpak 
potrafią naprawdę dużo kosztować. 
Przyznam, że osobiście miałam oka-
zję przetestować szalik i rękawiczki 
i już po kilkunastu minutach dało się 
odczuć, że w jakiś tajemniczy sposób 
faktycznie wytwarza się przyjemne 
ciepło. Z czystym sumieniem mogę 
zatem wszystkim polecić alpakowe 
wyroby na zimę.

A.J.: Zima nadal trwa, a ja słyszałam 
o wielu ciekawych projektach, 

które przygotowaliście dla klubo-
wiczów na tę właśnie porę roku.

Ł.K.: Owszem! Podobnie jak było 
to wcześniej, zorganizowaliśmy dla 
klubowiczów nasz konkurs zdjęcio-
wy. Wszystko na potrzeby kalenda-
rza klubowego na 2023 rok. Kalen-
darz nadal może nabyć każdy zainte-
resowany. Serdecznie do tego zachę-
camy! Ma on spełnić również pewne 
dodatkowe zadanie. Otóż, „działa” 
charytatywnie. Dwa lata temu podpi-
sali się na nim Leszek Kuzaj, Kajetan 
Kajetanowicz i Wojciech Chuchała. 
Ten egzemplarz, wystawiony na licy-
tację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, osiągnął dość pokaźną cenę. 
Ktoś kupił go za ponad tysiąc złotych. 
Na kalendarzu na 2022 rok podpisał 
się z kolei Piotr Żyła i ten egzemplarz 
również został przeznaczony na au-
kcję WOŚP. W tym roku kontynu-
owaliśmy naszą tradycję. Na dwóch 
kalendarzach autografy złożyli Ma-
ciej Wisławski i Miko Marczyk. Oba 
znalazły nabywców na aukcji WOŚP. 
Ponadto w naszym zaprzyjaźnionym 
lokalu kilkukrotnie urządzaliśmy 
konkurs wiedzy o marce  Subaru, 
w planie mamy kolejną edycję zaba-
wy. Ostatnio zorganizowaliśmy też 
turniej gier komputerowych. Były to 
wyścigi WRC, podczas których wir-
tualnie ścigaliśmy się samochodami 
 Subaru. Bardzo nam się to spodobało 
i myślę, że będziemy teraz częściej 
urządzać taką formę rywalizacji.

K.K.: Dokładnie! Staraliśmy się 
zapewnić klubowiczom jak najwię-
cej tego typu atrakcji.

A.J.: A jakie są dalsze plany 
 Subaru Klubu Podkarpacie?

K.K.: W planach jak na razie 
mamy zorganizowanie większego, 
wyjazdowego zlotu. Chcielibyśmy 
zaplanować go razem z przyja-
ciółmi z Nowego Sącza oraz Kielc. 
Myśleliśmy o długim weekendzie 
majowym, żeby wszyscy mogli się 
spotkać. Zależy nam na zebraniu 
się w jednym miejscu i pokazaniu, 
że pomimo sporych odległości, 
które nas dzielą, nie ma dla nas rze-
czy niemożliwych i potrafimy się 

Wielokrotnie 
byłam świadkiem 
tego, jak bardzo 
chore dzieci 
uspokajały się 
i wyciszały 
podczas kontaktu 
z alpakami. Na 
przykład dzieci 
autystyczne nie 
krzyczały, nie 
zachowywały 
się wybuchowo. 
Same zwierzaki 
też bardzo mnie 
zaskakiwały.

Dwa lata temu na 
naszym kalendarzu 
podpisali się Le-
szek Kuzaj, Kajetan 
Kajetanowicz 
i Wojciech Chucha-
ła. Ten egzemplarz, 
wystawiony na 
licytację Wielkiej 
Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, 
osiągnął dość 
pokaźną cenę. 
Na kalendarzu 
na 2022 rok 
podpisał się 
z kolei Piotr Żyła 
i ten egzemplarz 
również został 
przeznaczony na 
aukcję WOŚP.
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wszyscy skrzyknąć i zorganizować. 
Planujemy przejechać granicami 
województw: podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i małopolskiego 
tak, aby jak najwięcej osób zwróciło 
na nas uwagę i doceniło oryginal-
ność marki  Subaru. Zależy nam, 
aby każdy czuł się swobodnie, więc 
na koniec trasy przejazdu chcie-
libyśmy się zameldować w jakimś 
ładnym i klimatycznym miejscu, 
żeby móc rozpalić ognisko i wspól-
nie spędzić czas.

Ł.K.: Poza tym z miesiąca 
na miesiąc planujemy dalej orga-
nizować nasze lokalne spotka-
nia SKP. Chcielibyśmy wprowadzić 
odrobinę urozmaicenia na zlotach 
i spotykać się w różnych miejscach 
Rzeszowa. Dodatkowo mamy 
zamiar wprowadzić przejazdy 
ulicami miasta po każdym spocie, 

z wcześniejszym ustaleniem trasy. 
Będziemy również dbać o ciągły 
rozwój naszych mediów społeczno-
ściowych.

A.J.: Co powiedzieliby Państwo tym, 
którzy po przeczytaniu tej rozmowy 
chcieliby bliżej poznać Klub?

K.K.:  Subaru Klub Podkarpacie 
działa w Rzeszowie. Co miesiąc 
spotykamy się w tym mieście 
na parkingu parku Papieskiego 
na naszych zlotach. Będzie nam 
bardzo miło, jeśli zechcecie przy-
jechać do nas swoimi  Subaru, 
wstąpić w nasze szeregi, nawiązać 
nowe przyjaźnie, wybrać się z nami 
na przejażdżkę, ciekawą tematycz-
ną sesję zdjęciową lub też nagrać 
z nami krótki film z  Subaru i klubo-
wiczami w roli głównej. Serdecznie 
zapraszamy do SKP! Nieważne, jaki 

macie samochód, z ładniejszą czy 
brzydszą felgą. (śmiech) Będziecie 
u nas zawsze mile widziani.

Ł.K.: Tak, to prawda. Absolutnie 
nikogo nie dyskryminujemy. Bez 
względu na to, czy samochód ma 
lat kilkanaście, czy też dopiero 
wyjechał z salonu. Każdego tak 
samo gorąco zapraszamy na nasze 
spotkania, przejazdy i wspólne 
wycieczki. Wszystko po to, żeby-
śmy my, fani  Subaru, mogli miło 
wspólnie spędzić czas, lepiej się 
poznać i razem zgłębiać tajniki tej 
japońskiej marki.

A.J.: Dziękuję za rozmowę. Życzę, 
aby kartki bieżącego kalendarza 
klubowego szybko wypełniły 
zapiski na temat kolejnych imprez 
i atrakcji planowanych przez SKP.

K.K. & Ł.K.: Dziękujemy.

PLEJADY NR 106 PLEJADY 1/2023plejady.subaru.pl facebook.com/SubaruPolska24 25

ROZMOWY

fo
t.

 J
an

 C
et

er
a



NIEZAPOMNIANY KEN BLOCK
W świecie motoryzacji był prawdziwym wizjonerem i artystą. Promocję sportów 
motorowych przeniósł na kompletnie nowy poziom, stając się ich globalnym 
ambasadorem. Odniósł niebywały sukces, bo był w tym wszystkim profesjonalny, 
ale też do bólu autentyczny, zawsze znajdował miejsce na dodatnie czegoś od siebie. 
Po jego nagłej śmierci wszystko, co zrobił, ma teraz jeszcze większe znaczenie.

TEKST: PIOTR SIELICKI

26 27

LUDZIE

Kenneth Paul Block, bo tak 
naprawdę się nazywał, uro-
dził się w 1967 roku w Kali-

fornii. To właśnie tam miała swój 
początek jego przygoda z jazdą 
na deskorolce, której popularność 
w czasach młodości Kena bardzo 
wzrosła. Nowy styl poruszania 
się na desce z kółkami, którego 
prekursorem byli skateboardziści 
z Venice Beach, wpłynął na nie-
samowity rozwój tej aktywności 
wśród młodych ludzi. Ken Block, 
choć dorastał w tej społeczności, 
to do deskorolki i BMX-ów zawsze 
dokładał jeszcze coś z napędem 
spalinowym. Na studiach wybrał 
wzornictwo, a w 1994 roku, wraz 
ze swoimi kolegami Damonem 
Wayem i Claytonem Blehmem, 
postanowił założyć firmę produ-
kującą buty idealnie nadające się 
do jazdy na desce. Jej marketing 
miał być oparty na współpracy 
z profesjonalistami, co nie było 
trudne, bo młodszy brat Damona 
zawodowo zajmował się robieniem 
tricków i udziałem w zawodach. 
Pomysł szybko okazał się strzałem 
w dziesiątkę – po roku sprzedaż 
osiągnęła poziom 7 milionów dola-
rów, a po 10 latach DC Shoes zosta-
ło sprzedane innemu rynkowemu 
gigantowi za 87 milionów dolarów. 
To był także początek realizacji 
innej pasji Kena Blocka, jaką był 
sport samochodowy.

Zaczęło się od  Subaru
Wszystko zaczęło się od mar-

ki, która do rajdów przyciągała 
już od ponad dekady. Gdy Ken 
Block wspominał początki swojej 
pasji do sportów motorowych, to 
zawsze przywoływał dwa zagad-

nienia – historyczne auta na trasie 
wyścigu górskiego Pikes Peak 
oraz Colina McRae w niebieskiej 
 Subaru Imprezie. Bezpośrednio 
do świata rajdów Ken trafił de fac-
to przez swojego kolegę Travisa 
Pastranę, którego jako DC Shoes 
zaczął sponsorować. Znany moto-
cyklista FMX w 2004 roku również 
zapragnął zmierzyć się z czasem 
na trasie rajdowych odcinków spe-
cjalnych. Ken Block, pozostający 
po sprzedaży udziałów DC Shoes 
w dziale reklamy firmy, z pasji 
do rajdów stworzył nowy rynek 
promocji marki. To było kolejne 
mocne uderzenie w wykonaniu 
Amerykanina.

Od początku za zbudowanie 
i obsługę aut odpowiedzialna była 
firma Vermont SportsCar, która od-
powiadała za wystawienie w ame-
rykańskich mistrzostwach rajdo-
wych  Subaru, a następnie obsługi-
wała oficjalny zespół  Subaru Rally 
Team USA oraz dywizję  Subaru 
Motorsports USA. Szef firmy, Lance 
Smith, tak wspomina dostarcze-
nie pierwszych  Subaru dla Kena: 
„Pamiętam, jak Chris Yandell i ja 
dostarczyliśmy Kenowi zupełnie 
nowe STI, które zostało stworzone 
do jazdy po śniegu, aby nauczył 
się, jak prowadzić samochód raj-
dowy. Myślę, że to było pod koniec 
2004 lub na początku 2005 roku. 
Skończyło się na tym, że siedzieli-
śmy na kanapie i graliśmy w gry wi-
deo, rozmawiając o rajdach i o tym, 
co Ken myśli o możliwościach tej 
dyscypliny. To było naprawdę 
ekscytujące, ponieważ wszy-
scy mówiliśmy tym samym 
językiem. Kiedy Ken zaczął 
przedstawiać nam swoje 

pomysły marketingowe – na przy-
kład kamuflaż na samochodzie, to 
było po prostu szokujące… Poziom 
profesjonalizmu, jaki wniósł do 
reklamy! Nikt wcześniej nie 
widział tego w rajdach. Po-
myślałem wtedy, że dużo 
nas nauczy. Pokaże nam 
rzeczy, których nigdy 
nie moglibyśmy sobie 
wyobrazić”. Jak się 
szybko okazało, 
miał rację.



Ken oficjalnie zadebiutował 
w 2004 roku w Rally of the Tall 
Pines w Kanadzie, wieńcząc tym 
samym okres treningów. W na-
stępnym roku wziął już udział 
w pełnym cyklu Rally America. 
Zajął wówczas 4. miejsce i zdobył 
tytuł dla najlepszego debiutanta. 
Co ciekawe wyprzedził też samego 
Travisa Pastranę. Swoje pierwsze 
prawdziwe zwycięstwo odniósł 
w Rally in the 100 Acre Wood 
w 2006 roku – imprezie, którą wy-
grał w sumie siedem razy, w tym 
pięć z rzędu w latach 2006–2010. 
Wyprawa na Rajdowe Mistrzostwa 
Świata w 2011 roku przerwała 
jego dobrą passę utrzymującą się 
od siedmiu lat w Salem w stanie 
Missouri, ale ponownie wygrał 
tam po powrocie w 2012 roku. Ken 
Block zaliczył 24 starty w World 
Rally Championship, z czego więk-
szość w najwyższej kategorii aut 
WRC. Najlepszy wynik osiągnął 
w Meksyku, gdzie w 2013 roku 
zajął 7. miejsce. W trakcie 12-letniej 

kariery w najwyższej kategorii 
rajdów w pierwszej dziesiątce 
meldował się jeszcze w Hiszpanii, 
Francji, Wielkiej Brytanii i No-
wej Zelandii. Nigdy nie ukrywał, 
że starty w WRC to spełnienie 
marzeń i z pełną świadomością 
swoich możliwości podchodził do 
bezpośredniej rywalizacji z najlep-
szymi kierowcami globu. Trzeba 
jednak pamiętać, że swoją przygo-
dę z odcinkami specjalnymi Ken 
rozpoczął w wieku 35 lat. Kto wie, 
jak byłby szybki, gdyby miał możli-

wość zacząć tak jak inni europej-
scy mistrzowie ostatnich dekad.

Po długim mariażu z Fordem 
do  Subaru powrócił jeszcze 
w 2021 roku, gdzie ponownie Ver-
mont SportsCar przygotowało dla 
niego najnowsze wcielenie WRX 
STI w topowej specyfikacji (znacz-
nie bardziej rozbudowanej niż 
konstrukcje grupy R) do startów 
w USA. Pod koniec zeszłego se-
zonu, korzystając z Hyundaia i20 
WRC, minimalnie przegrał batalię 
z Brandonem Semenukiem w mi-
strzostwach American Rally Asso-
ciation National. Mistrzostwo stra-
cił po wypadku w finałowej run-
dzie. Wygrał cztery rajdy, w dwóch 
stał na drugim stopniu podium, 
a mimo to nie udało mu się zająć 
1. miejsca. Brak tytułu mistrzow-
skiego w Ameryce Północnej to 
chyba największy jego sportowy 
zawód, bo Ken Block i ten cykl to 
była po prostu jedność. W każdym 
z sezonów, w którym w pełni star-
tował, nie był klasyfikowany niżej 

niż na 4. miejscu, a tytuł wicemi-
strzowski zdobył aż pięciokrotnie.

