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10. ZLOT WŁAŚCICIELI SAMOCHODÓW
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LUDZIE
OD PIERWSZEGO WEJRZENIA 

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.



Jako że podejmowana przez 
nas tematyka dotyczy 
(głównie) motoryzacji, to 

nawiązanie do kierunku, w któ-
rym zmierza, wydaje się jak 
najbardziej na czasie. Pomiędzy 
zwolennikami elektryfikacji 
transportu (stanowiącymi mniej-
szość) i jej przeciwnikami (u nas 
w zdecydowanej większości) trwa 
w internecie, i nie tylko, intensyw-
na i zwykle mocna ideologiczna 
dyskusja. Zwolennicy podkreślają 
pozytywny wpływ na zmiany 
klimatyczne, cichą pracę, zna-
komitą dynamikę oraz niższe 
koszty utrzymania „elektryków”. 
Przeciwnicy twierdzą, że stary 
„pasek” diesel w całym bilansie 
eksploatacji powoduje niższą emi-
sję CO2, baterie „elektryków” mają 
krótką żywotność i są – podobnie 
jak i same samochody – bardzo 
drogie, ich zasięg jest zdecydowa-
nie mniejszy, a czas tankowania 
radykalnie dłuższy od konwen-
cjonalnych rozwiązań. A ponadto 
u nas prąd i tak pochodzi z węgla, 
więc z obniżania emisji CO2 i tak 
„nici”. Ci bardziej radykalni do-
dają, że zmiany klimatu to jedna 
wielka ściema, covidu nie ma, 
a Rosja generalnie ma rację (OK, to 
ostatnie to dopiero, gdy „dyskusja” 
rzeczywiście się rozgrzeje).

Z mojego punktu widzenia za-
sadniczą przewagą „elektryków” 
nad przysłowiowym „paskiem” 
jest to, że nie da się w nich wyciąć 
filtra DPF. A co będzie? Najbardziej 
radykalne rozwiązanie, czyli peł-
ne przejście na elektryki w Unii 
nie przeszło i klasyczne rozwią-
zania, tyle że zasilane paliwem 
produkowanym sztucznie (czyli 
z zerowym całkowitym bilansem 
CO2), mają dalej rację bytu.

Dla mnie to dobrze – gdybym 
ponownie zdecydował się poje-
chać do Gruzji, to na pokonanie 

trasy wystarczą mi trzy dni, nie 
trzy tygodnie (bo jak na razie 
ładowanie „elektryka” w Turcji 
czy Gruzji możliwe jest chyba 
tylko rozkładanym panelem foto-
woltaicznym).

Sama myśl o takiej podróży 
wywołuje przyjemne wspomnie-
nia. Ach, ten przejazd przez Ro-
sję, niekończące się stepy, a póź-
niej górskie przełęcze! A nie, już 
się nie da… Albo, innym razem, 
komfortowa podróż promem 
z Odessy do Batumi… A nie, też 
już się nie da!

No właśnie, jak to się pozmie-
niało! Pozmieniało się w Polsce, 
gdzie demokracja ma szanse 
na wylądowanie na oddziale 
intensywnej terapii. Pozmienia-
ło się w Rosji, gdzie kiełkująca 
dopiero demokracja (choć o za-
barwieniu ortodoksyjno-oligar-
chicznym) została z fanfarami 
zaniesiona do grobu z wielką 
literą Z na trumnie. Pozmieniało 
się w Chinach, gdzie (równie jak 
w Rosji dopiero kiełkująca) de-
mokracja poległa na demonstra-
cjach w Hongkongu. Pozmieniało 
się nawet w USA, gdzie prawie 
połowa społeczeństwa do dziś 
pochwala próbę siłowego przeję-
cia rządów.

W czasach, w których jawne 
złodziejstwo nazywane jest czę-
sto zaradnością, gdy wieczorem 
zamiast kolejnego fikcyjnego 
kryminału oglądamy prawie 
na żywo, jak żołnierze jednego 
państwa mordują obywateli in-
nego w imię wyimaginowanych 
ideałów swego przywódcy, tytu-
łowe pytanie powinno być chyba 
doprecyzowane: Quo vadis, 
munde?

Prawidłowe odpowiedzi prosi-
my nadsyłać na adres redakcji.

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

QUO VADIS?

NA POCZĄTEK
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Z dumą informujemy, że wzrasta zain-
teresowanie helikopterem  SUBARU 
BELL 412EPX. W minionym roku ma-

szynę, którą opracowaliśmy we współpracy 
z amerykańską firmą Bell Helicopter, filią 
Textron Inc., przekazaliśmy do użytku Ja-
pońskiej Agencji Policji Krajowej (JPNA). 
W maju swój pierwszy testowy lot odbył 
stworzony na jej bazie śmigłowiec użyt-
kowy kolejnej generacji UH-2. Docelowo 
będzie on w wyposażeniu Japońskich Sił 
Samoobrony Lądowej (JGSDF). Pisaliśmy 

o tym w poprzednim numerze „Plejad”. Tym 
razem spieszymy z informacją, że w czerwcu 
pozyskaliśmy dwa kontrakty na zakup he-
likoptera  SUBARU BELL 412EPX. Chęć jego 
nabycia wyraziły Biuro Rozwoju Regionalne-
go Chubu w japońskim Ministerstwie Grun-
tów, Infrastruktury, Transportu i Turystyki 
(MLIT) oraz Japońska Straż Przybrzeżna.

Helikopter ma zostać dostarczony 
pierwszemu z wymienionych klientów 
w 2024 roku. Biuro Rozwoju Regional-
nego Chubu będzie posługiwało się nim 

przede wszystkim do zbierania informacji 
w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak 
burze, powodzie i trzęsienia ziemi, a tak-
że do działań Technicznych Sił Kontroli 
Ratunkowej TEC-FORCE. Poza tymi zada-
niami śmigłowiec znajdzie zastosowanie 
w różnego rodzaju badaniach. Dostawę 
maszyny do Japońskiej Straży Przy-
brzeżnej przewiduje się natomiast na rok 
2025. W jej szeregach będzie ona służyła 
zapewnieniu bezpieczeństwa na morzu – 
będzie wykorzystywana w działaniach 

prowadzonych po katastrofach morskich, 
w akcjach poszukiwawczych i ratowni-
czych, a także do transportu ładunków.

 SUBARU BELL 412EPX ma cechy wspólne 
z helikopterem BELL 412EP, którym obecnie 
dysponuje zarówno Biuro Rozwoju Regional-
nego Chubu, jak i Japońska Straż Przybrzeż-
na. Dzięki temu możliwe będzie jego płynne 
wprowadzenie do użytkowania z wykorzysta-
niem już istniejących zasobów. W porównaniu 
do swojego poprzednika śmigłowiec 412EPX 
będzie cechował się lepszymi możliwościa-
mi operacyjnymi i większą wydajnością.

 Subaru od lat angażuje się w prace 
na rzecz bezpiecznych i niezawodnych 
helikopterów. Zajmujemy się nie tylko 
produkcją i sprzedażą śmigłowców, lecz 
również dostawą i konserwacją ich części. 
Zaprojektowana z myślą o trudnych wa-
runkach pogodowych maszyna  SUBARU 
BELL 412EPX z całą pewnością idealnie 
sprawdzi się w skomplikowanych opera-
cjach prowadzonych zarówno nad lądem, 
jak i wodą, a tym samym przyczyni się do 
ich powodzenia i łagodzenia skutków wszel-
kiego rodzaju katastrof, klęsk i wypadków.

DWA KONTRAKTY NA ZAKUP  SUBARU BELL 412EPX

Miło nam poinformować, że 1 lipca 
przystąpiliśmy do bardzo cieka-
wego projektu. Wraz z przedsię-

biorstwami ENEOS Corporation, Suzuki 
Motor Corporation, Daihatsu Motor Co. Ltd., 
Toyota Motor Corporation i Toyota Tsusho 
Corporation założyliśmy Stowarzyszenie 
Badawcze Innowacji Biomasy na rzecz 
Paliw Samochodowych Nowej Generacji 
(Research Association of Biomass Inno-
vation for Next Generation Automobile 
Fuels). Tym samym zapoczątkowaliśmy 
badania poświęcone optymalizacji procesu 
produkcji paliw. Skupimy się w nich przede 
wszystkim na wytwarzaniu bioetanolu. 
Wszystko z myślą o dążeniu do neutralno-
ści pod względem emisji dwutlenku węgla.