Block = Gymkhana
Poza rajdami Block zajmował 

się także rallycrossem, gdzie był 
jedną z głównych postaci w nie-
istniejącej już serii GRC. Jego 
najlepszy sezon w tej dyscyplinie 
przypadł w 2015 r. Wygrał trzy run-
dy i był faworytem do mistrzostwa 
przez większą część sezonu, aż do 
odrodzenia się zespołu Volkswa-

gen Andretti i swojego dachowania 
na Barbadosie. Drugie miejsce było 
jednak sporym sukcesem. W kolej-
nym roku wystartował w mistrzo-
stwach świata, z własnym zespo-
łem Hoonigan Racing Division. 
Jego partnerem w drugim aucie był 
Andreas Bakkerud.

Block był także pięciokrotnym 
medalistą X Games, czyli igrzysk 
sportów ekstremalnych. W pamięci 
kibiców szczególnie zapisały się za-
wody w 2006 roku, w których zdo-

był brąz, plasując się za Travisem 
Pastraną i swoim idolem Colinem 
McRae. Wówczas wszyscy starto-
wali Imprezami WRX STI, a na sta-
dionie było prawdziwe show. 
Najsłynniejsze srebro przypadło 
mu po finale z Sébastienem Lo-
ebem w rallycrosowych zawodach 
w 2012 roku, mimo że większość 
trasy przejechał z przebitą oponą.

Sportowa kariera Kena Blocka to 
zdecydowanie nie wszystko. Jego 
nazwisko było i będzie na zawsze 

kojarzone z serią filmów o nazwie 
Gymkhana. Tym projektem Ken 
Block pokazał światu, jak jazdą 
wyczynowym samochodem zain-
teresować cały świat, a samemu 
wejść na stałe do świata popkultury. 
Nie znam osobiście nikogo z gro-
na miłośników motoryzacji, a tym 
bardziej  Subaru, kto choć raz nie 
widział Gymkhany. Pierwsze dwie 
części nakręcono jeszcze w cza-
sach współpracy z japońską marką, 
dlatego Ken zasiadał za kierownicą 

mocno zmodyfikowanych Imprez 
WRX STI – odpowiednio generacji 
GD i GH, które za jego sprawą latały 
pełnymi bokami po widowiskowo 
ustawionych próbach. W sumie 
wszystkie części Gymkhany, z któ-
rych ostatnia została zaprezentowa-
na pod koniec zeszłego roku, obej-
rzano ponad pół miliarda (!) razy. 
Pierwsza część nakręcona w fi-
nansowej współpracy z DC Shoes 
została pierwotnie umieszczona 
na stronie firmy, ale po trzech mie-
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Poza rajdami Ken 
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się także ral-
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również był me-
dalistą X Games, 
czyli igrzysk 
sportów ekstre-
malnych.



siącach obciążenie serwera było tak 
duże, że zdecydowano się przenieść 
produkcję na YouTube.

#KB43VER
Jakość i rozmach tych filmów 

to prawdziwe odzwierciedlenie 
działalności Kena Blocka. Kolejnym 
świadectwem jest powstanie firmy 
Hoonigan i wprowadzenie tego 
wyrazu do języka motoryzacyjnej 
społeczności. Jako spuścizna tej 
działalności pozostaną także sa-
mochody, które w swoim warszta-
cie wymyślił i wraz z gronem pra-
cowników oraz przyjaciół wspólnie 
stworzył. Można tu wspomnieć 
m.in. o  Subaru Imprezie na czte-
rech niezależnych gąsienicach 
i z mocno podniesionym zawiesze-
niem, zmodyfikowane do sportu 
klasyczne Fordy Escorty czy takie 
projekty jak Hoonicorn i Hooni-
truck. Zapewne nie raz zaskoczyłby 
nas jeszcze czymś wyjątkowym. 
Niestety 2 stycznia bieżącego roku 
jazda na skuterze śnieżnym na ro-
dzinnej farmie w Utah zakończyła 
się wypadkiem, który odebrał 
nam wszystkim tę możliwość. Jego 
rodzinie i bliskim zabrał jednak 
znacznie więcej, bo Ken mimo mi-
łości do ekstremalnej jazdy to ich 
zawsze stawiał na pierwszym miej-
scu. Reszta była po prostu źródłem 
czerpania radości z życia. Życia, 
w którym stał się ikoną współcze-
snego świata motoryzacji i pozosta-
nie nią z pewnością na zawsze.
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PRZY „SIWKU”
WSZYSTKIE SAMOCHODY BLEDNĄ
„Siwek”, jak pan Paweł nazywa swoje  Subaru XT, towarzyszy mu już od trzydziestu lat. 
Samochód był dzielnym kompanem wielu podróży i przygód, a jego futurystyczne kształty 
wciąż zachwycają i budzą kontrowersje.

TEKST: MIKOŁAJ ADAMCZUK / ZDJĘCIA: PIOTR CIECHOMSKI

32 33

PASJE

To była miłość od pierwszego 
wejrzenia, choć prawie skoń-
czyła się małżeńskim kon-

fliktem. Gdy pan Paweł wraz z żoną 
wybrał się na początku stycznia 
1993 roku na giełdę w Słomczynie, 
myślał o zakupie Toyoty Celiki. Miał 
w głowie ten samochód, gdy wcho-
dził na plac. Miał go także, gdy mijał 

kolejne alejki z Maluchami, Fiatami 
125p i Polonezami. Wtem… poczuł, 
jakby trafił go grom. Nigdy wcześniej 
nie widział takiego auta. Zachwycił 
go kształt, a gdy zajrzał do środka, 
przepadł. Toyota momentalnie 
przestała się liczyć, podobnie jak 
wszystkie inne wozy. Powodem było 
 Subaru XT z 1988 roku.

Wyglądało jak UFO na tle sza-
rzyzny – opowiada pan Paweł. Fu-
turystyczna sylwetka, oryginalne 
kołpaki, wysuwane reflektory – XT 
prezentowało się (i robi to do dziś) 
jak uciekinier z planu filmu science 
fiction. Po otwarciu drzwi czar nie 
pryskał. Ciekawie zaprojektowana 
deska rozdzielcza z kierownicą 



o nietypowym kształcie robiła wra-
żenie. Pod maską można było zoba-
czyć motor typu bokser. To przecież 
 Subaru! Kokpit jak z samolotu, a sil-
nik wyglądał jak zegarek… – wspo-
mina swoje pierwsze wrażenia pan 
Paweł. Dodajmy do tego naprawdę 
niezwykłe jak na tamte czasy wy-
posażenie. Dołączany napęd na tył, 
zawieszenie pneumatyczne z re-
gulowanym prześwitem, okno da-
chowe (z racji rozmiarów, chowane 
ręcznie do bagażnika), czy hamulec 
pochyłościowy sprawiały, że tech-

nologia nadążała tu za nowocze-
snymi kształtami. Po krótkich oglę-
dzinach i rozmowie z właścicielem, 
którym był biznesmen prowadzący 
myjnię samochodową na warszaw-
skiej Woli, bohater tego artykułu 
wiedział, że po prostu musi kupić 
XT. Niestety, był pewien problem. 
Jego żona miała kompletnie inne 
zdanie.

Uważała, że  Subaru wygląda jak 
amfibia, jest brzydkie, kanciaste 
i udziwnione – opowiada. Dodaje, 
że jego małżonka nie była motoryza-
cyjnym laikiem. Znała się na autach 
i jeździła m.in. Fordem Probe 2. 2 GT. 
Zakup XT groził więc kłótnią. Co nie 
przeszkodziło w umówieniu się 
na oględziny w autoryzowanym 
serwisie  Subaru na Okęciu, pro-
wadzonym przez Andrzeja Kopera. 
Rajdowy mistrz i znawca marki 
z Plejadami w logo bardzo pozy-
tywnie wypowiedział się o stanie 
oglądanego egzemplarza. Wóz jako 
nowy został sprzedany w Niem-
czech, miał komplet dokumentów, 
a oprócz tego był naprawdę zadbany. 
Ale i tak odradzano mi ten zakup, 

bo samochód jest zbyt skomplikowa-
ny – wspomina właściciel XT. Mimo 
tego pan Paweł uznał, że taka oferta 
się nie powtórzy i trzeba iść za gło-
sem serca. Klamka zapadła. 
Od tego czasu aż do dziś, „Siwek” 
jest lokatorem warszawskiego gara-
żu. Skąd takie „imię”? Po pierwsze, 
za sprawą kompresora zawieszenia, 
który upuszczał nadmiar powie-
trza – ten samochód parskał jak koń. 
No i jest szary – wspomina właści-
ciel. Co z żoną? Po kilku podróżach, 
w końcu i ona doceniła samochód.

Mimo 35 lat na karku  Subaru XT 
nie przejechało szalonych odległo-
ści. Jego przebieg wynosi zaledwie 
130 tysięcy kilometrów. Pan Paweł 
podkreśla, że zawsze pod domem 
stała jakaś alternatywa i  Subaru 
jeździł po prostu wtedy, gdy miał 
na to ochotę. „Siwek” zawiózł go 
jednak w sporo ciekawych miejsc. 
Jako że bohater tego artykułu 
interesuje się między innymi 
fortyfikacjami, często odwiedzał 

Międzyrzecki Rejon Umocniony 
w województwie Lubuskim. Jak 
wspomina, któregoś razu w po-
szukiwaniu interesujących miejsc 
zabrnął na pewną nieutwardzoną 
i bardzo wąską drogę, ograniczoną 
lasem i zaporą przeciwczołgową 
typu „smocze kły”, która nagle się 
skończyła. Musiałbym cofać kawał 
drogi. Nie było miejsca, by zawró-
cić – chyba że wjechałbym na za-
orane pole. No cóż, głupio mi do dziś, 
ale to zrobiłem. Podniosłem zawie-
szenie, włączyłem napęd na cztery 
koła i… gaz do dechy. Ludzie ze wsi 
gonili nas z widłami. Mój kolega był 
przerażony, a ja skupiałem się tylko 
na tym, by jak najszybciej zwiać. 
 Subaru pięknie dało radę, urwałem 
tylko listwę pod zderzakiem. Innym 
samochodem bym nie uciekł, bo 
by się zakopał. Mogę więc śmiało 
powiedzieć, że XT uratowało mi 
życie – wspomina z uśmiechem 
pan Paweł.

Ciekawych historii, głównie 
z barwnych lat 90., pamięta więcej. 
Choćby tę, w której podczas wyjazdu 
kilkoma samochodami, w grupie 
znajomych, jeden z kierowców nie 
wyhamował przed XT. Dwie panie 
wybiegły mi na drogę, ja zdążyłem 
się zatrzymać, a jadący z tyłu kole-
ga mojego ówczesnego prezesa już 
nie – opowiada właściciel „Siwka”. 
Skończyło się na kompletnie rozbi-
tym przodzie auta sprawcy i zaled-
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Na tamte czasy 
Subaru XT miało 
niezwykłe wypo-
sażenie. A do tego 
pod maską motor 
typu bokser.



wie na zadrapaniach na zderzaku 
 Subaru. Zamiast wzywać policję i spi-
sywać oświadczenia, wziąłem wino-
wajcę na hol i pomogłem mu dotrzeć 
z powrotem do Warszawy. Osobliwie 
wyglądający „konwój” w końcu 
wzbudził zainteresowanie stróżów 
prawa. Ale po usłyszeniu całej histo-
rii życzyli szerokiej drogi. 
XT było też gwiazdą publikacji pra-
sowych na długo przed tym, zanim 
pojawił się na rynku Magazyn „Ple-
jady”. Wystąpiło w „Auto Świecie” 
z 1996 roku. „Samochody  Subaru XT 
posiadają tyle nietypowych rozwiązań, 
że z pewnością starczyłoby na obdzie-
lenie nimi kilku aut” – napisano.

Za co po latach pan Paweł 
najbardziej ceni swoje  Subaru? 
Lista zalet jest naprawdę długa. 
Przypomnijmy – XT produkowano 
w latach 1985–1991. Na niektórych 
rynkach było znane jako Alcyone – 
to nazwa najjaśniejszej gwiazdy 
w gwiazdozbiorze Plejad. Mogło 
mieć napęd wyłącznie na przód 
lub dołączany na cztery koła. Silni-
ki miały pojemność 1.8 lub 2.7. Ten 
ostatni miał sześć cylindrów i był 
pierwszą na świecie jednostką 
H6 chłodzoną cieczą. Opisywany 
egzemplarz ma 136-konny motor 
1.8. Oprócz wspomnianego już 
regulowanego prześwitu czy ko-
smicznej stylistyki XT wyróżniało 
się także świetnym współczyn-
nikiem oporu powietrza. Wynik 
na poziomie Cx=0,29 był w swoim 
czasie najlepszy na świecie. 
To szybkie auto, zarówno kiedyś, 
jak i teraz – wspomina właściciel 
i przyznaje z uśmiechem, że daw-
niej zdarzyło mu się „zamknąć 
szafę” w  Subaru. To oznacza jaz-
dę z prędkością przekraczającą 
200 km/h. XT nie jest zbyt ciężkie 
(1200 kg), więc wynik przyspiesze-
nia do 100 km/h na poziomie nieco 
ponad 8 sekund nie dziwi.

Zdziwić się mogą tylko kierowcy 
o wiele nowszych aut, że niemłody 
„Siwek” bez problemu za nimi na-
dąża. XT ma zacięcie sportowe, jeź-
dzi jak przyklejone do drogi – chwali 
pan Paweł.

Ale  Subaru jest kochane nie 
tylko za osiągi. Szczęśliwy posia-
dacz srebrnego wozu ceni w nim 
przede wszystkim oryginalność. 
Ten samochód to unikat i wyzwanie. 
Przerastał mnie i dlatego go chcia-
łem! – dodaje. Nie jest jednak tak, 
że XT to nietypowy wóz sportowy, 
pozbawiony praktycznych zalet. 
Dało się bez problemu żyć z nim 
na co dzień. Do środka mieszczą się 
rowery. „Siwek” był też ulubionym 
autem Bolka, psa pana Pawła. Co 
więcej, wbrew pozorom nie jest 
to bardzo paliwożerny model. Pali 
w trasie osiem litrów, a w mieście 
dziesięć. Jego następca, czyli SVX, 
pali 16–18 – opowiada właściciel.

Czy jednak coś zaburza sielan-
kę z 35-letnim, sportowym autem? 
Jak można się spodziewać, to ceny 
części, a także ich dostępność. 
Przykładem mogą być… kołpaki. Są 
bardzo charakterystyczne i dobranie 
nieoryginalnych byłoby zbrodnią 
na stylistyce XT. Dlatego gdy pan 
Paweł jakiś czas temu zgubił jeden 
z nich, spędził mnóstwo czasu na po-
szukiwaniach. Nie wystarczy iść do 
sklepu – czy nawet do ASO – i popro-
sić. W końcu znalazł odpowiednią 
sztukę aż w Kalifornii, a cena 300 zł 
nie była przyjazna dla portfela.

Dużym kłopotem po latach może 
być też pneumatyczne zawieszenie 
XT. Koszt remontu całego układu 
wynosi kilkanaście tysięcy zło-
tych. Jeden amortyzator kosztuje 

3000 zł. Ze względu na ceny wła-
ściciel kilka lat temu zdecydował 
się na przerobienie zawieszenia 
na zwykłe. 
Wszystkie trudności schodzą jed-
nak na dalszy plan, gdy wsiadamy 
do  Subaru i po prostu jedziemy 
przed siebie. Samochód wzbudza 
zainteresowanie, a przechodnie 
często pozdrawiają kierowcę 
kciukiem w górę. Widok statku 
kosmicznego na czarnych rejestra-
cjach jest naprawdę niecodzienny. 
Czy pan Paweł spotkał kiedyś inne 
XT na ulicy? Przypadkiem tylko 
dwa razy w ciągu trzydziestu lat. 
Kiedyś zauważyłem zaparkowany 
w pobliżu domu taki sam model 
i zostawiłem kierowcy karteczkę za 
wycieraczką. Właściciel się ode-
zwał i się zaprzyjaźniliśmy. Teraz 
Marcin jest moim mechanikiem i zna 
wszystkie tajniki modelu – opo-
wiada. Dodaje też, że kierowca 
innego egzemplarza… tak zdziwił 
się widokiem drugiego XT na ulicy, 
że z wrażenia zgasł mu silnik. 
Teraz zarówno „Siwek”, jak i jego 
właściciel są już na emeryturze. 
Pan Paweł, którego głos mogą koja-
rzyć miłośnicy radiowych audycji 
o balladach, stara się jednak cza-
sami zabrać auto na przejażdżkę. 
Kształty, które teraz można okre-
ślić jako „futurystyczne retro”, 
wciąż zachwycają go tak samo, jak 
pewnego zimnego dnia na giełdzie 
w Słomczynie.
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Pan Paweł docenia 
w swoim  Subaru  
nie tylko osiągi. 
Szczęśliwy po-
siadacz srebrnego 
wozu ceni w nim 
przede wszystkim 
oryginalność.



ODYSEJA NORWESKA
Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Pilot, nawigator, bard oraz… fizyk 
kwantowy – zespół niczym z dobrej space opery. Przemyślenie to naszło nas podczas 
pokonywania surowego niczym księżyc krajobrazu, którego piękno wywoływało 
niezapomniane przeżycia. Skąd jednak pomysł, by w sierpniu 2022 roku  
jechać do zimnej, pochmurnej i deszczowej Norwegii?

TEKST I ZDJĘCIA: PATRYK EKIERTPODRÓŻE

których doświadczyłem, po prostu 
zapierały dech w piersiach.

Pierwszym założeniem wyjaz-
du było to, że celem będzie sama 
podróż. Mając zaledwie 10 dni, 
szkoda nam było dojechać możliwie 
szybko do konkretnego miejsca 
i tam pozostać. Naprawdę ciężko 
było zaplanować szczegółowy plan, 
dlatego nakreśliliśmy tylko szkic 
pętli przechodzącej przez Loen, 
gdzie mieszkają moi przyjaciele. 
Po drodze staraliśmy się wybrać 
trasy określane jako Norwegian 
Scenic Routes – to polecane szlaki 
przechodzące przez najbardziej 
malownicze rejony kraju. Szczegó-
ły planowaliśmy więc na bieżąco 
podczas jazdy.

W Norwegii oraz Szwecji przeje-
chaliśmy łącznie 2750 km w 10 dni. 
Nie brzmi to imponująco, ale wła-
śnie o to nam chodziło, gdyż zale-
żało nam na tym, by móc się naj-

zwyczajniej nie spieszyć i każdego 
dnia spędzić w samochodzie około 
3–4 godzin. To był zupełny strzał 
w dziesiątkę!

Ostatnim z założeń było jak naj-
bliższe obcowanie z naturą. Noce 
spędzaliśmy w namiocie, w więk-
szości na polach namiotowych, choć 
zdarzyło się nam też spać „na dziko”. 
Okazuje się, że mimo iż norweskie 
prawo jest pod tym kątem dość libe-
ralne, to znalezienie odpowiedniego 
miejsca nie jest już takie proste, 
gdy wokół piętrzą się niesamowicie 
wysokie i strome skały.

Naszą podróż rozpoczęliśmy 
w Świnoujściu. Wybraliśmy prom 
TT Line w kierunku Trellebor-
ga. Rejs nocny rozpoczynał się 
o 2 w nocy, a kończył w Szwecji 
o 8:00. W sam raz, aby się przespać. 
Warto dopłacić do kajuty.

Po drodze do Oslo zamierzali-
śmy zwiedzić Malmö oraz Göteborg, 

ale ostatecznie stwierdziliśmy, 
że zostawimy je sobie na drogę 
powrotną, jeśli będziemy mieli na to 
czas. Nie mieliśmy. Norwegia zbyt 
nas pochłonęła. Jestem pewien, 
że sporo przez to straciliśmy, bo 
mijane krajobrazy zachęcały do 
zboczenia z głównej drogi. Rze-
czywiście się na to zdecydowali-
śmy, jednak tylko raz i dosłownie 
na chwilę. Pozostało nam po tym 
kilka zdjęć, wspomnienia dzieci 
skaczących do jeziora z pomostu 
oraz pięknego domu z przystanią.

Do Oslo dotarliśmy późnym 
wieczorem, lecz pole namioto-
we – Ekeberg Camping – w któ-
rym planowaliśmy się zatrzymać, 
odmówiło przyjęcia nas pomimo 
masy miejsca, jakie widzieliśmy. 
Okazało się, że minimalna od-
ległość między namiotami musi 
wynosić 3 metry. Legendy o tym, 
jak Skandynawowie cenią sobie 

Przejechaliśmy 
łącznie 2750 km 
w 10 dni. Nie brzmi 
to imponująco, ale 
właśnie o to nam 
chodziło, gdyż 
zależało nam na 
tym, by móc się 
najzwyczajniej nie 
spieszyć…
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POMYSŁ NA URLOP
cel: Norwegia

start: Świnoujście 

dystans: 2750 km

czas: 10 dni

noclegi: pola namiotowe, parkingi

koszty: paliwo, prom, opłaty drogowe

Wszystko zaczęło się 
wiele lat temu i miało 
silny związek z moim 

Tatą, który przed laty, pracując 
w różnych rejonach tego kra-

ju, chciał mnie tam zabrać. 
Usłyszałem od niego 

naprawdę wiele 
opowieści 

o tym, jak jest tam pięknie, a za-
razem surowo. Wychowałem się 
w okolicy Świnoujścia i do czasu 
studiów góry widziałem jedynie 
z odległości wielu kilometrów. Opis 
norweskich fiordów oraz piono-
wych kilkusetmetrowych kamien-
nych ścian był dla mnie całkowitą 
abstrakcją.

Dopiero wiele lat później, kiedy 
mojego Taty już zabrakło, a sam 
dorosłem, postanowiłem ruszyć 
na północ i zobaczyć to, czym tak 
się zachwycał. Nie mylił się. Widoki, 
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swoją przestrzeń osobistą, nie 
były przesadzone. Ubolewaliśmy 
nad tym, ponieważ pole to jest 
naprawdę blisko centrum. Wybór 
padł na nieco oddalone Bogstad 
Camping. Jestem zauroczony tym 
kempingiem. Masa przestrzeni, 
świetne sanitariaty i naprawdę 
mili ludzie.

Na zwiedzenie Oslo poświęci-
liśmy drugi dzień wyjazdu. Zdecy-
dowaliśmy się zostawić samochód 
na polu namiotowym, a do centrum 
dotrzeć komunikacją miejską. Je-
żeli macie box dachowy, zalecam to 
samo rozwiązanie. W centrum cięż-
ko znaleźć parking, który obsłuży 
samochód o takiej wysokości.

Miasto jest przepiękne. Prze-
strzeń, masa zieleni, której ciężko 
szukać w polskich miastach, oraz 
czyste powietrze, a do tego na wy-
ciągnięcie ręki góry, po których 
można jeździć na rowerze. Mógł-
bym tam mieszkać. Może nawet 
będę za kilka lat? Okaże się.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
słynnej Opery. Jej mocno futury-
styczny kształt wprost wbija się 
w fiord. Warto to zobaczyć. Można 
wejść na budynek Opery – to świetny 
punkt widokowy, z którego widoczna 
jest cała okolica. Widzieliśmy nawet 
popularne tam pływające u brzegu 
sauny, z których ludzie wskakiwali 
do fiordu. Ciekawy widok.

Kolejnym punktem, do któ-
rego powolnie zmierzaliśmy, był 
park Vigelanda. Jest równie piękny 
jak… absurdalny. Ciężko mi znaleźć 
inne słowo, które trafnie opisałoby 
piękno wszystkich rzeźb, które tam 

zobaczyliśmy. Praktycznie każda 
z nich przedstawia nagich ludzi 
w różnych sytuacjach. Od matki 
przekazującej córce życiowe rady, 
poprzez pary, z których jedna się 
przytula, inna ewidentnie się po-

kłóciła, inna znów walczy, a koń-
cząc na masie dzieci bawiących 
się z rodzicami. Oczywiście rzeźby 
mają ciekawą historię, którą pole-
cam zgłębić. Bardzo zachęcam, aby 
się tam przejść.

Ostatnim miejscem, które od-
wiedziliśmy tego dnia, było Norwe-
skie Muzeum Ludowe. Niepozorne 
miejsce z rodzaju tych tanich. 
To naprawdę spory obiekt, do któ-
rego z różnych rejonów Norwegii 
przeniesiono autentyczne budynki, 
które przetrwały z dawnych cza-
sów. Począwszy od skromnych 
zabudowań rolniczych, przez 
pachnące wiekowym drewnem 
kościoły, a kończąc na banku czy 
aptece z minionego wieku. Część 
budynków otwarta jest dla zwie-
dzających. Sugeruję od nich zacząć 
zwiedzanie. Można w nich znaleźć 
pracowników, którzy z pasją opo-
wiedzą historię poszczególnych 

obiektów. Możliwość zakupu pa-
miątek może być dodatkową zachę-
tą do wizyty.

Po zwiedzeniu muzeum posta-
nowiliśmy zakończyć naszą przy-
godę z dużymi miastami i skupić się 
na przyrodzie. Ruszyliśmy na północ, 
w kierunku Lom. Jadąc niespiesznie, 
zatrzymywaliśmy się, gdy coś nas 
zainteresowało. Krajobraz stopniowo 
się zmieniał. Czuliśmy, że nieustan-
nie zwiększamy wysokość, a zmie-
niająca się roślinność to potwierdza-
ła. Pod wieczór dojechaliśmy w dość 
osobliwe miejsce – do miejscowości 
Beitostølen. Koleżanka znalazła 
na mapie jakiś potok. Zjechaliśmy 
z trasy i poszliśmy go szukać. Okaza-
ło się, że wokół było pełno uroczych 
domków z trawą na dachach. Byłem 
przekonany, że można je spotkać 
jako ciekawostkę, a tam rzeczywi-
ście była ich dosłownie masa! Potok 
okazał się ledwie strumyczkiem, 
ale znaleźliśmy szlak, który wyglądał 
na pieszy. Poszliśmy więc się przejść. 
Okazało się, że trafiliśmy na jeden 
ze szlaków turystycznych idących 
przez torfowisko w pobliżu góry 
Knausehøgdi. Krajobraz w tej okolicy 

zmienił się nie do poznania, a miał to 
być dopiero początek!

Kolejnego dnia udaliśmy się 
w dalszą podróż. Kiedy tylko wy-
jechaliśmy z miejscowości, widoki 
zwaliły nas z nóg! Rozpoczęliśmy 
jazdę pierwszą z dróg krajobrazo-
wych – Valdresflye. Skala otwar-
tej przestrzeni i masywności gór 
wprost przerażała! Zatrzymywa-
liśmy się dosłownie co chwilę, by 
móc podziwiać widoki! Tego dnia 
pokonaliśmy zaledwie 180 km, 
kończąc podróż o bardzo późnej 
porze! To, co mieliśmy okazję tam 
zobaczyć, przerosło wszelkie na-
sze oczekiwania! Całość dopełniał 

Miasto jest prze-
piękne. Przestrzeń, 
masa zieleni, 
której ciężko 
szukać w polskich 
miastach, oraz 
czyste powietrze, 
a do tego na 
wyciągnięcie ręki 
góry, po których 
można jeździć na 
rowerze. Mógłbym 
tam mieszkać.
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słuchany przez nas w takich miej-
scach Danheim. Tworzyło to niesa-
mowity klimat!