Kluczowe znaczenie dla jej osiągnię-
cia ma zapewnienie różnorodnych opcji 
energetycznych, będących w stanie 
zaspokoić potrzeby wielu różnych regio-
nów i klientów na świecie. Obiecującymi 
rozwiązaniami są wodór i paliwa synte-
tyczne wytwarzane przy użyciu energii 
elektrycznej pochodzącej z odnawialnych 
źródeł energii, a także wspomniany bio-
etanol. Skuteczność wszystkich trzech 
wymienionych rodzajów paliw została 
potwierdzona przez Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Nadal 
konieczne jest jednak szersze objaśnianie 
tej kwestii i poszukiwanie rozwiązań w za-
kresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

W ramach powstałego właśnie stowa-
rzyszenia razem z pięcioma partnerami 
zajmiemy się promocją badań technolo-
gicznych nad wykorzystaniem biomasy, 
a także wydajną produkcją bioetanolu 
do samochodów dzięki zoptymalizowa-
nej cyrkulacji wodoru, tlenu i dwutlenku 
węgla w tym procesie. Nasze prace reali-
zowane będą w czterech obszarach ba-
dawczych. W pierwszym z nich skupimy 
się na wydajności systemów produkcji 
etanolu. W drugim przeprowadzimy ba-
dania nad tlenem powstałym podczas 
produkcji wodoru, dwutlenkiem węgla 
generowanym podczas wytwarzania 
bioetanolu i utylizacją produktów ubocz-
nych. Obszar trzeci poświęcimy badaniom 
nad wydajnym funkcjonowaniem całe-
go systemu opartego na zastosowaniu 
bioetanolu w samochodach i innych 
pojazdach, a czwarty – efektywnym 
metodom uprawy roślin surowcowych. 
Wierzymy, że nasze działania już wkrót-
ce przyniosą efekty i przyczynią się do 
budowania społeczeństw neutralnych 
pod względem emisji dwutlenku węgla.

RAZEM NA RZECZ PALIW 
NOWEJ GENERACJI
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RAJDY

Ponieważ inne rajdy cyklu 
Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Świata z mniejszy-

mi lub większymi komplikacjami 
udało się rozegrać, a restrykcje 
w Niemczech były jednymi z naj-
surowszych, z małymi perspekty-
wami na poluzowanie w kolejnym 
roku, rajd Niemiec nie został w ogó-
le ujęty w kalendarzu rajdowym 
na rok 2021. Jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych pewniaków cy-
klu WRC zniknął z dnia na dzień 
i nie wiadomo było, co dalej. Po do-
świadczeniach z 2020 i 2021 roku 

nikt najprawdopodobniej nie 
chciał ryzykować wpisywania 
go ponownie do kalendarza bez 
stuprocentowej pewności, że się 
odbędzie, a inne kraje cały czas 
ostro walczyły o znalezienie się 
w kalendarzu, również kalendarz 
na 2022 rok nie obejmował rundy 
rozgrywanej w nadreńskich winni-
cach. Sytuacja pandemiczna i coraz 
bardziej zmniejszane ograniczenia 
dawały nadzieję na możliwość 
ponownego organizowania rajdów 
w sezonie 2023. Ponieważ jednak 
organizatorzy z Nadrenii nie dali 

LEGENDARY ZERO CAR
FROM RALLY DEUTSCHLAND
ADAC Rallye Deutschland to rajd cyklu WRC, który najbardziej ucierpiał wskutek 
pandemii COVID-19. W 2020 roku, mimo znaczącego zaawansowania przygotowań 
do rozegrania tej imprezy, w związku z bardzo restrykcyjnymi ograniczeniami 
obowiązującymi na terenie Niemiec, włącznie z całkowitym zakazem organizowania 
imprez masowych, organizatorzy tej eliminacji WRC musieli podjąć decyzję 
o ostatecznym odwołaniu wydarzenia. Bez kibiców nie miało ono dla organizatorów sensu 
ekonomicznego i lepiej było przerwać wszystko tuż przed niż kontynuować w bardzo 
okrojonym kształcie.



za wygraną, w tym roku w ramach 
krajowego cyklu rajdów samocho-
dowych zorganizowali okrojoną 
wersję ADAC Rallye Deutschland 
i nazwali ją 1. Rallye ADAC Mit-
telrhein. Rajd ten został równocze-
śnie zgłoszony jako kandydat do 
cyklu WRC w roku 2023. To jasny 
i wyraźny sygnał organizatorów dla 
włodarzy światowego czempionatu, 
że niemiecki klasyk ponownie chce 
wejść do gry zwanej WRC.

Rajd miał być zorganizowany 
równie perfekcyjnie jak wcze-
śniejsze edycje imprez rozgrywa-
nych w tym miejscu. Nikogo nie 
powinno więc dziwić zaproszenie 
przesłane przez organizatorów do 

Marka Kluszczyńskiego i zespołu 
 Subaru Historic Rally Team, aby to 
właśnie oni wystawili samochód 
i załogę w roli „zerówki”. Jeszcze 
w 2020 roku, kiedy podjęto trudną 
decyzję o odwołaniu imprezy, nasz 
zaprzyjaźniony zespół otrzymał 
zapewnienie, że jeżeli tylko powró-
ci temat organizacji rajdu, to SHRT 
ma gwarantowane miejsce w roli 
samochodu funkcyjnego.

Zaproszenie zostało wystosowa-
ne 3 miesiące przed rajdem, więc 
nie trzeba się nawet zastanawiać, 
jaka była odpowiedź Marka. Choć 
sam nie startuje już regularnie, 
to jednak rajd Niemiec zajmuje 
w jego sercu specjalne miejsce 

i ciężko sobie wyobrazić, że miałby 
odmówić pojawienia się w nim. 
Na prawy fotel wybrany został 
Krzysiek Marschal, z którym Marek 
zna się i przyjaźni już od lat, jeździł 
wielokrotnie w rajdówce, również 
w rywalizacji na czas. Dla Marka 
i Krzyśka wspólny udział w rajdzie 
to obecnie dość rzadka, ale bardzo 
ważna okazja do spotkania i spę-
dzenia ze sobą sporo czasu, jak za 
dawnych lat.

Większość osób, słysząc, że pa-
nowie pojawią się w Niemczech, 
na pewno zastanawiała się, którym 
samochodem będą sprawdzać trasę 
tuż przed przejazdami niemieckiej 
czołówki. Pierwotnie plan zakładał 

start należącą do MTS Dzierżo-
niów  Subaru Imprezą N14, którą 
w zeszłym sezonie jeździli „bracia 
Pryczki”. Marek niedawno ukończył 
odbudowę rajdówki Arka Bałdygi 
(„Bębna”), zwanej Yetim. Czytelni-
cy Magazynu „Plejady” zapewne 
kojarzą ją również z naszych relacji 
z wcześniejszych edycji Rajdu Nie-
miec. Samochód ten z Arkiem za 
kierownicą regularnie bierze udział 
w cyklu Tarmac Masters, jednak 
nowa specyfikacja i nowe rozwią-
zania zastosowane przez Marka 
w tym aucie cały czas wymagały 
dodatkowego przetestowania w wa-
runkach iście bojowych. Potrzebne 
były dodatkowe testy. Marek, po 
konsultacji z Arkiem, postanowił 
wykorzystać nadarzającą się oka-
zję. Zapadła decyzja, że w winni-
cach zagości właśnie replika WRC 
zbudowana przez Marka.

Ponieważ auto było prawie cały 
czas w użytku i przejeżdżało kolej-
ne kilometry oesowe bez najmniej-
szych problemów, bez konieczności 
dokonywania jakichkolwiek zmian 
czy poprawek, rajdówka w specyfi-
kacji odpowiadającej mechanicznie 
 Subaru Imprezie S6 WRC, a wi-
zualnie wersji S5 WRC, po prostu 
wjechała na lawetę i wyruszyła 
w drogę do Nadrenii.

Rajd Mittelrhein z bazą w Wit-
tlich okazał się nie tylko bardzo 

dobrze organizacyjnie przygo-
towaną imprezą motoryzacyjną, 
ale również genialnie kompaktową 
pod kątem odcinków specjalnych 
i ich odległości od bazy. Oczywi-
ście ze względu na rangę imprezy 
znacznie mniejsza, w porównaniu 
do eliminacji WRC, była liczba kilo-
metrów oesowych pokonywanych 
przez zawodników. Jednak ich 
położenie i przebieg spowodowały, 
że na nieco ponad 400 kilometrów 
całego rajdu odcinki specjalne 
stanowiły aż 136 kilometrów. To 
współczynnik znacznie lepszy niż 
w rajdzie Niemiec, gdy był on elimi-
nacją mistrzostw świata.

Zapoznanie z trasą odcinków 
specjalnych zaplanowane zostało 
przez organizatorów pomiędzy go-
dzinami 7 rano a 15. W poprzednich 
latach, w cyklu WRC, pochłaniało to 
pełne dwa dni pracy w pocie czoła. 
Dzięki doświadczeniu z wcześniej-
szych edycji rajdu nasza zaprzyjaź-
niona załoga bez problemu poradzi-
ła sobie z opisem trasy i zakończyła 
przejazdy zapoznawcze ponad 
dwie godziny przed wyznaczonym 
czasem. Duże znaczenie miała tutaj 
biegłość w opisywaniu odcinków 
w winnicach, które ze względu 
na dużą liczbę skrzyżowań i rozga-
łęzień wymagają bardzo dużo uwagi 
i przemyślenia oznaczeń.