Na noc zatrzymaliśmy się 
na parkingu z widokiem na ośnie-
żone szczyty pobliskich gór. Była to 
nasza pierwsza noc, która pomimo 
sierpnia nie była ciemna. Na tej 
szerokości geograficznej nawet 
o północy nadal było dość widno, 
lecz niespecjalnie nam to przeszka-
dzało. Padliśmy z wyczerpania.

W kolejnych dniach poruszali-
śmy się w iście górzystym terenie! 
Każdego dnia pokonywaliśmy tyle 
zakrętów, ile w Polsce zdarza się 
w ciągu dobrych kilku miesięcy! 
Nie zliczę, ile serpentyn przeby-
liśmy. Nie zliczę, ile tuneli mamy 
za sobą. Niektóre drogi są tam na-
prawdę wąskie, a jadące nimi kam-
pery nierzadko ścinały zakręty. 
Niejednokrotnie mieściłem się tam 
„na żyletki”. Jazda w górach była 
dla mnie naprawdę dużym wy-
zwaniem, ale i frajdą. Niesamowitą 
przygodą, choć bardzo męczącą. 
Ustalenie dziennego limitu godzin 
za kierownicą było dobrą decyzją. 
Zachęcam do tego samego!

Wybór i przygotowanie samo-
chodu na tę podróż było także 

strzałem w dziesiątkę. Dla nasze-
go Outbacka drogi te okazały się 
idealnym miejscem! Mam wręcz 
wrażenie, iż został stworzony do 
poruszania się w takim terenie. 
Ani raz nic nas nie zaskoczyło, po-
mimo iż często zbaczaliśmy z as-
faltu, szukając ciekawych miejsc. 
Uwielbiam w Outbacku to, że mogę 
zapuścić się w niedostępne dla 
większości samochodów miejsca, 
bez strachu, że nie będę mógł 
z nich wrócić. Jego napęd przydał 
mi się już nie raz.

Dotarliśmy do fiordu Geiranger-
fjorden, jednego z najsłynniejszych. 
Było to jedno z moich marzeń… 
Aby zaoszczędzić trochę czasu, 
zdecydowaliśmy się zrezygnować 
ze sławnej Drogi Trolli, którą będzie 
totalnie zachwycony każdy miło-
śnik górskich serpentyn.

Dalsza część trasy obejmowała 
kolejny szlak widokowy – So-
gnefjellet – prowadzący z okolicy 
Lom do Stryn poprzez najwyższe 
pasmo górskie w Norwegii. Dro-
ga biegnie nawet na wysokości 
aż 1434 m n.p.m. Jeżeli miałbym 
wybrać jedno miejsce, które zrobiło 
na mnie w Norwegii największe 
wrażenie, to byłaby to właśnie ta 

droga prowadząca przez iście księ-
życowy krajobraz! Tak surowego 
miejsca jeszcze nigdy nie widzia-
łem. Goła skała, rzeka świecąca in-
tensywnie turkusowym blaskiem, 
lodowce widoczne na wierzchoł-
kach gór… Oczywiście pośród tego 
wszystkiego znalazło się też kilka 
hytte – norweskich domków week-
endowych pozbawionych wszel-

kich udogodnień. Tkwią pośrodku 
niczego. Często nawet bez możliwo-
ści dojechania samochodem. Je-
stem pełen podziwu dla Norwegów, 
którzy decydują się na spędzanie 
tam czasu. Tylko oni, natura i bez-
kresne skały. To na pewno skłania 
ich do przemyśleń i aktywnego 
trybu życia. W końcu nawet latem 
w takich miejscach jest naprawdę 

chłodno, a drewno do pieca samo 
się nie przygotuje.

Jednym z celów podróży było 
zobaczenie się z moimi przyjaciół-
mi, którzy od wielu lat mieszkają 
w Norwegii. Widać po nich, że czują 
się Norwegami. Wspólnie wybrali-
śmy się zobaczyć lodowiec. Pogoda 
w takich miejscach do lekkich nie 
należy. My, jak zawsze, przyodzia-

ni w ciuchy turystyczne, bieliznę 
termoaktywną i tak dalej, a nasi 
przyjaciele w spodenkach i bluzach. 
Gdyby nie padało, pewnie i je pozo-
stawiliby w samochodzie bez waha-
nia… Są niesamowicie zahartowani!

Przy okazji, gdyby ktoś zastana-
wiał się, co można podarować Nor-
wegowi – na pewno doceni polskie 
kabanosy oraz miód.
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W pobliżu miejscowości Loen 
znajduje się lodowiec Briks-
dalsbreen, który niestety od lat za-
nika. Warto się więc spieszyć, jeżeli 
chce się go zobaczyć. Moje dzieci 
na pewno już nie będą miały tego 
szczęścia. Widok tak niebieskiego 

lodu lodowcowego jest niesamo-
wity! Byliśmy także świadkami, 
jak oderwał się i runął w dół wielki 
kawał lodu. Dźwięk i widok były nie 
do opisania!

Krzysiek oraz Stasiek zabrali 
nas w wiele przepięknych miejsc 

w swojej okolicy. Nie sposób ich 
wszystkich opisać, bez zasypywa-
nia tekstu masą zdjęć. Idealnym 
podsumowaniem wspólnie spę-
dzonego czasu był jednak widok, 
jaki mieliśmy podczas ostatniej 
wspólnie spędzonej nocy. Rozbili-
śmy się w pobliżu pionowej ponad 
800-metrowej skalnej ściany, od 
której oddzielało nas nieco drzew 
oraz rwąca rzeka – Nærøydalselvi. 
Z pewnością na długo zapamięta-
my ognisko, które nad nią zrobi-
liśmy. Malecowi udało się nawet 
nazbierać owoców leśnych, z któ-
rych powstał kompot zaparzony 

w ognisku. Jeszcze nigdy żaden mi 
tak nie smakował!

Po rozstaniu z naszymi nor-
weskimi przyjaciółmi ruszyliśmy 
na południe, w kierunku Oslo 
i Trelleborga. Oczywiście nadal 
wybieraliśmy malownicze trasy, 
choć robiliśmy już zdecydowanie 
mniej zdjęć. Zamiast tego zwyczaj-
nie woleliśmy cieszyć się widoka-
mi, których piękna i tak nie da się 
uchwycić.

Co zachwyciło mnie w Norwegii 
najbardziej? Wielokrotnie podczas 
całej podróży zachwycały mnie 
wodospady. Ileż ich tam jest i jak 

są wspaniałe! Norwegia jest ich 
dosłownie pełna. Nie zliczę, ile 
razy stawaliśmy na poboczu drogi, 
by móc chwilę odpocząć, patrzeć 
na spadającą wodę, która uderza-
jąc w skały, wydawała donośne 
brzmienie.

Urzekły mnie także tunele. 
Byłem w dość niewielu miejscach, 
więc możliwe, iż w innych czę-
ściach Europy czy świata jest 
ich równie dużo co w Norwegii, 
jednak takie ich nagromadzenie 
i długość całkowicie mnie zasko-
czyły! Człowiek potrafi jednak 
dość szybko przywyknąć nawet 

do takich rzeczy. Podczas wjeż-
dżania do kolejnego już tunelu 
danego dnia zobaczyłem tabliczkę 
informującą o jego długości. „Tylko 
5 kilometrów? Dość krótki!” – po-
myślałem. Wyobrażacie sobie, 
że podobna myśl mogłaby najść 
kogoś w Polsce podczas prze-
jeżdżania tunelu? Sprawdziłem 
i obecnie najdłuższy tunel w Polsce 
ma długość 2355 m – jest częścią 
drogi S2 w okolicy Warszawy. 
Nawet długo wyczekiwany tunel 
w Świnoujściu będzie mieć długość 
zaledwie 1484 m. Najdłuższy tunel 
na świecie znajduje się właśnie 
w Norwegii – nazywa się Lærdal 
i ma niemal 25 km. To jednak tylko 
wartość. Będąc wewnątrz, wszyst-
ko nam jedno, czy znikniemy tam 
na kilka minut, czy kilkanaście. 
Istotne jest to, że tunele w Norwe-
gii, takie jak wymieniony, co kilka 
kilometrów mogą mieć szersze 
komnaty, gdzie całość jest rozświe-
tlona delikatnym światłem, którego 
barwa cały czas się zmienia. Ma to 
sprawić, że kierowcy nieco się roz-
budzą. Niejednokrotnie dzięki nie-
bieskiemu podświetleniu miałem 
wrażenie, iż jedziemy wewnątrz 
lodowca! Co więcej, w norweskich 
tunelach można znaleźć skrzyżo-
wania, a nawet wielkie ronda. Drogi 
potrafią wychodzić bezpośrednio 
z tunelu w górze, przejść w most, by 
znów wbić się w górę po przeciw-
nej stronie fiordu. Niewiarygodne, 
że podjęto się budowy takich dróg! 
Ubolewam, że nie mam wystar-
czająco dobrego zdjęcia, by móc 
się nim tutaj podzielić. Zachęcam 
jednak do wyszukania zdjęć, cho-
ciażby tunelu Lærdal.

Osobliwością w Norwegii są 
także owce. Kiedy zobaczycie 
znak: „uwaga owce”, to możecie być 
pewni, że jakąś zobaczycie. Przy 
odrobinie szczęścia nie postanowi 
akurat z resztą swojego stadka 
leżeć na środku drogi, za nic mając 
sobie to, że próbujecie jakoś prze-
jechać. Udało się nam nawet zrobić 
zdjęcie tych zwierząt pod znakiem 
z ostrzeżeniem o nich.
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W pobliżu miejsco-
wości Loen znaj-
duje się lodowiec 
Briksdalsbreen, 
który niestety od 
lat zanika. Warto 
się więc spieszyć, 
jeżeli chce się go 
zobaczyć. Moje 
dzieci na pewno już 
nie będą miały tego 
szczęścia.



Planując wyjazd do Norwegii, 
nie bez znaczenia jest wybór sa-
mochodu. Czy mógłbym udać się 
tam „cywilnym” autem? W sierp-
niu? Jasne. Z części miejsc trzeba 
by co prawda zrezygnować, ale nic 
nie stoi na przeszkodzie, by tam 
pojechać. Skoro kampery dają 
radę tam dojechać, to większość 
samochodów także powinna. 
Wszystko zmienia się jednak dia-
metralnie, gdy następuje ochło-
dzenie i wraca śnieg.

Rozmawiałem na ten temat 
z Krzyśkiem i jego rodzicami. Za-
interesowało mnie to, że na ich 
podjeździe znajdują się 3 samo-
chody terenowe oraz jeden tylno-

napędowy potworek. Pamiętałem, 
że lata temu rodzice Krzyśka 
odwiedzili nas swoim kombi z na-
pędem na przód, więc zapytałem 
o niego. Okazało się, że przez część 
roku auto parkowane było z dala 
od domu, bo po prostu nie było 
w stanie podjechać pomimo opon 
z kolcami. Ostatecznie zdecydowali 
się korzystać na co dzień wyłącznie 
z samochodów z napędem na czte-
ry koła.

To nie pierwsza tego typu hi-
storia, jaką usłyszałem od osób 
mieszkających w Norwegii od wie-
lu lat. Przyjaciel rodziców wspomi-
nał o tym, że zimą jedynym sposo-
bem na dowiezienie zakupów pod 

drzwi domu było wjeżdżanie tam 
na wstecznym, tak by dociążyć oś 
napędową.

Jestem pewny, że jakiekolwiek 
 Subaru poza Subaru BRZ radziłoby 
sobie w tym kraju zimą znacznie 
lepiej. Moje obserwacje poniekąd to 
potwierdzają. Podczas jazdy wi-
działem naprawdę dużo samocho-
dów spod znaku Plejad.

Mój Outback III generacji nie 
przeszedł większych modyfikacji. 
Największymi z nich było doło-
żenie emulatora zmieniarki oraz 
aluminiowej płyty chroniącej 
silnik. Płyta jest naprawdę solidna 
i przydała mi się, kiedy poznawa-
łem samochód.

Zawieszenie oraz mechanika 
spisały się w Norwegii doskonale. 
W trasie niczego nam nie brako-
wało. Wolnossący silnik 2.5 sparo-
wany z manualną skrzynią biegów 
świetnie sobie radził. Co więcej, 
reduktor był dla mnie wybawieniem 
podczas hamowania silnikiem oraz 
wspinania się po stromych drogach. 
W Polsce zdarza mi się korzystać 
z niego dość sporadycznie, jednak 
tam był czymś naprawdę przydat-
nym.

Podróżowaliśmy w 4 osoby. 
Nocowaliśmy w dwóch namio-
tach. Gotowaliśmy samodzielnie. 
Mieliśmy z sobą sporo zapasów, 
z którymi zresztą wróciliśmy do 
Polski, i masę dodatkowego sprzę-
tu, jak: grube plandeki pod namio-
ty, stół z krzesłami turystycznymi, 
a nawet turystyczny prysznic. 
Wszystko to sprawiło, że otrzy-
małem wyjazdowy tytuł „mistrza 
tetrisa”. Każdego dnia musiałem 
kombinować, jak to wszystko po-
składać, aby bezpiecznie zapako-
wać. Jestem pewny, że na kolejny 
wyjazd wezmę nieco mniej, albo 
pojadę tylko w dwójkę. Podczas 
podróży niczego nam nie brako-
wało, a jedynym ograniczeniem 
była moja chęć przygotowania się 
„na wszystko”. Trzeba w tym osią-
gnąć pewien kompromis.

Reasumując, uważam, że doko-
nałem świetnego wyboru, kupując 
Outbacka. Pomógł mi spełnić moje 
marzenie. Podróż nim była niesa-
mowitą przygodą!

Wyprawa do Norwegii okazała 
się ważnym etapem w moim życiu, 
na pewno wiele w nim zmieni. Po-
mogła mi odkryć siebie oraz zde-
cydować, w którym kierunku chcę 
dalej podążać. 
Jeżeli ktoś tak jak my uwielbia 
naturę, góry, surowy klimat i nie 
przeszkadza mu mała ilość ludzi 
wokół, to podobna wyprawa będzie 
idealna. Osoby zamiłowane w jeź-
dzie samochodem także znajdą 
tam coś dla siebie – ilość górskich 
serpentyn jest tam wprost przytła-
czająca!