Ciekawostką, która zasługuje 
na wzmiankę w kontekście organi-
zacji rajdu, jest system bezpieczeń-
stwa i komunikacji, który nasza 
zaprzyjaźniona załoga otrzymała 
od organizatorów. Był to wyświe-
tlacz ze zintegrowaną elektroniką, 
który pełnił funkcję haldy, posiadał 
funkcję meldowania się załogi 
na PKC-ach oraz – co jest pewną 
nowinką – funkcję, która testo-
wana podczas tej imprezy na nie-
których próbach może docelowo 
zastąpić papierowe karty drogowe. 
Całość działała na tyle dobrze, 
że Krzysiek nie korzystał w ogóle 
z haldy będącej stałym elementem 
wyposażenia tej rajdówki.
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Rajd Mittelrhein 
z bazą w Wittlich 
okazał się nie tylko 
bardzo dobrze or-
ganizacyjnie przy-
gotowaną imprezą 
motoryzacyjną, ale 
również genialnie 
kompaktową pod 
kątem odcinków 
specjalnych i ich 
odległości od bazy.
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Rajd rozpoczął w piątek klasycz-
ny przejazd przez rampę w centrum 
miasta i dojazd do odcinka spe-
cjalnego. Nie było niestety próby 
w centrum miasta dla kibiców 
i mieszkańców. Przy odcinkach 
było znacznie mniej kibiców niż 
pojawia się choćby wzdłuż tras 
rajdów wchodzących w skład na-
szego rodzimego cyklu rajdowego 
(RSMP). Mamy nadzieję, że po po-

wrocie rajdu do rangi mistrzostw 
świata wrócą również kibice, którzy 
tak licznie przyjeżdżali również 
z innych krajów i ustawiali się przy 
odcinkach, by emocjonować się 
nie tylko przejazdami światowej 
czołówki, ale również klasycznych 
już  Subaru Imprez jadących jako 
samochody funkcyjne.

Wszystko działało perfekcyjnie 
od startu do mety, załoga profesjo-

nalnie wypełniała swoje obowiązki, 
przy okazji świetnie się bawiąc 
i czerpiąc ogromną frajdę z jazdy 
rajdówką po przerwie. Ponieważ 
samochód spisywał się bez zarzutu, 
to i mechanicy, Ireneusz Frygies 
oraz Adrian Król, mogli spokojnie 
przeprowadzać rutynowe czynno-
ści serwisowe w strefie.

Obecne oklejenie Yetiego 
odbiega od tego, które widzieli 

kibice i załogi startujące w Niem-
czech w ubiegłych latach, jed-
nak sylwetki Marka i Krzyśka są 
tam już tak dobrze znane i łatwo 
rozpoznawane, że podczas prze-
grupowania jeden z czołowych 
zawodników niemieckiego cyklu 
rajdowego, patrząc na rajdówkę 
z Polski, z uśmiechem skomen-
tował: „Legendary zero car from 
Rally Deutschland!”.

Mamy nadzieję, że tak jak le-
gendarny samochód odrodził się 
w bazie MTS Dzierżoniów i dzięki 
Markowi ponownie pokazał swój 
potencjał na niemieckich asfaltach, 
tak samo odrodzi się Rajd Niemiec, 
by już w 2023 roku cieszyć kibiców 
z całej Europy (i nie tylko) wyma-
gającymi odcinkami, pięknymi 
widokami i fantastycznymi samo-
chodami.
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EDUKACJA MUSI BYĆ PERMANENTNA
– ROZMOWA Z JERZYM FIJASEM /CZ. 1/
Przed Jerzym Fijasem las nie ma żadnych tajemnic. W młodości gdańszczanin marzył, 
by to z nim związać swoje przyszłe życie zawodowe, i tak też się stało. Kilkunastoletnia 
przerwa, podczas której poświęcił się pracy samorządowej, nawet na moment nie 
przyćmiła miłości do leśnych ostępów i dzikich kniei. Dlatego po zakończeniu drugiej 
kadencji na stanowisku burmistrza gminy Brusy pan Jerzy wrócił do pracy na rzecz lasów.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA / ZDJĘCIA: JAN CETERA
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ROZMOWY

Obecnie reprezentuje Re-
gionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Gdańsku, 

realizując wiele ciekawych projek-
tów. Wszystko po to, by w obliczu 
postępujących zmian klimatu 
zachować dla przyszłych pokoleń 
piękno i dobrą kondycję naszych 

polskich lasów. Dzisiaj opowie nam 
między innymi o tym, jak spraw-
dzają się w nich samochody elek-
tryczne i Forester, którego już trze-
cim egzemplarzem cieszy się nasz 
rozmówca. Bo któż inny mógłby 
trafniej ocenić Leśnika spod znaku 
Plejad niż leśnik z krwi i kości?

Agnieszka Jama: Czy o pracy 
w lesie marzył Pan od zawsze?

Jerzy Fijas: Tak faktycznie było. 
Zamiłowanie do natury, do lasu no-
siłem w sobie od dzieciństwa. Szko-
łę podstawową ukończyłem oczy-
wiście bez żadnego konkretnego 
profilu, ale już w szkole średniej 



znalazłem się w klasie biologicz-
no-chemicznej. W tamtym czasie 
byłem bardzo rozdarty, bo tak 
naprawdę moją pasją była chemia. 
Z drugiej strony ciągnęło mnie do 
lasu. Kończąc liceum, te dwa kie-
runki zainteresowań we mnie wal-
czyły. Ostatecznie zwyciężyło moje 
zamiłowanie i chęć pracy w lesie, 
bo w tamtym czasie wydawało 
mi się, że to zajęcie będzie miało 
głęboko romantyczny charakter. 
Później życie to zweryfikowało. 
(śmiech) Były to moje bardzo ideali-
styczne marzenia, które chciałem 
realizować, pracując blisko lasu, 
w terenie, w otoczeniu natury.

A.J.: Jak zatem potoczyło się 
Pana życie zawodowe?

J.F.: Jak to zazwyczaj bywało 
w tamtych czasach, po studiach 
przyszła pora na poszukiwanie 
pracy. Był to początek lat 80. Od-
biłem się wtedy od administracji 
regionalnej Lasów Państwowych. 
Oczekiwałem bowiem bardzo 
nietypowych warunków pracy – 
jako absolwent studiów wyż-
szych koniecznie chciałem być 
leśniczym. Ostatecznie dopiąłem 
swego. W związku z tym, że by-
łem mieszczuchem, zaczęła się 
moja wielka przygoda. Zacząłem 
pracować jako leśniczy w Pusz-
czy Nadnoteckiej. Z upływem lat 
moja ścieżka zawodowa zmieniała 
się. Przyszedł czas na Kaszuby, 
czyli miejsce dla mnie najbardziej 
ukochane, zarówno ze względów 
rodzinnych, jak i z uwagi na cha-
rakter tamtejszych zakątków, 
nie tylko przyrodniczy, ale też 
kulturowy. Po drodze byłem rów-
nież zaangażowany w działalność 
pozaleśną, społeczną. Pracowa-
łem w samorządzie. Ten związek 
z samorządem trwał w moim życiu 
przez kilkanaście lat. Byłem bur-
mistrzem Brus, miasta położonego 
pomiędzy Chojnicami a Koście-
rzyną. Jednak po latach, po speł-
nieniu wyzwań samorządowych, 
ciągnęło wilka do lasu i wróciłem 
na łono natury.

A.J.: Rozumiem, że nie 
żałował Pan tej decyzji?

J.F.: Nie, do dzisiaj jej nie żałuję.

A.J.: Jak przez pryzmat swojej 
wieloletniej pracy w lesie ocenia 
Pan to, co się z nim dzieje? Czy 
wszystko zmierza w dobrym 
kierunku? Jak ogólnie mógłby Pan 
ocenić jego obecną kondycję?

J.F.: Jest to bardzo szerokie 
pytanie. Ze względu na jego ogólny 
charakter trudno się odnieść do 
niego w kilku zdaniach. Obecnie 
wszyscy żyjemy w bardzo cieka-
wych, a jednocześnie trudnych 
okolicznościach. Leśników nie 
trzeba przekonywać, że obser-
wujemy przyspieszające tempo 
zmian klimatycznych. To oczy-
wiście nie jest bez znaczenia dla 
ekosystemów leśnych. Gwałtowne 
burze, intensywne wichury, opady 
deszczu wywołujące powodzie – 
to wszystko ma ogromny wpływ 
na destabilizację tych ekosyste-
mów, które ze względu na swoją 
specyfikę niestety nie potrafią 
szybko reagować na zmieniające 
się okoliczności i warunki. Lasy 
w Polsce oczywiście są pod dobrą 
opieką. Mogę to powiedzieć zupeł-
nie spokojnie. Na pewno jesteśmy 
świadomi, że cały czas rosną ocze-
kiwania odnośnie do pełnienia 
przez nie innych funkcji niż ta 
tradycyjna. Myślę, że leśnicy mają 
dużo do zrobienia, szczególnie 
w kwestii wyeksponowania rekre-
acyjnych i turystycznych funkcji 
lasów.

A.J.: Wymienił Pan kilka zagro-
żeń dla lasów. Które z nich jest 
obecnie najpoważniejsze?

J.F.: Gdybym miał dzisiaj wybrać 
jedno, to byłyby to susze. Powodują 
one kłopoty związane ze zmianami 
stosunków wodnych, co ma bezpo-
średni wpływ na lasy, oraz stwarza-
ją ogromne zagrożenie pożarowe. 
Są to dwa zjawiska spowodowane 
anomaliami klimatu, które moim 
zdaniem obecnie najbardziej zagra-
żają ekosystemom leśnym.

A.J.: Wiele pożarów niestety 
powodowanych jest przez ludzi. 
Jak nauczyć turystów właści-
wego zachowania w lesie?

J.F.: Uważam, że najbardziej 
przekonywającym i najefektyw-
niejszym sposobem docierania do 
konsumentów lasu jest edukacja. 
Ta edukacja musi być permanentna. 
Ona nie może być akcyjna, chwi-
lowa, jednorazowa. Musi dotyczyć 
wszystkich pokoleń równocześnie, 
od najmłodszych do najstarszych. 
Ponadto powinny istnieć dodatko-
we instrumenty, które wspomagają 
zachowania prośrodowiskowe, 
wywołują u nas większą determi-
nację w zwracaniu uwagi na własne 
zachowanie. Wchodząc do lasu, 
oczekujemy od niego pięknego kra-
jobrazu, widoków i za każdym razem 
mamy przeświadczenie, że odkry-
wamy w nim coś nowego, pomimo 
że byliśmy tam wcześniej wielokrot-
nie. Irytuje nas jednak, kiedy na le-
śnej ścieżce znajdujemy plastikową 
butelkę, papier, czyli ślad obecności 
innego człowieka. Wywołuje to 
w nas pewien niepokój i czar magii 
tego miejsca nagle pryska. Myślę, 
że im bardziej będziemy wrażliwi 
na środowisko, tym świadomiej bę-
dziemy korzystali z lasu. Najlepszym 
sposobem dbania o niego jest zabie-
ranie z powrotem tego wszystkiego, 
co sami tam wnieśliśmy.

A.J.: Jak natomiast radzić sobie 
z quadami i jednośladami, które coraz 
częściej zakłócają leśny spokój?

J.F.: Wjazd na teren leśny qua-
dów i pojazdów mechanicznych 
regulują przede wszystkim przepi-
sy ustawy o lasach. Jeżeli nie są to 
drogi oznakowane, udostępnione 
dla tego typu pojazdów, to jakikol-
wiek wjazd do lasu jest zakazany. 
Oczywiście stosowane są również 
zgodnie z polskim prawem różnego 
rodzaju formy oddziaływania. Za-
wsze jednak na początku jest re-
prymenda, rozmowa, próba uświa-
domienia i przekonania osób korzy-
stających z tych miejsc w niewła-
ściwy sposób, że są to zachowania, 

Obecnie wszyscy 
żyjemy w bardzo 
ciekawych, a jed-
nocześnie trudnych 
okolicznościach. 
Leśników nie trze-
ba przekonywać, 
że obserwujemy 
przyspieszające 
tempo zmian 
klimatycznych. 
To oczywiście nie 
jest bez znaczenia 
dla ekosystemów 
leśnych.

PLEJADY NR 103 PLEJADY 4/2022plejady.subaru.pl facebook.com/SubaruPolska16 17

ROZMOWY



które nie tylko naruszają mir lasu, 
ale również niepokoją osoby w nim 
przebywające. Jeżeli tego typu for-
my interwencji nie skutkują, to do 
wykorzystania pozostają już inne 
instrumenty, bardziej restrykcyj-
ne, w postaci mandatów karnych. 
Reguluje to kodeks wykroczeń, 
w którym znajdujemy odpowiednie 
taryfikatory. Tego typu mandaty 
może nakładać służba leśna.

A.J.: Jak docierać do takich osób? 
Jak wygląda monitoring lasów?

J.F.: Na przestrzeni ostatnich lat 
faktycznie możliwości monitorowa-
nia najczęściej odwiedzanych przez 
quadowców i motocyklistów miejsc, 
w których występują tego typu 
problemy, istotnie się zwiększyły. 
Dzisiaj mogą być one monitorowane 
również przez system monitoringu 
wizyjnego. Oczywiście jest to do-
syć trudne, dlatego że problemem 
są jednak często jednoślady i nie 
mówimy tu o drogach publicznych. 
Tylko doświadczona służba leśna 
potrafi sobie poradzić z uporząd-
kowaniem tego typu zjawiska. Jest 
to temat dosyć trudny, troszkę taka 
zabawa w ciuciubabkę. Trudno jest 
przewidzieć, kiedy ktoś wjedzie do 
lasu i z jakim zamiarem. A zatem 
ta zabawa trwa permanentnie. Jest 
jednak ciągła próba docierania do 
tych środowisk i współpracy z tymi 
podmiotami. Na pewno konstruk-
tywnym rozwiązaniem jest tworze-
nie miejsc dedykowanych specjal-
nie fanom quadów i motocykli cros-
sowych. Chcemy pokazywać im, 
że są takie obiekty, w których moż-
na zupełnie spokojnie i bezpiecznie 
uprawiać tego typu dyscyplinę.

A.J.: Na szczęście istnieje wiele 
form aktywności, które nie zagrażają 
leśnemu mirowi. Powstaje coraz 
więcej ścieżek rowerowych, tras 
biegowych czy tych do uprawiania 
nordic walkingu. Jak pod względem 
tej infrastruktury wypadamy na tle 
innych państw europejskich?

J.F.: Generalnie funkcje spo-
łeczne polskich lasów wypadają 

bardzo dobrze na tle innych krajów 
europejskich. Są one naprawdę do-
brze wyposażone w różnego rodza-
ju obiekty, a koszty infrastruktury 
służącej rekreacji ponoszą bezpo-
średnio Lasy Państwowe. W Polsce 
dysponujemy rozbudowaną siecią 
tras konnych (obecnie na terenie 
Lasów Państwowych funkcjonuje 
ponad 530 szlaków konnych o łącz-
nej długości blisko 7400 km), nordic 
walkingowych, szlaków pieszych 
oraz ścieżek rowerowych. Wśród 
tych ostatnich mamy np. trasy Ka-
szubskiej Marszruty przebiegające 
przez niesamowicie piękne tereny 
Kaszub czy bardziej wymagające 
trasy Jurajskiego Rowerowego Szla-
ku Orlich Gniazd, z większą liczbą 
podjazdów. To znakomity szlak 
prowadzący między wzgórzami, 
na szczytach których znajdują się 
piękne twierdze – Orle Gniazda. 
Jest ich naprawdę dużo. Te trasy 
mają charakter bardzo lokalny, 
ale jednocześnie wpisują się w sys-
temy międzynarodowych ścieżek 
i szlaków turystycznych, na przy-
kład rowerowych czy konnych. 
Warto w tym miejscu wymienić 
również trasy wodne, bo na terenie 
lasów przebiega mnóstwo spływów 
kajakowych, np. Szlak Kajakowy 
Zbrzyca – niesamowicie piękny 
dopływ Brdy z różnorodną fauną 
i florą otaczającą rzekę. Zachowana 
dzikość natury tego miejsca pozwa-
la ujrzeć zapierający dech w pier-
siach widok Borów Tucholskich.

A.J.: A zatem na pewno nie jesteśmy 
pod tym względem w przysłowio-
wym lesie. Jest wręcz przeciwnie.

J.F.: Bez wątpienia. Na terenie 
lasów poza szlakami istnieje bardzo 
bogata infrastruktura kubaturowa. 
Mam tu na myśli parkingi leśne z za-
daszeniami. Są miejsca postojowe, 
specjalnie wyznaczone punkty dla 
grzybiarzy i liczne obiekty służące 
integracji i rekreacji. A zatem ist-
nieje wiele możliwości uprawiania 
przeróżnych aktywności, oczywi-
ście wszystko z zachowaniem zdro-
wego rozsądku i bezpieczeństwa.

A.J.: Czy to prawda, że ostatnio coraz 
modniejszy staje się bushcraft?

J.F.: Faktycznie jest to aktywność 
ostatnio popularna. W skrócie można 
powiedzieć, że jest to pewnego rodza-
ju umiejętność przeżycia w trudnych 
warunkach leśnych. Gdybym chciał 
zdefiniować to pojęcie, to jest to pew-
na forma samowystarczalności osób, 
które decydują się na tego typu ak-
tywność. Myślę, że może ona przydać 
się jak najbardziej także w różnych 
trudnych sytuacjach życiowych. 
Lasy Państwowe przygotowały ofertę 
i specjalne miejsca dla amatorów 

bushcraftu. Służą wsparciem w bez-
piecznym korzystaniu z nich i prze-
żywaniu emocji związanych właśnie 
z tego typu aktywnością.

A.J.: Czy jest ona adresowana 
wyłącznie dla dorosłych?

J.F.: Absolutnie nie. Jest to ak-
tywność, którą można uprawiać 
w każdym wieku. Oczywiście 
stosownie do swoich możliwości, 
bo jest to nic innego jak życie w wa-
runkach poza cywilizacją. W każ-
dym razie zdarza się, że aktywność 
ta uprawiana jest rodzinnie.

A.J.: Czy słyszał Pan o wypadkach, 
niebezpiecznych sytuacjach, 
w jakich znalazły się osoby, 
które jej próbowały?

J.F.: Przyznam szczerze, że nie. 
Nie słyszałem o takich zdarze-
niach i trudno mi odnieść się do 
tego pytania. Aczkolwiek mogę 
powiedzieć, że znając las tak do-
brze, jak znam go ja, trudno byłoby 
się w nim zgubić. Osobiście nie 
potrafię sobie wyobrazić takiej 
sytuacji. Może dlatego, że jestem 
leśnikiem i inaczej do tego pod-
chodzę. (śmiech)

A.J.: Czyli śmiało możemy próbować?
J.F.: Jak najbardziej! W ży-

ciu wszystko może się przydać, 
zwłaszcza w tych dziwnych cza-
sach, w których przyszło nam 
żyć. Turystom, którzy natomiast 
planują bardziej tradycyjne 
wycieczki po polskich lasach 
i chcieliby lepiej się do nich przy-
gotować, zapoznać ze szlakami 
oraz naszą ofertą rekreacyjną czy 
noclegową, serdecznie polecam 
serwis  czaswlas.pl . Z nim leśne 
wyprawy mogą okazać się jeszcze 
ciekawsze.
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A.J.: Dla jednych las to strefa 
wypoczynku i rekreacji. Inni widzą 
w nim wymarzone miejsce do życia. 
Czy nie pozwalamy sobie na zbyt 
wiele, coraz dalej wkraczając 
z naszymi osiedlami? Jakie jest 
Pana zdanie w kwestii karczowania 
lasów na potrzeby budownictwa?