Uważam, że doko-
nałem świetnego 
wyboru, kupując 
Outbacka. Pomógł 
mi spełnić moje 
marzenie. Podróż 
nim była niesamo-
witą przygodą!
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Podczas całego wyjazdu 
udało nam się trafić wy-
łącznie na jedno miejsce, 

gdzie nie można było zapłacić kar-
tą – parking pod jedną z gór. Musieliśmy 
ręcznie wpisać się do pozostawionego 
tam zeszyciku, a gotówkę włożyć do 
pudełka obok. Zadziwiające, że może to 
w ten sposób tam funkcjonować. Poza 
tym miejscem wszędzie bez problemu 
mogliśmy płacić kartami walutowymi.

Nie mieliśmy również 
żadnego problemu z do-
gadaniem się. Praktycz-

nie każdy, z kim mieliśmy do czynienia, 
fenomenalnie posługiwał się językiem 
angielskim! Znając ten język, wszyscy 
poradzą sobie podczas zwiedzania. Lu-
dzie są bardzo życzliwi i cierpliwie starają 
się nas zrozumieć – nie tylko obsługa, 
ale także zwykli Norwedzy spotkani 
na szlakach czy polach kempingowych.

Okazuje się, że Norwedzy trak-
tują LPG raczej jako ciekawost-
kę. Ilość miejsc, gdzie można 

zatankować, jest bardzo ograniczona. 
Część z nich nie była nawet stacjami paliw, 
a zakładami, gdzie można uzupełnić butlę 
z gazem np. do kuchenki. Z tego względu 
możliwość zatankowania ograniczona 
była czasowo do godzin otwarcia firmy. 
Część miejsc była jednak samoobsługowa, 
włącznie z płaceniem. Warto być przy-
gotowanym na to, że automat pobierze 
z konta dziwną wartość, która następnie 
zostanie skorygowana do zatankowanej 
kwoty, czasami nawet dopiero po kilku 
dniach. Może to rzecz oczywista, lecz mnie 
zaskoczyła na tyle, że zadzwoniłem do 
obsługi. 

Planując trasę, warto wziąć pod uwagę 
lokalizacje stacji. Można je znaleźć między in-
nymi na aplikacji  MyLPG.eu , czy podobnych. 
Pistolety na stacjach występują zarówno 
w naszym standardzie (dish), jak i bayonet. 
Ceny paliw w Norwegii są znacznie wyższe 
niż u nas. Kiedy tam tankowałem, litr gazu 
kosztował zwykle 14–16 koron. Cenę tę, 
w uproszczeniu, można podzielić na pół, 
by wyszła w złotówkach. Robi wrażenie. 
Cena benzyny oraz oleju napędowego jest, 
podobnie jak u nas, proporcjonalnie wyższa 
i wedle informacji, jakie znalazłem na stro-
nie MyLPG, wynosiła około 22–25 koron za 
litr. Biorąc pod uwagę to, jak Norwegia jest 
górzysta, koszt samego transportu stanowi 
znaczną część wyjazdowego budżetu.

Pokonanie 2750 km kosz-
towało nas łącznie 2320 zł. 
Do tego dochodzi oczywiście 

koszt promu w obu kierunkach oraz opłaty 
drogowe. Rejs w obu kierunkach kosztował 
nas łącznie 1930zł za samochód, 4 osoby 
oraz kajuty. Opłaty drogowe w Norwegii 
wyniosły łącznie 215 zł, plus dodatkowe 
42zł za prom na jednym z fiordów. Niedu-
żo, biorąc pod uwagę ilość pokonanych 
tuneli oraz płatnych fragmentów drogi. 
Warto wcześniej zarejestrować samochód 
na stronie  epass24.com , by nie czekać 
na przyjście rachunku listem. By korzy-
stać z automatycznych płatności za rejsy 
promami w Norwegii, należy zarejestro-
wać samochód na stronie  ferrypay.no .
Autostrada w Szwecji jest bezpłatna z wy-
jątkiem fragmentu łączącego Szwecję 
z Danią, my nie mieliśmy jednak okazji z nie-
go skorzystać. 
Ceny usług i gastronomii w Norwegii są 
niestety na tyle wysokie, że musieliśmy 
zredukować je do minimum. Niewiele zatem 
jestem w stanie powiedzieć na ich temat.

KILKA PRAKTYCZNYCH 
WSKAZÓWEK, KTÓRE MOGĄ 
PRZYDAĆ SIĘ PODRÓŻUJĄCYM 
DO NORWEGII



DAWNO, DAWNO TEMU… 
ZA WIELKĄ WODĄ
Dziś japońska motoryzacja stanowi nieodłączny element amerykańskiego krajobrazu, 
mając wyrobioną od wielu lat markę. Wiemy, że jednym z poważniejszych graczy na tym 
rynku jest właśnie firma  Subaru, która posiada w Stanach Zjednoczonych swoją fabrykę 
i sieć salonów sprzedaży. Pojawia się pytanie: jak to wszystko się zaczęło, że  Subaru 
zawitało na drugą stronę Oceanu? Początek historii zdecydowanie nie zapowiadał 
szczęśliwego zakończenia.

TEKST: MICHAŁ REICHER
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HISTORIA

W latach 60. amerykański 
sen trwał w najlepsze. 
Kolorowe życie upływało 

w rytmie rock’n’rolla i miało smak 
coca-coli. Po szerokich jak morze 
drogach poruszały się wielkie 
i płetwiaste krążowniki, a z twarzy 
ich pasażerów nie schodził zna-
ny wszystkim z reklam uśmiech 
numer pięć. Stany Zjednoczone 
jawiły się wszystkim jako mlekiem 
i miodem płynąca kraina biznesu. 
Wydawało się, że wystarczyło mieć 
gadane, trochę pieniędzy w kiesze-
ni i ciekawy pomysł, żeby spełnić 
swoje amerykańskie marzenia.

Na taki właśnie pomysł wpadł 
Malcolm Bricklin, który w tamtym 
czasie prowadził dość dobrze pro-
sperujące przedsiębiorstwo pod na-
zwą Handyman (ang. złota rączka), 

zajmujące się sprzedażą narzędzi. 
Po wycofaniu się z biznesu i spie-
niężeniu udziałów w głowie nasze-
go bohatera zapaliła się żarówka, 
aby zbudować w USA sieć wypoży-
czalni skuterów. Swój plan zaczął 
realizować od nabycia na własność 

w Bostonie firmy zajmującej się 
ich importem. Tymi jednośladami 
były pojazdy Rabbit, produkowane 
przez japońską firmę Fuji Heavy 
Industries, czyli koncern matkę 
 Subaru. Na Bricklina scedowano 
umowę na kolejne dostawy, ale kie-
dy ten skontaktował się z koncer-
nem, sprawa się skomplikowała. 
Nie dość, że nikt nie znał żadnego 
Malcolma Bricklina, to on sam nie 
wiedział nic o wycofaniu z pro-
dukcji skuterów Rabbit. Nie było 
czasu na wyjaśnienia, trzeba było 
działać, zatem Amerykanin wsiadł 
do samolotu i czym prędzej udał się 
do Japonii, aby negocjować zakup 
zalegających skuterów i oprzyrzą-
dowania do ich produkcji.

Tutaj historia wykonuje nagły 
skręt. Malcolm Bricklin pojechał po 

skutery, a wrócił z samochodami. 
Jak do tego doszło? Był rok 1967 i Fuji 
Heavy Industries od pewnego 
czasu trudniło się wytwarzaniem 
samochodów. Powodem rezygnacji 
z produkcji skuterów był galopujący 
postęp tej gałęzi przemysłu. Od pra-

wie dekady bramy fabryki w Ota 
opuszczało małe  Subaru 360 i to 
właśnie ono było przyczyną całego 
zamieszania. Pan Bricklin przecha-
dzając się po fabryce dostrzegł ów 
samochodzik, który natychmiast 
wzbudził jego zainteresowanie. Miał 
w pamięci sukces, jaki na amery-
kańskim rynku odniósł Volkswagen 
Garbus, który za sprawą legendarnej 
autoironicznej kampanii reklamo-
wej z outsidera stał się bestsellerem. 
W momencie, kiedy przedsiębiorca 
badał wzrokiem  Subaru 360, zna-
czek niemieckiego koncernu miała 
ponad połowa importowanych do 
USA samochodów. Garbus, który 
wszedł na rynek USA prawie dekadę 
wcześniej, teraz był o kilka lat star-
szy, dlatego z pewnością fantastycz-
nym pomysłem było zastąpienie go 

młodszym samochodem na każdą 
kieszeń. Dodatkowym atutem było 
to, że pojedyncze sztuki  Subaru 
360 kursowały już po amerykań-
skich drogach za sprawą prywatnej 
inicjatywy. Oprócz tego gdzienie-
gdzie oficjalnie sprzedawano do-

Biznes Malcolma 
Bricklina to 
doskonały przy-
kład, że w latach 
60. w Stanach 
Zjednoczonych 
wystarczyło mieć 
gadane, trochę pie-
niędzy w kieszeni 
i ciekawy pomysł, 
aby spełnić swoje 
amerykańskie 
marzenia.



stawcze  Subaru Sambar. Tymcza-
sem za sprawą wywrotowej książki 
„Unsafe at any speed” (ang. Nie-
bezpieczny przy każdej prędkości) 
autorstwa Ralpha Nadera niebawem 
samochody na amerykańskim ryn-
ku miały zostać objęte szeregiem 
regulacji z zakresu bezpieczeństwa, 
określających mnóstwo szcze-
gółów dotyczących wyposażenia 
i technicznej specyfikacji, co mogło 
być ewentualną przeszkodą w im-
porcie nowych egzemplarzy. Sęk 
w tym, że regulacjom wymykały 
się pojazdy o masie własnej poni-
żej 1000 funtów, czyli 450 kg. Małe 
 Subaru ważyło… 410 kg. Zatem, 
 Subaru 360 w Ameryce? Brzmiało to 
jak doskonały plan!

Malcolm Bricklin oraz jego przy-
jaciel Harvey Lamm w 1967 roku 
podpisali umowę z Fuji Heavy 
Industries na import samochodów 
 Subaru do USA. Była to trzecia, po 
Toyocie i Datsunie, japońska marka 
na tym rynku. 15 lutego 1967 roku 
powołali do życia firmę  Subaru 
of America i zainwestowali w nią 
75 tysięcy dolarów. Już w następ-
nym roku panowie uruchomili kil-
kadziesiąt salonów sprzedaży oraz 
sprowadzili pierwsze 300 sztuk 
 Subaru 360.

Wciśnijmy na chwilę pauzę 
na osi czasu, aby przyjrzeć się 
samemu  Subaru 360 oraz jego 
życiorysowi. Na początek cofnijmy 
zegar do lat 50., aby poznać ów-
czesne realia japońskiego rynku 
motoryzacyjnego. W odbudowują-
cej się po drugiej wojnie światowej 
Japonii błyskawicznie dokonuje 

się industrializacja miast, a wraz 
z nią rośnie gęstość zaludnienia. 
Kolejną przewróconą kostką do-
mina stał się narastający ruch 
drogowy. Dopóki podstawowy 
środek transportu stanowiły sku-
tery i motocykle, sytuacja była 
opanowana, lecz kiedy zaczęła 
rosnąć liczba samochodów, poja-

wiły się problemy, czyli korki i brak 
miejsc do parkowania. W Japonii 
pojazdy podzielono na klasy, we-
dług wymiarów oraz pojemności 
silnika, a jedną z nich była forma 
pośrednia pomiędzy motocyklem 
a samochodem, czyli Keijidosha, 
tzw. kei-cars. Początkowo prze-
pisy pozwalały używać silników 
o pojemności nieprzekraczającej 
150 ccm dla silników czterosuwo-
wych i 100 ccm dla dwusuwowych, 

jednak regularnie wartości te pod-
wyższano. W 1955 roku limit usta-
lono na 360 ccm dla obu rodzajów 
silników, a maksymalną długość 
samochodu na 3 metry. Pozwa-
lało to bez większych problemów 
parkować takie auto na ulicy, co 
zresztą było jednym z powodów 
promowania kei-cars przez ja-

poński rząd ulgami w podatkach. 
Jak widać, klimat dla samochodu 
w Japonii był zgoła inny niż w USA. 
W Kraju Kwitnącej Wiśni liczył się 
minimalizm, a po drugiej stronie 
Oceanu wszystko emanowało 
przepychem. W realiach owego mi-
nimalizmu w 1958 roku narodziło 
się  Subaru 360, pierwszy masowo 
produkowany kei-car. Dla Japoń-
czyków to pojazd równie ważny jak 
dla nas Mały Fiat, dla Francuzów 
Citroen 2CV czy dla Włochów Fiat 
500. Zgodnie z rządowymi ogra-
niczeniami autko miało niecałe 
3 metry długości i dwusuwowy 
silniczek o pojemności 356 ccm. 
Z początku produkował moc 
16 koni mechanicznych i pozwalał 
 Subaru rozpędzić się maksymalnie 
do prawie równej setki. Z biegiem 
lat model ten stawał się coraz bar-
dziej zaawansowany: trzybiegową 
skrzynię przekładniową zastąpiła 
czterobiegowa, w silniku zasto-

sowano automatyczny dozownik 
oleju (wcześniej samodzielnie 
mieszało się go z paliwem w zbior-
niku), a sam motor rósł w siłę. W ja-
pońskich warunkach był on akurat 
w zupełności wystarczający. Dla 
ludzi, którzy przemierzali niewiel-
kie dystanse i dysponowali ograni-
czoną przestrzenią do parkowania, 

głównymi zaletami samochodu 
były ekonomia i kompaktowe wy-
miary. 360 spełniała te oczekiwa-
nia bez zająknięcia.  Subaru stało 
się bestsellerem, co w dużej mierze 
zawdzięczało także wysokiej jako-
ści wykonania i po prostu uroczej 
stylistyce, dzięki której przylgnął 
do niego przydomek „Biedronka”. 
Wszystko, co jest urocze, od za-
wsze wywoływało u Japończyków 
pozytywne emocje.