J.F.: Faktycznie żyjemy w takich 
czasach, gdzie ta ekspansja i rozbu-
dowa jest bardzo zauważalna i dy-
namiczna. Oczywiście są chwilowe 
spowolnienia wynikające z koniunk-
tury gospodarczej, ale generalnie 
przestrzeń wokół nas cały czas jest 
zabudowywana. Myślę, że najważ-
niejsze jest, abyśmy nie stracili tego 
z pola widzenia. Czasami irytuje nas 
brak szacunku do przestrzeni i ro-

zumnego, rozsądnego korzystania 
z niej. Wszyscy lubimy ładne widoki. 
Trzeba jednak pamiętać, że kiedy 
widzimy ładną polanę i zamarzymy 
sobie, że akurat tam chcielibyśmy 
się wybudować, to nie jesteśmy je-
dyni, a ponadto to miejsce na skutek 
realizacji naszego planu straci swój 
pierwotny urok. Największym za-
grożeniem dla ekosystemów leśnych 
jest fragmentacja lasu. Wywołana 
jest ona przede wszystkim chaotycz-
ną zabudową, ale również tym, co 
jest w pewnym sensie konieczno-
ścią, a mianowicie rozbudową infra-
struktury liniowej typu drogi, szlaki 
kolejowe, linie energetyczne. Są to 
inwestycje, które bezpośrednio doty-
kają ekosystemów leśnych. W efek-

cie powoduje to tworzenie kolejnych 
barier, przede wszystkim dla migracji 
zwierząt. Dlatego istnieją tak zwane 
obszary chronionego krajobrazu, 
które powinny tworzyć spójną sieć 
migracyjną dla wszystkich żyjących 
gatunków zamieszkujących różne 
ekosystemy. Czy one spełniają swą 
funkcję i czy my faktycznie umie-
jętnie i rozsądnie korzystamy z tych 
narzędzi? Czasami mam wątpliwo-
ści, zwłaszcza patrząc na chaotyczny 
rozwój budownictwa w różnych 
częściach Polski.

A.J.: Często tam, gdzie na skraju 
lasu powstają nowe domostwa, 
można też spotkać dzikie wysypiska 
śmieci. Dlaczego tak się dzieje?

J.F.: Niestety, w tym zakresie 
potrzebna jest wspomniana ciągła 
edukacja. W ludziach nieustannie 
trzeba rozwijać wrażliwość i uczyć 
ich pewnej kultury zachowań. Bar-
dzo istotne jest też to, w jaki sposób 
radzimy sobie z całym systemem 
odzysku i gospodarki odpadami 
w domu, na osiedlu, w gminie i w re-
gionie. Dzisiaj jesteśmy nieustannie 
zalewani różnego typu opakowa-
niami. Każdego dnia przynosimy 
ich mnóstwo ze sklepu. Te opako-
wania później piętrzą się w naszym 
domowym kubełku. Z drugiej strony 
nie bez znaczenia jest sprawność 
i skuteczność systemu zagospo-
darowania odpadów i tego, co 
nazywamy obiegiem zamkniętym. 
Bardzo ważne jest odzyskiwanie 
surowców i bieżące zbiórki pro-
dukowanych przez nas śmieci. 
Jeżeli pojawiają się związane z tym 
pewnego rodzaju trudności, ograni-
czenia administracyjne, a czasami 
nadmierne koszty, to rodzi się po-
kusa pozbycia się tych odpadów. 
Oczywiście nie chcę tu nikogo tłu-
maczyć, ale faktycznie nie bez zna-
czenia jest ten cały system organi-
zacji odbioru odpadów. Jest to jedna 
z podstawowych kwestii, a my się 
tego cały czas uczymy. Niektórzy 
z naszych sąsiadów mają to już za 
sobą, u nas jednak nadal ten system 
nie jest do końca skuteczny. Jako 
pracownicy Lasów Państwowych 
staramy się też stosować bardzo 
wszechstronne i różnorodne formy 
docierania do ludzi, aby uświa-
damiać im, jak długo zostawiane 
przez nich w lesie odpady będą tam 
zalegały, zanim ulegną rozkładowi. 
Trudno mi tutaj wymienić wszyst-
kie stosowane przez nas sposoby, 
ale mogę zapewnić, że tych form 
jest naprawdę bardzo dużo. Co wię-
cej, nie tylko sami tworzymy różne 
rozwiązania, ale korzystamy także 
z doświadczeń naszych kolegów 
leśników z innych krajów. Staramy 
się je wykorzystać w taki sposób, 
aby jak najskuteczniej dotrzeć do 
świadomości odbiorców tych komu-
nikatów.

A.J.: Który kraj wskazałby 
Pan jako wzorcowy w kwestii 
kondycji lasów i świadomości 
osób je odwiedzających?

J.F.: Wydaje mi się, że trudno to 
określić. Wiadomo bowiem, że za-
wsze mogą zdarzyć się przypadki 
postępowania, które mogą zburzyć 
to błogie poczucie, że już wszystko 
zostało zrobione. Trzeba przy tym 
pamiętać, że zachowania ludzi 
w poszczególnych krajach wyni-
kają z różnej historii kultury użyt-
kowania lasu jako takiego i dostęp-
ności do niego. Nie wolno również 
zapominać o tym, że lasy w Polsce 
są ogólnodostępne, mamy bardzo 
długą tradycję korzystania z nich. 
Właściwie to nie ma drugiego ta-
kiego kraju w Europie, który miałby 
tak rozwiniętą kulturę zbieractwa 
runa leśnego, przede wszystkim 
grzybów. Jesteśmy z tego bardzo 
w świecie znani. To oczywiście 
powoduje dużą penetrację lasu. 
Przychodzi jesień i cały nasz naród 
już tam jest. (śmiech) Wszyscy zbie-
rają grzyby. To nas zdecydowanie 
wyróżnia na tle innych krajów. 
Tego typu powszechnego zjawiska 
nie zobaczymy w Skandynawii czy 
innych rejonach leśnych Europy. 
Wynika to oczywiście z różnych 
powodów – tradycji, własności 
i innych.

A.J.: Jeśli mowa o zagranicy – czy 
mógłby Pan podzielić się swoimi 
obserwacjami i zdradzić, do 
czego jeszcze może posłużyć 
las, a o czym być może w Polsce 
do tej pory nie słyszeliśmy?

J.F.: Wskazałbym na funkcję 
lasu, która staje się ostatnio coraz 
bardziej popularna. Mam tu na my-
śli chowanie prochów zmarłych 
w drzewach. W Polsce nie słysza-
łem dotychczas o lokalizacjach, 
w których byłoby to dozwolone, 
natomiast tego typu cmentarze 
powstają w Szwajcarii. Pod tym 
względem jest tam zdecydowanie 
mniej restrykcyjne prawo niż u nas. 
Takie miejsca tworzone są również 
obecnie w Niemczech. Wydziela-

ne są tam specjalne kwatery lasu, 
a rosnące na tych powierzchniach 
drzewa służą pochówkom. Można 
też zamiast trafić do trumny, zostać 
drzewem. Rodziny, które decy-
dują się na ten rodzaj pochówku 
muszą skremować ciało, a prochy 
zostają umieszczone w ekologicz-
nej, bo rozkładającej się w ziemi, 
urnie. Z tej kapsuły z wybranego 
wcześniej nasiona – można zostać 
dowolnym drzewem – wyrasta 
sadzonka. Cały proces kontroluje 
zainstalowany w donicy elektro-
niczny czujnik, którym zarządza 
się z poziomu aplikacji w telefonie 
komórkowym. W ten sposób opie-
kun drzewa wie, kiedy brakuje mu 
wody albo w jakiej temperaturze 
będzie rozwijać się najlepiej. Spo-
dziewam się, że za jakiś czas tego 
typu rozwiązania będą dozwolone 
również w naszym kraju. Zapew-
ne musi jednak jeszcze trochę go 
upłynąć. Podobnie było ze spa-
laniem zwłok. W naszej kulturze 
na początku wywoływało ono spore 
emocje. A zatem myślę, że jest to 
tylko kwestią czasu, kiedy i u nas 
pojawią się pierwsze cmentarze 
w drzewach. Zmieniając jednak 
temat, chciałbym nawiązać do 
jeszcze jednej funkcji lasu i cieszę 
się, że ta akurat zaczyna wzbudzać 
zainteresowanie również w Polsce. 
Mam na myśli tak zwane leśne 
przedszkola, które po raz pierwszy 
zaobserwowałem jakieś 15 lat temu 
w lasach przedmiejskich w Bawarii. 
Pomysł nie jest nowy, a powstał 
w Skandynawii. Jest to w zasadzie 
pierwsza szkoła przetrwania dla 
najmłodszych. Są to przedszkola, 
które funkcjonują na skraju dużych 
miast. Zapisane do nich dzieci spę-
dzają około pięciu godzin dziennie 
w lesie, niezależnie od pory roku 
i tego, czy akurat świeci słońce, czy 
też pada deszcz. Z punktu zbornego 
wyruszają w kierunku wyznaczo-
nego miejsca. Tam, w prymitywnym 
baraczku, znajdują się tylko podsta-
wowe urządzenia sanitarne, woda 
i toalety. Obok buduje się natomiast 
dla dzieci szałasy. W lesie wymyśla 

W ludziach 
nieustannie 
trzeba rozwijać 
wrażliwość 
i uczyć ich pewnej 
kultury zachowań. 
Bardzo istotne 
jest też to, w jaki 
sposób radzimy 
sobie z całym 
systemem odzysku 
i gospodarki odpa-
dami w domu, na 
osiedlu, w gminie 
i w regionie.
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się dla nich przeróżne zabawy z wy-
korzystaniem tego, co same w nim 
znajdą, a mianowicie szyszek, 
gałęzi i roślin. Oczywiście jedzenie 
również odbywa się w warunkach 
leśnych. Tym sposobem przedszko-
laki są permanentnie na świeżym 
powietrzu i muszą się hartować. 
W tej chwili mamy już naśladowców 
tego pomysłu w Polsce. Mam kole-
żankę leśniczkę, która jest prawdzi-
wą pasjonatką tego projektu i jako 
jedna z pierwszych zaczęła tworzyć 
u nas sieć takich przedszkoli. Cały 
czas musi niestety zmagać się z sze-
regiem barier administracyjnych 
i przepisów sanepidu. Tak to się już 
dziwnie składa, że kiedy w innych 
krajach coś funkcjonuje bez proble-
mu, u nas muszą zawsze pojawiać 
się jakieś komplikacje. (śmiech)

A.J.: Zanim zmienimy nieco temat, 
czy mógłby zdradzić nam Pan jeszcze 
tajemnicę „drewna księżycowego”?

J.F.: Bardzo chętnie! Jest to taka 
ciekawostka i myślę, że niektórych 
może zainteresować. Otóż drewno 
księżycowe jest to rodzaj drewna 
pozyskiwanego przede wszystkim 
na cele budownictwa drewnianego. 
Od wielu pokoleń przywiązywano 
wagę do pory roku i faz księżyca, 
podczas których ścinano drzewa. 
Dzisiaj możemy powiedzieć, że po-
siadamy już pewną wiedzę nauko-
wą, która potwierdza te zależności. 
Generalnie uważa się, że drewno 
jest bardziej wytrzymałe i zdecy-
dowanie dłużej zachowuje swoje 
walory techniczne i trwałość, jeśli 
pozyskiwane jest w okresie, kiedy 
księżyca ubywa. Ta tradycja pielę-
gnowana jest w specjalistycznych, 
małych pracowniach ciesielskich 
w Szwajcarii czy Niemczech. Ta-
kich producentów możemy znaleźć 
również w Polsce. A zatem, jeśli 
ktoś jest zainteresowany budową 
drewnianego domu z prawdziwego 
zdarzenia, to na pewno warto zgłę-
bić ten temat.
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OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
To musi być miłość. I to taka, która nie rdzewieje. Sylwia miała już kiedyś  Subaru Leone, 
a teraz kupiła podobny egzemplarz. Tym razem zapewnia, że nigdy go nie sprzeda.

TEKST: MIKOŁAJ ADAMCZUK / ZDJĘCIA: PIOTR CIECHOMSKI
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Fiat 126p, Polonez, znowu Fiat 
126p, VW Golf, Polonez, Daewoo 
Nexia. Tak mniej więcej pre-

zentował się krajobraz motoryza-
cyjny polskich osiedli w połowie lat 

90. Czasami można było napotkać 
gdzieś jeszcze Mercedesa – tak-
sówkę, zmęczonego życiem Opla 
albo BMW prowadzone przez mło-
dzieńców podejrzanej proweniencji. 

Na takim tle  Subaru Leone trzeciej 
generacji w wersji coupé musiało 
wyglądać jak przybysz z innej pla-
nety. Dziś to już zapomniany i egzo-
tyczny model. Na popularnych por-



talach aukcyjnych można znaleźć 
pojedyncze egzemplarze i nawet 
wierni fani  Subaru nie zawsze pa-
miętają, że zanim nastała era Legacy 
i Imprezy, to właśnie Leone sławiło 
markę z Plejadami w logo na drogach 
i oesach całego świata. Ale Sylwia 
pamięta. Mało tego – ten model zaj-
muje w jej życiu szczególne miejsce.

– Byłam młodą, piękną i szaloną 
osiemnastolatką – wspomina Sylwia – 
i właśnie dostałam od rodziców swój 

pierwszy samochód. To właśnie Leone 
z 1988 roku, świeżo sprowadzone zza 
Odry. Auto rzeczywiście robiło na uli-
cach sensację. – Nowoczesny, agre-
sywny, sportowy styl budził respekt – 
mówi dumna właścicielka.

Leone szybko stało się najlep-
szym towarzyszem jej życia. Wów-
czas wyjątkowo rozrywkowego 
i beztroskiego. Japoński klasyk – 
wtedy jeszcze całkiem młody – na-
prawdę wiele widział. Był wiernym 

towarzyszem licznych powrotów 
z festiwali, koncertów albo po 
prostu wycieczek bez celu i mapy 
(a czasami także bez… benzyny).

– Moje koleżanki nie miały wtedy 
aut, mało kto interesował się moto-
ryzacją, a ja chętnie mogłam jechać 
na koniec świata – mówi Sylwia.

Zdarzały się wyprawy, które 
z perspektywy czasu można okre-
ślić mianem ekstremalnych.

– Wypadliśmy kiedyś z zakrętu. 
To był błotnisty listopad… – wspomi-
na właścicielka  Subaru.

Na szczęście okoliczny kierowca 
ciągnika zgodził się pomóc w opre-
sji. Zdarzyło się też zawisnąć zimą 
w środku nocy nad przepaścią. 
Szczęśliwie, skończyło się na strachu.

Jeszcze więcej emocji przyspo-
rzyła podróż podczas pamiętnej, 
wielkiej powodzi w 1997 roku. Leone 
miało za zadanie przejechać zalaną 
po horyzont drogą przez Ścinawkę.

– Widzieliśmy tylko wystające znad 
wody czubki przydrożnych słupków, 
brodziliśmy do przodu. Woda wlewała 

się do kabiny cienką stróżką, a magne-
tofon niestrudzenie grał kasetę zespołu 
Izrael… – opowiada Sylwia.

To wszystko brzmi jak ogromne 
wyzwanie – ale Leone sobie pora-
dziło.

O ile wersje kombi tego modelu 
były przez niektórych uznawane 
za pierwowzór i dalekiego przodka 
obecnych SUV-ów – zwłaszcza 
gdy mówimy o pierwszej genera-
cji z lat 70., również wyposażonej 
w napęd 4WD – o tyle coupé wyglą-
da zdecydowanie mniej terenowo. 
Jest bardziej sportowe i futury-
styczne. Ale to nie znaczy, że nie 
ma typowych dla  Subaru zalet. 
Wyróżnia się sporym prześwitem, 
no i legendarnym napędem.

– Jest lekkie i rwie do przodu – 
mówi właścicielka.

Nawet zalana droga nie była dla 
niego problemem. Podobnie świetnie 
radzi sobie z oblodzonymi fragmenta-
mi, głębokim śniegiem, wystającymi 
konarami, kamieniami czy wielkimi 
koleinami. Nieźle, jak na coupé!

Czy Sylwia zachowała swój 
pierwszy samochód do dziś? To 
byłaby z pewnością piękna histo-
ria, ale tamto Leone nie doczekało 
XXI wieku.

– Raczej z mojej winy – kwituje.
Po przygodzie z  Subaru w garażu 

naszej bohaterki rozpoczęły się 
roszady. Mało który model zagrzał 
tam miejsce na dłużej niż rok – 
a było ich naprawdę wiele.

– Samochody pojawiały się 
w moim życiu tak samo szybko, jak 
znikały. Szczęśliwie, miałam łatwy 
dostęp do wozów sprowadzonych 
z Niemiec i co rusz pojawiał się jakiś 
piękny egzemplarz. Nigdy nie były to 
auta nowe – opowiada Sylwia.

Najbardziej ceniła sobie produk-
ty japońskie i amerykańskie.

– Do europejskich nigdy nie czu-
łam mięty – tłumaczy. Ale wozów 
ze Starego Kontynentu również nie 
zabrakło. Sylwia jeździła m.in. Vol-
kswagenem Scirocco, Toyotą 
Previą, Nissanem Sunny, Jeepem 
Grand Cherokee czy Fordem 

Transitem z 1983 roku. To ostatnie 
auto do dziś wspomina z rozrzew-
nieniem. Miało kolor zielonej głębi 
zalanego, nieczynnego kamieniołomu 
i właśnie barwą lakieru najmocniej 
do siebie przekonało przyszłą wła-
ścicielkę. Bez zająknięcia służyło 
do wakacyjnych podróży i zała-
twiania codziennych sprawunków, 
wożenia zakupów, drewna do ko-
minka i… kozy.