Wracamy do roku 1968. Właśnie 
TAKI samochód w Stanach zamie-
rzał sprzedawać Malcolm Bricklin. 
Kei-car w krainie krążowników, 
niczym Guliwer w krainie Olbrzy-
mów. Motywacją dla przedsiębiorcy 
był sukces Garbusa, do którego 
nawiązywała również kampania 
promocyjna  Subaru 360. Slogan 
przedstawiał samochód jako „tani 
i brzydki”, co w oczywisty sposób 
odwoływało się do sloganów re-

klamujących Volkswagena. Małe 
 Subaru wygrywało jeszcze niższą 
ceną, skalkulowaną na poziomie 
1297 $, co czyniło je absolutnie 
najtańszym samochodem na ryn-
ku. Na Garbusa należało prze-
znaczyć około 1700 $, a średnia 
cena nowego wozu oscylowała 
w pobliżu 3500 $. W materiałach 
reklamowych jako istotną zaletę 
wskazywano również bajecznie 
niskie zużycie paliwa, według ame-
rykańskiego przelicznika pozwala-
jącego przejechać 66 mil na jednym 
galonie benzyny. Auto w momencie 
wejścia na rynek USA konstrukcyj-
nie miało już 10 lat, ale w jego przy-
padku była to akurat zaleta, ponie-
waż ewolucyjne zmiany uczyniły 
z niego pojazd znacznie bardziej 
przyjazny lokalnemu klientowi. 
Silnik dysponował mocą już 25 koni 
mechanicznych, a wnętrze nosiło 
cechy pełnowymiarowego samo-
chodu, z materiałowym obiciem 

PLEJADY NR 106 PLEJADY 1/2023plejady.subaru.pl facebook.com/SubaruPolska50 51

HISTORIA



tablicy przyrządów, otwieranymi 
szybami i kilkoma schowkami. 
Przypomnijmy, że 360 nie obejmo-
wały federalne przepisy bezpie-
czeństwa, dzięki czemu samochód 
mógł bez żadnych modyfikacji 
wyruszyć na drogi. Wydawało się 
więc, że plan nie ma słabych punk-
tów, a Malcolm Bricklin znalazł 
swój tani samochód dla Ameryka-
nina. Cóż więc poszło nie tak?

Stosunkowo szybko okazało 
się, że niestety wszystko. Bricklin 
kompletnie spudłował z koncepcją 
taniego samochodu dla Amery-
kanina, ponieważ ci takiego… 
nie potrzebowali. Ale po kolei. 

Kalendarz przeskakuje na rok 
1969.  Subaru sprzedawało się prze-
ciętnie, opinia publiczna nie była 
mu przychylna, ale panowie Bric-
klin i Lamm dzielnie kontynuowali 
swój interes. Katastrofa nastąpiła 
w momencie, kiedy 360 wzięła pod 
lupę organizacja Consumer Re-
ports (ang. raporty konsumenckie), 
zajmująca się testowaniem i opi-
niowaniem produktów sprzeda-
wanych na amerykańskim rynku. 
Opinia była miażdżąca, ponieważ 
samochód został boleśnie wy-
punktowany, a puentą były przykre 
słowa: „Not acceptable” (ang. nie-
akceptowalny). Cóż tak bardzo 

zniesmaczyło recenzentów? Przede 
wszystkim, ich zdaniem, fatalny 
poziom bezpieczeństwa. Oceniono, 
że  Subaru dramatycznie odstaje od 
ruchu ulicznego dynamiką. Przy-
spieszenie do 60 mil na godzinę 
zajmowało 37,5 sekundy, co ze-
stawiono z 14,5 sekundy Garbusa 
i 11,5 sekundy miejscowego Ram-
blera. Krytycznie odnoszono się 
również do prowadzenia. Okazało 
się, że podczas manewrów godnych 
Steve’a McQueena samochód za-
chowywał się w sposób mało prze-
widywalny. Wisienką na torcie był 
obnażony brutalny kontrast między 
 Subaru a amerykańskimi krążow-

nikami, które dosłownie i w prze-
nośni nakrywały 360 zderzakami. 
W przypadku kolizji takowy mógł 
znajdować się nawet na wysokości 
kabiny pasażerskiej. Udowod-
niono to w teście zderzeniowym, 
w którym osiągnięto dokładnie 
taki skutek. Po tak masakrującej 
opinii  Subaru of America popadło 
w tarapaty. Początkowo Malcolm 
Bricklin robił dobrą minę do złej gry. 
Zakładał, że półmilionowy nakład 
Consumer Reports, przy ogólnej 
populacji USA, nie wyrządzi mu 
krzywdy. Niestety, wśród pół mi-
liona odbiorców znajdowali się ci, 
którzy zdecydowanie nie powinni 

tej opinii przeczytać, czyli banki, 
dealerzy i… Fuji Heavy Industries.

Przedstawiciele Fuji Heavy 
Industries, którzy dostarczali pro-
dukt i się pod nim podpisywali, byli 
zażenowani i zdegustowani całą 
sytuacją. Kariera panów Bricklina 
i Lamma zawisła na włosku, po-
dobnie jak przyszłość  Subaru of 
America. Jedyne, co im pozostało, 
to przekonanie partnera, że dalsza 
współpraca jednak ma perspek-
tywy na sukces, a wizerunkowa 
wpadka z  Subaru 360 to tylko 
niefortunny incydent. Szczęśliwie 
panowie przeszli przez kryzys 
suchą stopą, a Bricklin przekonał 
przedstawicieli koncernu, że zaiste 
źle ocenił możliwość sprzedaży 
360 w USA, ale zupełnie inaczej 
będzie z przednionapędowym mo-
delem 1000. Nowy model świeżo 
wszedł do produkcji i do Stanów 
Zjednoczonych miał być importo-
wany na rok modelowy 1970.

 Subaru of America podniosło się 
z kolan, wyprostowało i odetchnęło 
pełną piersią. Model 1000, w USA 
sprzedawany pod szyldem Star, 
odniósł upragniony sukces. Pozostał 
tylko jeden kłopotliwy problem do 
rozwiązania – wyprzedanie zale-
gających u dealerów około 10 000 
sztuk  Subaru 360. Dochodziło do 
takich sytuacji, że dealerzy sprze-
dawali dwa egzemplarze w cenie 
jednego lub za symbolicznego dolara 
dorzucali 360 do innego zakupione-
go auta. Podobno gdzieniegdzie małe 
 Subaru czekały na klienta jeszcze 
przez kilka lat, a niektóre egzempla-
rze nigdy nie znalazły nabywcy.

Czy  Subaru 360 naprawdę było 
aż takie złe, jak oceniła go organiza-
cja Consumer Reports? Zasadniczo, 
wręcz przeciwnie. Auto było skrojo-
ne pod zatłoczone centra japońskich 
miast, gdzie swoją filigranowością 
i zwrotnością idealnie wpisywało się 
w ruch uliczny. Nic więc dziwnego, 
że testowane na amerykańskich au-
tostradach zostało zadeptane przez 
rozpędzony tłum. W Japonii życie 
toczyło się w spokojnym rytmie, do 
którego kompletnie nie przystawał 

test dynamiki jazdy przeprowadzo-
ny przez amerykańską organizację. 
Był to czas, gdzie po opublikowaniu 
wspomnianej wcześniej książki 
„Unsafe at any speed” Amerykanie 
oszaleli na punkcie bezpieczeń-
stwa, tworząc stos regulacji, którym 
 Subaru przez lukę prawną się wy-
mykało. Kryzys naftowy nie nastał 
jeszcze przez kilka najbliższych lat, 
co zneutralizowało istotną zaletę 
małego  Subaru, jakim było zużycie 
paliwa, zwłaszcza na tle amerykań-
skich krążowników. Amerykanie 
nie przejmowali się specjalnie 
tym, że ich wielkie sedany spalają 
duże ilości benzyny, jeżeli była ona 
dostępna w cenie zgrzewki wody 
mineralnej. Problemem zatem nie 
był samochód, a rynek nierozumie-
jący koncepcji takiego samocho-
du. Coś, co dla Japończyków było 
ogromną zaletą, dla Amerykanów 
było zupełnie nieistotne.

Marka  Subaru w kolejnych latach 
zadomowiła się i rozkwitła w USA, 
wprowadzając na tamtejszy rynek 
kolejne sprzedające się z sukcesem 
modele. Odbywało się to jednak 
już bez Malcolma Bricklina, który 
w 1971 roku pozbył się swoich udzia-
łów w  Subaru of America, idąc dalej 
w świat i realizując kolejne nowe 
projekty. Pomimo trudnych począt-
ków, Malcolm Bricklin zasiał ziarno, 
z którego w późniejszym czasie 
wyrósł piękny ogród.
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Problemy Subaru 
360 w USA nie 
wynikały z wad 
samochodu,  ale 
ze specyficznego 
amerykańskiego 
rynku. Coś, co dla 
Japończyków było 
ogromną zaletą, 
dla Amerykanów 
było zupełnie 
nieistotne.



CAR OF THE YEAR 2023
ELEKTRYCZNE  SUBARU W FINALE
To już 60. edycja nagród Car of the Year – najstarszego i najbardziej rozpoznawalnego 
wyróżnienia przyznawanego nowym samochodom na rynku europejskim.  Subaru 
z elektrycznym modelem Solterra, powstałym we współpracy z Toyotą, oferującą 
oparty na tej samej platformie model bZ4X, znalazło się w finałowej walce o cenny 
tytuł Samochodu Roku 2023. Wyniki ogłoszono 13 stycznia w Brukseli podczas salonu 
samochodowego, który obchodzi w tym roku swoje setne urodziny.

TEKST: JACEK PIEŚNIEWSKI

54 55

WYDARZENIA

Organizatorem procesu wy-
łaniania Samochodu Roku 
na rynku europejskim 

jest niezależny od przemysłu 
motoryzacyjnego komitet zło-
żony z przedstawicieli mediów 
wspierających, których autorytet 
opiera się na pozycji rynkowej 
i zasługującej na szacunek tra-
dycji. Należą do nich: włoski 
magazyn „Auto” (wydawany od 
1985 roku), „Autocar” – brytyjski 
tygodnik, wydawany od 1895 roku, 
najstarsze wciąż wydawane cza-
sopismo poświęcone motoryzacji, 
„Automobil Revue / Revue Auto-
mobile” – szwajcarski magazyn, 
ukazujący się po francusku i nie-
miecku od 1906 roku (najstarszy 
w kontynentalnej części Europy), 
znany szerzej z dorocznego ka-
talogu danych technicznych aut, 
obejmujących wszystkich produ-
centów na świecie, „Autopista” – 
hiszpański tygodnik, wychodzący 
od sześciu dekad, „Auto Trends” – 
popularny w Belgii miesięcznik 
(od 1994 roku), „Autovisie” – ho-
lenderski magazyn, w którym zro-
dziła się idea konkursu Car of the 
Year, „Firmenauto” – niemieckie 
czasopismo poświęcone rynkowi 
flotowemu, „L’Automobile Magazi-
ne” – francuski miesięcznik, który 
jako pierwsze i jedyne czasopismo 
motoryzacyjne zdobył certyfikat 
ISO 9002 dla pomiarów realizowa-
nych w czasie testów drogowych, 
„Vi Bilägare” – mający 70-letnią 
historię szwedzki magazyn, uka-
zujący się 18 razy w roku.

Autorem idei jednego tytułu 
Samochodu Roku dla całego euro-
pejskiego rynku samochodowego 
był Fred van der Vlugt, w 1963 roku 
redaktor magazynu „Auto Visie” 
(jeden z jego założycieli). Już 60 lat 
temu zamiast porównywania laure-
atów różnych wyróżnień, przyzna-
wanych przez ówczesne media, za-
proponował on stworzenie zespołu 
doświadczonych dziennikarzy 
motoryzacyjnych, którzy wspólnie 
przyznawaliby jeden tytuł.

Siła tego pomysłu była tak duża, 
że przez dekady konkurs stanowił 
jedyny punkt odniesienia dla kie-
rowców i producentów. Na japoń-
skim (jakże dużym, ale też specy-
ficznym) rynku podobna nagroda 
(japoński samochód roku) przy-
znawana jest od 1980 roku, na ryn-
ku północnoamerykańskim – od 
1994. W 2005 roku powstała 
jeszcze jedna nagroda o między-
narodowym charakterze – World 
Car Award. Daleko im jednak do 
tradycji europejskiej nagrody Car 
of the Year.

W pierwszym jury znalazło 
się 10 przedstawicieli 6 krajów. 
Wkrótce grono rozrosło się do 
26 profesjonalnych testerów aut, 
reprezentujących dziewięć ryn-
ków. Dziś liczy 59 osób z 22 państw 
(Rosja i dwaj reprezentanci tego 
kraju zostali zawieszeni po napa-
ści tego kraju na Ukrainę), przy 
czym w tym roku w głosowaniu nie 
brało udziału dwoje jurorów. Sześć 
głównych europejskich rynków 
(Francję, Hiszpanię, Niemcy, 

Tegoroczna 
obecność Solterry 
w ścisłej siódemce 
kandydatów do 
tytułu Samochodu 
Roku to drugi tak 
znaczący sukces 
Subaru. Model 
Subaru BRZ, 
powstały także 
we współpracy 
z Toyotą, 
w 2013 roku zajął 
drugie miejsce. 



Skandynawię, Wielką Brytanię 
i Włochy) reprezentuje po sześciu 
jurorów. W gronie są dwaj Polacy: 
Maciej Ziemek (od ponad 20 lat), 
niezależny dziennikarz motory-
zacyjny, oraz Roman Popkiewicz, 
redaktor naczelny miesięcznika 
„auto motor i sport”.

Członkami jury mogą być za-
wodowi dziennikarze niemający 
bezpośredniego związku z produ-
centami samochodów, zajmujący 
się w swojej pracy testami nowych 
samochodów, oferowanych na ryn-
ku europejskim.