Ale po latach to właśnie za 
 Subaru Sylwia zatęskniła najmoc-
niej. Na tyle, że zdecydowała się 
w tym roku na poszukanie odpo-
wiedniego egzemplarza Leone. 
Oczywiście w wersji coupé. Z jednej 
strony taki zakup nie był zupełnie 
pozbawiony sensu. Jako właści-
cielka domu gościnnego w górach 
Sylwia potrzebuje auta, które radzi 
sobie w trudnych warunkach. 
Z drugiej – chodziło oczywiście 
o sentyment.

Znalezienie Leone w dzisiej-
szych czasach nie jest łatwe, 
zwłaszcza w Polsce. Udało się 
jednak zrobić to w dość zwyczajny 
sposób.  Subaru było wystawione 
w internecie.

– Chciałam tutaj serdecznie po-
zdrowić poprzedniego właściciela, 
Łukasza, który tak życzliwie sprawił, 
że teraz ja jestem jego szczęśliwą 
posiadaczką – dodaje Sylwia.

Nowy egzemplarz także pocho-
dzi z roku 1988. Dawna miłość od-
żyła. Nowa, choć już doświadczona 

PLEJADY NR 103 PLEJADY 4/2022plejady.subaru.pl facebook.com/SubaruPolska26 27

LUDZIE

Właścicielka 
nowo nabytego 
Leone, choć już 
doświadczona 
w urokach posia-
dania Subaru, jest 
zachwycona swoim 
autem. Chwali 
jego wygląd, czyli 
piękną linię coupé 
z dużymi szybami.



w urokach posiadania  Subaru Le-
one właścicielka jest zachwycona 
swoim autem. Chwali jego wygląd, 
czyli piękną linię coupé z dużymi 
szybami. W połączeniu z oknem 
dachowym sprawiają, że auto 
jest rewelacyjnie doświetlone, 
co optycznie dodaje przestrzeni. 
Ale miejsca tu naprawdę nie bra-
kuje, a dostęp do tylnej kanapy jest 
wygodny mimo dwudrzwiowego 
nadwozia. Wracając do wyglądu – 
Sylwia podkreśla, że szczególnie 
hipnotyzujące są lampy Leone 
(mają piękną, złotą poświatę, niczym 
ze starego negatywu Kodaka). Kocha 
odgłos wrzucanych kierunkowska-
zów i świetnie dobrane kolory 
kokpitu.

– Wszystko jest na miejscu, do-
brze działa i sprawia przyjemność – 
kwituje. Dodaje, że lubi też fotele 
 Subaru i kocha sposób, w jaki jej 
auto się prowadzi. Docenia zwłasz-
cza układ kierowniczy, dający po-
czucie jedności z maszyną.

– Jeżdżę przepisowo, nie byłam 
na torze, ale na tyle, na ile poznałam 
możliwości wozu w normalnych wa-
runkach, oceniam je na piątkę z plu-
sem – chwali Sylwia.

Czy ponad trzydziestoletnie 
Leone ma jakieś wady? Właściciel-
ka chwilę się zastanawia i dochodzi 

do wniosku, że z jej punktu widze-
nia – żadnych. Choć nie jest to auto 
dla każdego. Na pewno nie będą się 
z niego cieszyć ci, którym zależy 
na modelu, który naprawi każdy 
mechanik.

– Takie auto i jego usterki są 
śmiesznie błahe w porównaniu 
ze współczesnymi samochodami… 
ale i tak mechanicy kręcą nosem – 
opowiada Sylwia.

Dodaje, że niektórzy na widok 
jej „statku kosmicznego” ryglują 
zamki i wyłączają telefony. Potrze-
ba cierpliwości i nieco szczęścia, 
by znaleźć specjalistę, który przy-
chylnym okiem spojrzy na Leone 
i będzie potrafił trochę pogłowić się 
nad przyczynami awarii. Tego wozu 
nie podłączy się do komputera – 
trzeba metodycznie szukać, co jest 
popsute.

– Na szczęście spotykam na swo-
jej drodze wspaniałych ludzi, z który-
mi znajduję wspólny język – pociesza 
właścicielka srebrnego Leone.

Jej zdaniem to idealny model dla 
każdego, kto jest miłośnikiem na-
prawdę rzadkich motoryzacyjnych 
okazów. Ale jeśli taki nas czyta, 
niech nawet nie próbuje pisać do 
Sylwii z pytaniem, czy ten egzem-
plarz jest na sprzedaż. Tym razem 
Leone zostaje u niej na zawsze.

–  Subaru ma u mnie szczególnie 
specjalne miejsce, wiążę z nim plany 
na wspaniałe trasy i przygody. Raz 
zdobywamy zimowe szczyty Sude-
tów, by latem pojechać nad morze, 
spędzić czas z przyjaciółmi i poszu-
kiwać bursztynu. Myślę, że lubimy 
się z wzajemnością – opowiada 
szczęśliwa właścicielka i dodaje, 
że przyjaciele mogą być trochę 
zirytowani, bo to ona będzie wybie-
rać muzykę na podróż. Odtwarzacz 
jest oczywiście na kasety, a Sylwii 
zostało ich jeszcze kilka z dawnych 
lat. Ciekawe, czy jest wśród nich 
nagranie zespołu Izrael z czasów 
powodziowej podróży. Oby tym 
razem droga przebiegała spokoj-
niej. Ale dobrze mieć świadomość, 
że dzielne Leone poradzi sobie 
z każdym zadaniem.
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8. NOCNY MARATON SZCZECIŃSKI
Co można robić w jedną z sobotnich letnich nocy? Możliwości nie brakuje, tym bardziej 
w Szczecinie, w którym odbyło się oficjalne otwarcie Teatru Letniego, Bulwary 
Szczecińskie i Łasztownia, zwana sercem miasta, ani na chwilę nie zamierają, a Holiday 
Park rozświetla miasto, odbijając się w tafli Odry. Przemierzając Szczecin nocą, można 
też pobiegać. Tak jak grupa 700 biegaczy, którzy 30 lipca tego roku zdecydowali się wziąć 
udział w 8. Nocnym Maratonie Szczecińskim, którego partnerem już po raz ósmy była 
Grupa Promotor z marką  Subaru.

TEKST: KAROLINA WAŁOWSKA / ZDJĘCIA: JAREK DULNY
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Maraton Szczeciński jest 
wizytówką miasta, podobnie 
jak znane w całej Polsce 

Dni Morza, a także nieustające 
remonty dróg i nieskończona ilość 
rond, z których żartują mieszkańcy. 
O rondach i remontach wspomi-
namy w artykule nie bez powodu, 
ponieważ to one determinują już 
od lat trasę biegu, od której zależy 
sukces wydarzenia.

W tym roku królewski dystans 
składał się z czterech pętli, które 
były doskonale przemyślane, co 
podkreślali uczestnicy biegu, ko-
mentując wydarzenie w mediach 
społecznościowych.

Doświadczeni maratończycy 
zwrócą uwagę na każdy szczegół, 
a właśnie o te szczegóły zadbał 
organizator wraz ze szczecińskim 
dealerem  Subaru.

Wspomniana wcześniej trasa 
była głównym tematem dyskusji, 
a jej oświetlenie i odpowiednie 
przygotowanie punktów odżyw-
czych, punktów z wodą i nieoce-
nionych punktów kibicowskich 
sprawiło, że pochwał dla organiza-
torów nie brakuje.

Ostatnie kilometry każdej pętli 
kończyły się zbiegiem z górki (nowo 
powstałego Węzła Łękno), z której 



widoczna była panorama miasta. 
To właśnie ten widok zachwycił 
Dyrektora Biegu Michała Piersiń-
skiego i stał się inspiracją dla grafi-
ki, którą można zobaczyć na meda-
lach i koszulkach biegaczy.

Na pokonanie ponad 40 kilo-
metrów nie decydują się osoby 
przypadkowe, to dystans wyma-
gający czasem wielu miesięcy 
ciężkich przygotowań. Zawody są 
świetną okazją do sprawdzenia 
swoich możliwości. Biegaczom 
otuchy na trasie dodawał team 
 Subaru Polmotor. Z głośników 
 Subaru Forestera rozchodziła się 
muzyka (system Harman/Kardon 
okazał się niezastąpiony), a doping 
teamu i motywacyjne hasła wspie-
rały uczestników biegu. Maraton 
ukończyło 200 osób, półmaraton 
297 biegaczy, a sztafetę maratoń-
ską 12 drużyn. Padło wiele osobi-

stych rekordów, a każdy z biegaczy 
zostawił na trasie serce, pot, a na-
wet łzy szczęścia, które pojawiały 
się na mecie.

W tegorocznej edycji najlepszy 
na królewskim dystansie okazał 
się Paweł Szymański z czasem 
02:43:23, natomiast najszybszą 
kobietą była Agata Kosztowny 
(03:09:41), reprezentantka Polski 
w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 
Głuchych.

Półmaraton wygrał Wojciech 
Kopeć z czasem 01:16:41, a w kate-
gorii kobiet najszybsza była Justyna 
Kostrzewska (01:28:19).

Pierwsze miejsce sztafety ma-
ratońskiej w kategorii mieszanej 
wywalczył team Decathlon Szcze-
cin, w kategorii męskiej SAVAGES, 
natomiast najszybszą grupą kobiet 
był team Bieg Korczaka.