Zasady wyboru
Zgodnie z regulaminem prac 

procedura wyboru zaczyna się 
jesienią, gdy ogłaszana jest lista 
kandydatów. Na pierwszej, szero-
kiej, znajdują się wszystkie nowe 
modele, które pojawiły się w ciągu 
roku poprzedzającego werdykt 
i spełniają inne wymagania. Mu-
szą być dostępne do testów dla 
większości członków jury COTY 
i oferowane na co najmniej pięciu 
krajowych rynkach europejskich 
(w tym co najmniej dwóch wiodą-
cych).  Subaru Solterra spełniła te 
wymagania, bowiem jest dostępna 
w Europie od połowy ub. roku. Zna-
lazła się zatem zarówno na obejmu-
jącej 45 modeli wstępnej liście kan-
dydatów, jak i liczącej 27 pozycji (po 
weryfikacji) ostatecznej, szerokiej 
liście kandydatów.

Każdy juror nominuje siedem 
modeli – na tym etapie nie przyzna-
je się punktów. Liczba nominacji 
zmieniała się (do 1995 roku było ich 
5, potem 10, obecna liczba obowią-
zuje od roku 2002). Tak powstaje 
zestawienie najczęściej nomino-
wanych aut. Ich lista, ogłaszana 
późną jesienią, może być powięk-
szona do ośmiu w przypadku 
równej liczby wskazań na ostatniej 
pozycji. W zakończonej właśnie 
edycji Samochodu Roku jurorzy 
również oceniali osiem aut, dlatego 
że na jednej pozycji obok  Subaru 
Solterry postanowiono umieścić 
także Toyotę bZ4X.

Głosowanie poprzedzają sesje 
testowe, podczas których jurorzy 
mogą dokładnie zbadać i ocenić 
kandydujące modele. W pierwszym, 
poprzedzającym werdykt na rok 
2023, zorganizowanym w Danii jesz-
cze w ub. roku, ostatecznie uczest-
niczyły 22 modele. W ostatniej fazie 
ośmiu finalistów było ocenianych 
na torze w belgijskim Mettet.

Na kandydatów z krótkiej listy 
jurorzy głosują według następu-
jących zasad: każdy dysponuje 
25 punktami, które rozdziela na co 
najmniej pięć modeli, z tym że naj-
wyżej oceniony nie może otrzymać 

więcej niż 10 punktów, a dwa naj-
wyżej oceniane przez tego samego 
sędziego modele nie mogą otrzy-
mać tej samej liczby punktów. Jeśli 
dwaj kandydaci zdobędą łącznie 
tyle samo punktów, tytuł zdoby-
wa auto wskazane jako pierwsze 
przez większą liczbę jurorów, a je-
śli i to nie pomaga, decyduje liczba 
drugich miejsc. W historii COTY 
taka sytuacja jeszcze nie zdarzyła 
się. Najmniejsza różnica oddzieliła 
zwycięzcę od drugiego miejsca 
w 2001 roku: zdecydował jeden 
punkt (zwycięzca miał ich 238).

Najważniejsze jest doświadczenie
Choć kryteria nie są ściśle 

skodyfikowane i wiele zależy od 
doświadczenia jurorów, statut 
nagrody COTY wskazuje główne 
płaszczyzny ocen. Testerzy powin-
ni wziąć pod uwagę design, kom-
fort, bezpieczeństwo, ekonomię, 
zachowanie na drodze, dynamikę, 
funkcjonalność, wpływ na środo-
wisko naturalne i ogólną satysfak-
cję kierującego. Innowacje tech-
niczne i relacja ceny do wartości są 
kluczowymi czynnikami.

Porównanie samochodów 
różnych klas, typów i napędów 

zawsze jest wyzwaniem. Nasuwa 
się zatem pytanie: dlaczego nie 
ogłaszać nagród w węziej nakre-
ślonych, bardziej jednorodnych 
kategoriach? Za jednym trofeum 
przemawia nie tylko jego długa 
tradycja i chęć podtrzymania jego 
wagi przez komitet organizacyjny. 
Okazuje się, że – jak oceniają to 
przedstawiciele koncernów mo-
toryzacyjnych, uczestniczących 
w rywalizacji – wartość publikacji 
i wywołanego zainteresowania 
zwycięzcą jest szacowana nawet 
na dziesiątki milionów euro (gdyby 

uzyskać podobny efekt poprzez 
reklamę). Jest o co walczyć!

Cywilizacyjna zmiana
Jurorzy COTY dość szybko doce-

nili znaczenie napędu elektrycznego 
w samochodach. Pierwszym Sa-
mochodem Roku z takim napędem 
w 2011 roku został Nissan Leaf. Ostat-
nie spalinowe (jak dotąd) auto – To-
yota Yaris – zdobyło tytuł w 2021 roku. 
W ubiegłym, gdy zwyciężyła elek-
tryczna Kia, łącznie aż sześciu finali-
stów miało napęd elektryczny, a jedy-
ny model w wersji spalinowej miał też 
odmianę hybrydową.

Podobnie było w obecnej edycji 
Car of the Year. W gronie modeli te-
stowanych na wstępnym etapie 21% 
miało napęd spalinowy (wliczając 
odmiany mild hybrid, czyli „lekkie” 
hybrydy), 16% – w pełni hybrydowy, 
18% – hybrydowy z powiększoną 
baterią ładowaną także z zewnątrz 
i możliwością jazdy czysto elek-
trycznej, a aż 45% stanowiły elek-
tryki. Z uczestniczących w finale 
modeli tylko jeden jest dostępny 
z napędem czysto spalinowym, przy 
czym ma też odmianę hybrydową 
(Peugeot 408), jeden zaś to wyłącz-

nie hybryda (Renault Austral), pozo-
stałe to auta czysto elektryczne.

Solterra, powstała we współ-
pracy z Toyotą, jest zbudowana 
na nowej platformie – e- Subaru 
Global Platform. Umieszczony pod 
podłogą, płasko i równomiernie 
rozłożony akumulator o pojemności 
71,4 kWh obniża środek ciężkości, 
co sprzyja świetnemu prowadze-
niu pojazdu (to rzecz ważna dla 
 Subaru), a dodatkowo umożliwia 
wydajne wykorzystanie wnętrza. 
Co więcej, zintegrowana z nad-
woziem obudowa baterii zwiększa 
sztywność szkieletu. To też ko-

rzystnie przekłada się na zacho-
wanie pojazdu na drodze. Przednia 
oraz tylna oś są napędzane kom-
paktowymi silnikami elektryczny-
mi eAxle, które – w sposób typowy 
dla tego typu napędu – oferują 
wysoki moment obrotowy już przy 
najniższych obrotach. Efektem jest 
niezwykle szybka reakcja i liniowe 
przyspieszenie, gdy kierowca go 
zażąda. Te zalety Solterry sprawia-
ją, że obecność pierwszego elek-
trycznego  Subaru w finale rywali-
zacji o tytuł Samochodu Roku była 
w pełni uzasadniona.

Postępująca „elektryfikacja” 
uczestników konkursu nie wyni-
ka z żadnych założeń regulami-
nu europejskiej nagrody COTY. 
To wyłącznie efekt przemian 
zachodzących w przemyśle mo-
toryzacyjnym. Producenci aut 
prezentują coraz więcej nowych 
modeli z napędem elektrycznym 
lub przynajmniej hybrydowym, by 
spełnić wymagane od nich pozio-
my redukcji emisji CO2.

Zwycięzcy
Nie ma nic dziwnego w tym, 

że organizowany przez europej-
skie media konkurs dla samocho-
dów oferowanych na europejskim 
rynku był przez dekady zdomino-
wany przez europejskich produ-
centów. Pierwszym zwycięskim 
autem japońskiego producenta 
była Toyota Yaris (choć wytwa-
rzana w Europie) w 2000 roku. 
Toyota, z którą  Subaru zawarło 
sojuszu celem wprowadzania do 
oferty napędu elektrycznego, ma 
więcej sukcesów w konkursie 
COTY. W 2005 roku tytuł Samo-
chodu Roku zdobył hybrydowy 
model Prius.

 Subaru swój największy suk-
ces w COTY odniosło modelem 
Subaru BRZ, powstałym także we 
współpracy z Toyotą (oferującą bliź-

niacze GT-86), 
w 2013 roku. 
Samochód zajął 
wówczas drugie 
miejsce. Tego-
roczna obec-
ność Solterry 
w ścisłej sió-
demce kandy-

datów do tytułu to drugi tak znaczą-
cy sukces  Subaru. Łącznie 22 marki 
zdobyły laur Samochodu Roku. 
A choć w tym roku nie zdobyło go 
 Subaru, w Polsce możemy być dum-
ni, że wyróżniony nim Jeep Avenger 
wyjeżdża z fabryki w Tychach, 
kiedyś należącej do Fiata, dziś pro-
dukującej auta koncernu Stellantis, 
obejmującego grupę Fiata, PSA (Peu-
geot-Citroen) oraz Chryslera.
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Postępująca „elek-
tryfikacja” uczest-
ników konkursu nie 
wynika z założeń 
regulaminu euro-
pejskiej nagrody 
COTY. To wyłącz-
nie efekt przemian 
zachodzących 
w przemyśle moto-
ryzacyjnym.



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 
A TECHNIKA I TAKTYKA JAZDY
Współczesny samochód, nie tylko samochód osobowy, wyposażony jest w wiele 
systemów poprawiających bezpieczeństwo jazdy i ułatwiających bieżące 
dostosowywanie się do przepisów. Czy wszyscy chcemy i potrafimy z nich korzystać?

TEKST: MAREK DWORAK
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W tym artykule postaram 
się przekonać i nakłonić 
do pełnego wykorzysty-

wania wszystkiego, co jest aktual-
nie do dyspozycji. Ponadto tekst ten 
może być przydatny, jeżeli mamy 
możliwość doboru wyposażenia 
w kupowanym pojeździe. Przy czym 
od razu dopowiedzmy, że wszystko, 
co wspomaga bezpieczeństwo, jest 
dostępne w standardzie każdego 
samochodu marki  Subaru kupowa-
nego w polskim salonie.

Na początek jedyny system, 
który początkowo sam wyłączałem, 
czyli asystent pasa ruchu. Draż-
niło mnie, że przy naruszeniu linii 
ograniczającej pas wyczuwałem 
na kierownicy ruch, który odbiera-
łem jako początek utraty przyczep-
ności kół do nawierzchni. A prze-
cież czasem świadomie, oczywiście 
pod kontrolą, najeżdżamy na linię, 
chcąc np. ominąć dziurę w jezdni.

Dlaczego od tego zacząłem 
omawianie tematu? Bo to jedyny 
system, który nie „porwał” mnie 
od razu, ale do którego również 
się przekonałem. Musiałem przy-
zwyczaić się do tego, że odbierane 
na kierownicy wrażenie nie jest 
początkiem poślizgu, że nie trzeba 
niczego kontrować, lecz pozwo-
lić systemowi zadziałać w kwe-
stii „dopilnowania” pasa ruchu, 
względnie utrzymać zaplanowany 
tor jazdy związany z ominięciem 
np. nierówności w jezdni. System 
doskonale zabezpiecza przed 
pewnego rodzaju niechlujstwem 
w kierowaniu, skutkującym nie-
umyślnym najeżdżaniem na li-
nie ograniczające pas ruchu, 
a w krytycznej sytuacji, sytuacji 

opada-
jących 
powiek, 
przywraca 
właściwy 
tor jazdy 
i budzi. 
Oczywiście, 
jeśli dojdzie do 
tego skrajnego 
przypadku 
początków 
zasypiania za 
kierownicą, 
należy przerwać 
jazdę w najbliż-
szym możliwym 
miejscu i dopro-
wadzić się do stanu 
„używalności” jako 
kierowca. Niezbęd-
ne będą przebieżki 
np. wokół samochodu 
lub co najmniej chwila 
snu. Kawa lub napoje 
energetyczne również 
pomogą, ale tylko na ja-
kiś czas, po upływie 
którego problem jeszcze 
się nasili.

Najnowszy  Subaru 
Forester i kilkanaście 
modeli samochodów 
należących do segmentu 
premium poszło jeszcze da-
lej – zapewnia utrzymanie 
idealnego toru jazdy na pro-
stej i w zakręcie. Wystarczy 
tylko pozwolić systemowi 
na czuwanie nad torem jazdy 
przytrzymując kierownicę, jak 
to się mówi, „między palcami”. 
W Foresterze funkcjonalność 
ta działa od momentu włączenia 

tempomatu adaptacyjnego. Nie 
jesteśmy samodzielnie w stanie tak 
dokładnie prowadzić w zakręcie, 
można by powiedzieć, w języku 
narciarzy zjazdowców, „wycinać 
łuku”. Spróbujmy pozwolić syste-
mowi działać – wówczas tor jazdy 
będzie naprawdę doskonały. Oczy-
wiście dla jego funkcjonowania po-
trzebne są dwa punkty odniesienia. 
Na jezdni bez oznakowania pozio-
mego to dobrodziejstwo zawsze do-
kładnie takiej samej odległości od 
tych punktów, nie zafunkcjonuje.

A jak wykorzystać inne wspa-
niałości technologiczne do przepi-
sowej, bezpiecznej jazdy?

Zacznijmy od tego, że możemy 
w ciągu kilku sekund połączyć doty-
kowy ekran multimediów z użytko-
wanym przez nas telefonem. Jeśli te-
lefon działa w oparciu o system ope-
racyjny Android, to łączymy się przez 

Android Auto, jeśli mamy 
iPhone’a, to łączymy się 

poprzez Apple CarPlay. 
Uzyskujemy po-

łączenie 

z telefonem i na ekranie dostępne są 
nasze kontakty, kalendarz, muzyka, 
nawigacja i inne aplikacje, z których 
korzystamy w telefonie (z oczywi-
stych względów, z wyjątkiem tych, 
które wymagają czytania lub oglą-
dania) – wszystko jest wyraźne, 
w dużym rozmiarze. Automatycznie 
wszystkie rozmowy telefoniczne 
odbywać się będą w systemie gło-
śnomówiącym, czyli w dozwolony 
sposób.

W autach starszych możliwości 
opisanej wyżej nie mamy. Jednak-
że dostępna może być komunika-
cja z telefonem poprzez łączność 
bluetooth. Tyle że trzeba chcieć 
się połączyć. Nie potrafię zrozu-
mieć tych, którym szkoda na to 
czasu. Po obserwacji zachowań 
w ruchu drogowym wiem, że ciągle 
takich kierowców jest wielu – sa-
mochód klasy premium i kierow-
ca trzymający telefon w ręce to 
nie tylko zachowanie niezgodne 
z przepisami i niebezpieczne, to 
wstyd. Łączenie przez bluetooth 
wymaga kilku kliknięć na ekra-
nach telefonu i samochodu, a ca-
łość trwa około minuty. Zainte-

resujmy się, czy 
mamy taką 

możliwość „zjednoczenia” telefonu 
z samochodem. Jeśli nie, to albo 
korzystajmy ze słuchawki bez-
przewodowej, albo nie podejmujmy 
rozmowy telefonicznej w czasie 
jazdy. Przypominam, że pomimo 
technicznej możliwości i przepi-
sowej dopuszczalności prowa-
dzenia rozmowy przez system 
głośnomówiący bądź słuchaw-
kowy nie powinniśmy jej rozwi-
jać, a tym bardziej przeciągać. 
Każda rozmowa, nawet u do-
świadczonego kierowcy, osłabia 
koncentrację na kierowaniu. 
A koncentracja ta jest nie do prze-
cenienia. W sytuacji zbliżania się 
do skrzyżowania lub przejścia dla 
pieszych, albo w innych przypad-
kach obowiązkowego zachowania 
szczególnej ostrożności (zmiana 
pasa ruchu, wyprzedzanie, cofanie 
itd.) powinniśmy przynajmniej za-
wiesić głos lub uwagę na słowach 
rozmówcy i maksymalnie skupić 

się na prowadzeniu pojazdu.
Przypominam, że brak 

odpowiedniej 
koncentra-

Możemy w ciągu 
kilku sekund po-
łączyć dotykowy 
ekran multimediów 
z telefonem. 
Na ekranie dostęp-
ne są aplikacje, 
z których korzy-
stamy w telefonie. 
Automatycznie 
wszystkie rozmo-
wy telefoniczne 
odbywać się 
będą w systemie 
głośnomówiącym, 
czyli w dozwolony 
sposób.



cji podczas prowadzenia po-
jazdu i właściwego ułożenia 
rąk na kierownicy w związku 
z podtrzymywaniem telefonu to 
zarzewie niebezpieczeństwa, 
a za niedopuszczalną rozmo-
wę przez telefon otrzymamy 
12 pkt karnych i mandat w wy-
sokości 500 zł.

À propos prawidłowego trzy-
mania kierownicy. Wyposażenie 
pojazdu w podgrzewanie kierow-
nicy nie tylko zapewnia przyjem-
ność kierowania po rozpoczęciu 
jazdy podczas mrozu, ale także 
przypomina o właściwym ułożeniu 
rąk, bowiem w większości modeli 
podgrzewana jest ta część koła 
kierowniczego, która wymusza 
prawidłowy uchwyt – „za pięt-
naście trzecia” (mam oczywiście 
na myśli odniesienie do cyferblatu 
analogowej tarczy zegarka).

Zwracam także uwagę na zna-
czenie podgrzewanego fotela 
kierowcy. Wykorzystujmy to do-
brodziejstwo i wsiadając za kie-
rownicę od razu zdejmijmy okry-
cie wierzchnie pomimo mrozu. 

Kierowanie pojazdem w płaszczu 
lub grubej kurtce ogranicza ruchy 
kierowcy i osłabia działanie pasa 
bezpieczeństwa.

Podczas prowadzenia po-
jazdu przydaje się również 
wyświetlanie obowiązującej 
prędkości na desce rozdzielczej 
lub ekranie multimediów. Mamy 
to udogodnienie, jeżeli samochód 
jest wyposażony w nawigację, 
względnie korzystamy z nawi-
gacji z podłączonego smartfonu. 
Wprawdzie powinniśmy na bieżą-
co śledzić znaki i pamiętać, w ja-
kim obszarze (zabudowanym czy 
niezabudowanym) się znajdujemy, 
jednakże to, co widzimy na wy-
świetlaczu, pomaga w upewnieniu 
się, że niczego nie przeoczyliśmy. 
Należy przy tym pamiętać, że wy-
świetlane dane mogą być nieak-
tualne na skutek czasowej bądź 
stałej zmiany organizacji ruchu 
w danym obszarze. W takich 

przypadkach przydaje się funkcja 
bieżącego skanowania i wyświe-
tlania znaków drogowych. O tym, 
jak ważne dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (a przy okazji 
bezpieczeństwa własnego portfe-
la) jest utrzymywanie zadanych 
limitów prędkości, nie powinie-
nem chyba przekonywać.

Komfort i bezpieczeństwo 
jazdy podnoszą także czujniki 
parkowania i kamery. Kamery 
są lepsze szczególnie, jeśli wy-
świetlają wyraźny obraz sytuacji 
za pojazdem. Przydaje się również 
obraz przed przednim zderzakiem 
i z prawej strony przedniego błotni-
ka. Należy tylko nauczyć się z nich 

korzystać. Widuję kierowców no-
wych samochodów klasy premium, 
którzy cofając, obracają się przez 
prawe ramię. Kiedyś miało to sens, 
dziś świadczy o braku umiejętności 
korzystania z lusterek zewnętrz-
nych (są naprawdę wysokiej klasy, 
nawet w autach segmentu A) i ka-
mery pokazującej obraz za tylnym 
zderzakiem. Kierowcy przywiązani 
do przyzwyczajeń twierdzą, że sys-
tem obrotu przez prawe ramię i ob-
serwacji przez tylną szybę samo-
chodu zapewnia możliwość szyb-
szego cofania. Odpowiadam: cofać 
powinniśmy powoli, a najistotniej-
szy jest moment początku i zakoń-
czenia manewru. Jeżeli zaczynamy 
cofać, nie mając kamery cofania, 

powinniśmy najpierw upewnić się 
co do możliwości rozpoczęcia jazdy, 
czyli o sytuacji bezpośrednio za 
tylnym zderzakiem. Zakończenie 
cofania bez kamery nigdy nie bę-
dzie super precyzyjne. Ta precyzja 
to bezpieczeństwo i możliwość 
idealnego wykorzystania prze-
strzeni – tak ważna wobec deficytu 
miejsc parkingowych, szczególnie 
w dużych miastach. Należy na-
uczyć się wykorzystywać obraz 
z kamer. To nie stanie się samo, 
to trzeba wytrenować. Cofając 
lub parkując przodem w ciasnych 
miejscach, musimy wypraktyko-
wać, w którym momencie patrzeć 
na obraz w lusterkach wstecznych, 
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Wyposażenie 
pojazdu w podgrze-
wanie kierownicy 
nie tylko zapewnia 
przyjemność 
kierowania po 
rozpoczęciu jazdy 
podczas mrozu, ale 
także przypomina 
o właściwym uło-
żeniu rąk, bowiem 
w większości 
modeli podgrze-
wana jest ta część 
koła kierownicze-
go, która wymusza 
prawidłowy 
uchwyt – „za 
piętnaście trzecia”.



a kiedy spojrzeć na obraz z kamer. 
Nie wykorzystując w pełni tych 
udogodnień, nie będziemy odpo-
wiednio sprawni w bezpiecznym 
i dokładnym parkowaniu.

Na koniec zostawiłem tem-
pomat, a w szczególności tem-
pomat aktywny (adaptacyjny). 
Oczywiście znacznie lepszy jest 
ten drugi, ale i zwykły tempomat 
odgrywa niepoślednią rolę. Przy 
czym – znów ta uwaga – najpierw 
należy go włączyć. Moje bogate 
doświadczenie jazdy po polskich, 
ale również europejskich autostra-
dach wskazuje, że bardzo wielu 
kierowców nie korzysta z tempo-
matu. Widać to niemalże od razu. 
Prędkość ich pojazdów faluje. Nie 
utrzymują prędkości, bo nie da się 
bez pomocy elektroniki jechać 
dokładnie z taką samą prędkością 
dłużej niż chwilkę. Jedziemy za 
nimi, bo poruszają się z odpowia-
dającą nam prędkością, po czym 
zwalniają, więc ich wyprzedzamy. 
Za chwilę oni wyprzedzają nas, 
niejednokrotnie jadąc z niedozwo-
loną prędkością, po czym znów 
stają się dla nas „zawalidrogą”. I nie 
jest to efekt rozmawiania przez 
telefon komórkowy, choć i to cza-
sem się zdarza. Po prostu nie włą-
czyli tempomatu – szkoda, bo mieli 
taką możliwość. Konwencjonalne 
tempomaty są dostępne w samo-
chodach osobowych od co najmniej 
piętnastu lat, biorąc nawet pod 
uwagę segment kompaktów (seg-
ment C). Dlaczego tak mało z nich 
korzystamy? Nie potrafię tego zro-
zumieć. Przecież to dobrodziejstwo 
jazdy płynnej, przewidywalnej, 
zgodnej z obowiązującym limitem 
prędkości. Nie musimy martwić się 
o zdjęcie z fotoradaru, jeśli odpo-
wiednio będziemy programować 
właściwy limit. Oczywiście każde 
naciśnięcie na pedał hamulca ten 
wymiar skasuje i zrobimy to, jeśli 
wystąpi taka potrzeba.

Ideałem jest posiadanie 
tempomatu aktywnego realizo-
wanego poprzez system kamer, 
albo radarów, czuwających nad 

prawidłową odległością od po-
przedzającego pojazdu. Jeżeli 
taki tempomat włączymy, pojazd 
samodzielnie zwolni lub przyspie-
szy do ustawionego limitu prędko-
ści. Mamy nie tylko zapewnioną 
wygodę, ale również bezpieczeń-
stwo zachowania właściwego od-
stępu od poprzedzającego pojazdu, 
który możemy wydłużyć w przy-
padku złych warunków ruchu, 
w szczególności stanu nawierzchni 
jezdni, żeby nie denerwować pa-
sażerów i siebie zbyt późną reakcją 
tempomatu. Jeśli przyjdzie nam po-
ruszać się za kierowcą stosującym 
przepisy ruchu drogowego, to jazda 
staje się niemalże relaksem. Oczy-
wiście przez cały czas jazdy mamy 
obowiązek kontrolowania systemu. 
Notabene w  Subaru – niezależnie 
od modelu – ten, jak i inne syste-
my, którym poświęciłem niniejszy 
tekst, działają wspaniale.

Przypominam – jeżeli ustawi-
my właściwy limit prędkości, to 
oprócz kontroli sytuacji na drodze 
nie musimy się o nic martwić. 
Prawidłowy odstęp od poprzedza-
jącego pojazdu mamy zapewniony. 
Jedziemy przewidywalnie, płyn-
nie, ekonomicznie. Korzystanie 
z tempomatu aktywnego ma 
wpływ na optymalne zużycie 
paliwa. Tempomat sprawdza się 
nie tylko na autostradach i drogach 
ekspresowych. Ja używam go na-
wet w mieście. I już nie wyobrażam 
sobie jazdy – szczególnie na dłuż-
szym dystansie – bez posiadania 
tempomatu adaptacyjnego.

Raz jeszcze pozwalam so-
bie zaapelować do kierowców 
o przekonanie się do stosowania 
wszystkich dostępnych syste-
mów. Poprawiają one komfort 
i bezpieczeństwo. Zapewniam.

Nie napisałem niczego o asy-
stencie zmiany pasa ruchu. Je-
żeli mamy poprawnie ustawione 
lusterka zewnętrzne i zmiana 
pasa odbywa się właściwie, czyli 
na stosunkowo długim odcinku, 
łagodnie i stopniowo, to nie ma 
mowy o tzw. martwym punkcie. 

Wszystko zauważymy i nie wymu-
simy pierwszeństwa przy zmianie, 
czyli – jak mówiło się dawniej – 
nie zajedziemy drogi innemu po-
jazdowi. Jednak początkującym 
kierowcom i to udogodnienie może 

się przydać. Wyświetla obecność 
pojazdu na sąsiednim pasie ruchu 
i nerwowo miga, jeśli w nieodpo-
wiednim momencie zasygnalizu-
jemy kierunkowskazem zamiar 
zmiany pasa.

Skupiłem się na systemach, 
które wymagają włączenia, albo 
tych, które można wyłączyć. 
W pierwszym przypadku, żeby 
zachęcić do ich włączania, w dru-
gim, żeby zachęcić do ich niewy-

łączania. Są naprawdę przydat-
ne – poprawiają nie tylko komfort 
prowadzenia pojazdu, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo. Są 
w służbie przepisowej, prawidło-
wej jazdy.
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PRZEPISOWO

Tempomat to do-
brodziejstwo jazdy 
płynnej, przewi-
dywalnej, zgodnej 
z obowiązującym 
limitem prędkości. 
Nie musimy mar-
twić się o zdjęcie 
z fotoradaru, 
jeśli odpowiednio 
będziemy progra-
mować właściwy 
limit.
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Podróże dalekie i bliskie są 
stałym elementem naszej 
codzienności, dlatego po-

stanowiliśmy zaprosić społecz-
ność marki Subaru do wzięcia 
udziału w konkursie „Najlepsza 
wycieczka Subaru – podsu-
mowanie roku 2022”, który 
przywoła wspomnienia ubiegło-
rocznych wypraw. Tym razem 
postawiliśmy przed naszymi fa-
nami dodatkowe zadanie – poza 
przesłaniem fotografii poprosili-

śmy o krótki opis wycieczki, która 
najbardziej zapadła im w pamięć. 

Otrzymaliśmy wiele cieka-
wych zdjęć wraz z opisem po-
dróży. Bardzo doceniamy, że tak 
wiele osób podzieliło się z nami 
tak ważnymi momentami jak 
uwiecznione na przekazanych 
fotografiach. Wybór zwycięskich 
prac nie był łatwy. 

Przedstawiamy laureatów kon-
kursu i dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w zabawie. 
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SZKOLENIA Z BEZPIECZNEJ JAZDY
DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY  DLA WŁAŚCICIELI 
SAMOCHODÓW SUBARU Z SYSTEMEM EYESIGHT

www.szkolajazdysubaru.pl facebook.com/SJSpl