Najlepsi otrzymali nagrody rze-
czowe i pieniężne, a na każdego 
biegacza w miasteczku biegowym 
w bagażniku  Subaru Outbacka 
czekał zimny izotonik, ze specjal-
nie zaprojektowaną etykietą. Ekipa 
fotografów zadbała o pamiątkowe 
zdjęcia w strefie  Subaru.
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Kiedy dziesięć lat temu pod szyldem Szkoły Jazdy  Subaru wpadłem na pomysł 
zorganizowania zlotu miłośników i właścicieli samochodów  Subaru, nie przypuszczałem, 
że narodzi się nowa świecka tradycja, która przetrwa ponad dekadę.

TEKST: IREK DANCEWICZ / ZDJĘCIA: PAWEŁ JAŃCZYK
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jeżdżają ludzie z całej Polski i nie 
tylko. Zlot  Subaru Imprez stał się 
kultowym eventem w naszym ka-
lendarzu, wyczekiwanym nie tylko 
przez nas, ale przede wszystkim 
przez fanów tej marki.

Dlaczego impreza cieszy się 
tak wyjątkowym powodzeniem? 
Składa się na to kilka czynników: 
przede wszystkim związana z raj-
dami legenda (do dziś towarzysząca 
samochodom  Subaru Impreza), 
po drugie panujący na zlotach ro-Gdy wracam pamięcią do 

pierwszego zlotu, który od-
był się 31 sierpnia 2013 roku 

dzinny, pełen pozytywnych emocji 
klimat, po trzecie – co podkreślają 
uczestnicy – sposób realizacji 
eventu. Połączenie perfekcyjnej 
organizacji, ciekawych prób spor-
towych z dobrą, okraszoną nutą 
rywalizacji zabawą, charyzma 
i wiedza instruktorów Szkoły Jazdy 
 Subaru – to sposób na sukces. Sa-
tysfakcja zlotowiczów jest dla nas 
najlepszą formą podziękowania! 
Jak zawsze podkreślamy, Szkoła 
Jazdy  Subaru ma szczęście do lu-

na Torze Kielce, natychmiast 
maluje się na mojej twarzy szeroki 
uśmiech. To spontanicznie wów-

dzi, dzięki temu jesteśmy na rynku 
od ponad dwudziestu lat, wciąż 
wyznaczamy nowe kierunki i reali-
zujemy imprezy pełne takiej samej 
pasji jak na początku naszej drogi. 
Ludzie to czują.

Ale wróćmy do tegorocznego 
zlotu.

Jednymi z głównych aktorów 
wielkiego święta, jakim niewątpliwie 
był jubileuszowy X Zlot na Torze Kiel-
ce w Miedzianej Górze, były oczy-
wiście samochody  Subaru Impreza. 

czas zorganizowane wydarzenie 
przerodziło się w cykliczną impre-
zę, na którą co roku tłumnie przy-

10. ZLOT WŁAŚCICIELI SAMOCHODÓW
 SUBARU IMPREZA



Cieszyły oko, wzbudzały ciekawość, 
wyzwalały silne emocje. Ale czym są 
maszyny bez ich właścicieli? 30 lipca 
na Torze Kielce stawiło się czter-
dziestu kierowców. Pasjonaci, fani, 
miłośnicy marki  Subaru stworzyli 
tego dnia niepowtarzalny klimat, 
okraszony obecnością legendy pol-
skich rajdów, naszego dobra narodo-
wego, mistrza Maćka Wisławskiego. 
Jego dowcipom i anegdotom nie było 
końca, a opowiadane przez niego 
prawdziwe historie i smaczki z rajdo-
wych odcinków specjalnych wpra-
wiały wszystkich w rewelacyjny 
nastrój. Maciek jak zwykle otoczony 
był wianuszkiem swoich wielbicieli, 

którzy chłonęli jego barwne opowie-
ści. Dodatkowym niezapomnianym 
przeżyciem, dla wielu wręcz speł-
nieniem marzeń, była możliwość 
zabrania Wiślaka na pokład swojego 
Subaraka i wspólnego pokonania 
nitki Toru Kielce. To dopiero była 
atrakcja! My byliśmy pod wrażeniem 
Maćka, a Maciek był pod wrażeniem 
imprezy i jej uczestników.

Uważam, że organizowany przez 
Szkołę Jazdy  Subaru Zlot  Subaru 
Impreza to fenomenalna inicjatywa, 
ponieważ bardzo integruje ona śro-
dowisko i ma ogromny wpływ na bez-
pieczeństwo i budowanie bezpiecznej 
marki  Subaru. Właściciel Imprezy 

jest osobą przygotowaną do tego, 
aby być ze wszech miar kierowcą 
odpowiedzialnym i bezpiecznym, 
który potrafi się odnaleźć w sytuacji 
ekstremalnej na drodze, co wpływa 
na ogólne bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym.

Wyczuwałem wielką sympatię 
wszystkich uczestników do mojego 
uczestnictwa w zlocie, graniczącą 
z wdzięcznością za to, że przed 25 laty 
wraz z Hołkiem startowaliśmy Im-
prezą w mistrzostwach Europy. Mam 
wrażenie, że tym faktem wzbudziliśmy 
w tych ludziach uznanie, wskrzesili-
śmy zainteresowanie tym samocho-
dem, dzięki temu stali się dziećmi 
szczęścia i sukcesu. Uważam, że świat 

PLEJADY NR 103 PLEJADY 4/2022plejady.subaru.pl facebook.com/SubaruPolska36 37

IMPREZY



dzieli się na ludzi nieszczęśliwych 
i tych, co mają pasję… czyli posiada-
czy samochodów  Subaru Impreza. 
Takimi pięknymi słowami Maciek 
Wisławski, nasz honorowy instruk-
tor, mówił o uczestnikach Zlotu.

Choć prognozy na ten dzień 
zapowiadały, iż tegoroczny zlot 
może tonąć w strugach deszczu 
(jak dwa lata wcześniej), chyba 
z racji jubileuszu mieliśmy praw-
dziwe szczęście i właściwie nie 

spadła ani kropla. Nawet gdyby się 
rozpadało, nie zburzyłoby to fanta-
stycznej atmosfery, która towarzy-
szyła uczestnikom już od piątku za 
sprawą imprezy, jaka odbyła się tuż 
po treningu. Możemy śmiało po-
wiedzieć, że odbyła się ona z praw-
dziwą pompą!

Wiem, wiem, niektórzy kie-
rowcy czekali na deszcz jak 
na zbawienie, gdyż po prostu lubią 
prowadzić swoje Imprezy na bar-
dzo mokrej nawierzchni toru wy-
ścigowego.

Doskonale pamiętam, jak 
w 2020 roku nad torem przeszła 
potężna ulewa, która zamieniła 
jego nawierzchnię w płynące poto-
ki. Zrobiło się bardzo ślisko i mało 
przyczepnie. Najbardziej cieszyli 
się wówczas właściciele słabszych 
Imprez, którzy w takich warunkach 
mieli większą szansę na nawiąza-
nie realnej walki z mocniejszymi, 
zmodyfikowanymi Imprezami. 

Duża moc na śliskiej nawierzchni 
zaczyna trochę przeszkadzać, 
a ważniejsze stają się umiejętności 
samego kierowcy.

X Ogólnopolski Zlot Właścicie-
li Samochodów  Subaru Impreza 
przeszedł już do historii. Na łamach 
Magazynu „Plejady” chcę raz jesz-
cze podziękować: wszystkim jego 
uczestnikom – za udział w imprezie 
i fantastyczną atmosferę, jaką stwo-
rzyli, oraz za emocje, jakie zostawili 
na torze; Maćkowi Wisławskiemu – 
za wszystko, co wnosi swoją obec-
nością do organizowanych przez 
nas wydarzeń; moim koleżankom 
i kolegom z SJS – za to, że dbają 
o najwyższą jakość. To wszystko 
razem powoduje, że Zlot  Subaru 
Imprez to marka sama w sobie.

Do zobaczenia za rok!
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TEKST I ZDJĘCIA: KAZIMIERZ „BOCIAN” RUSZEL
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Świetny wieczór – kolacja, 
kąpiele pod gwiazdami przy-
niosły nowe zapasy energii, 

morale wzrosło ponad normę. 
6 września czekała nas turystycz-
na część wyprawy, gdyż być na Is-
landii i nie zobaczyć Geysira, czy 
nie być na Golden Circle to wstyd.

Zaczęliśmy od miejsca zwanego 
Þingvellir, czyli parku narodowego 
wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. To rejon 
ważny dla Islandczyków, ponieważ 
tam właśnie w roku 930 powstał 
pierwszy na świecie demokratycz-
ny parlament, który obradował 

aż do XVIII wieku. Jest to także 
miejsce łączenia płyt międzykonty-
nentalnych, które rozsuwają się tam 
o 2,5 cm rocznie. Miłośnicy serialu 
„Gra o tron” natomiast mogą nieda-
leko rozpoznać Krwawą Bramę.

Silfra – szczelina tektoniczna, 
wypełniona krystalicznie czystą 
wodą – to aktualnie „święte” miej-
sce dla płetwonurków. Flosagja, 
czyli letnia rezydencja premiera 
Islandii, niczym nie ogrodzona i bez 
ochrony, to chyba jedyne miejsce, 
gdzie można latem „przybić piątkę” 
przedstawicielowi rządu albo poga-
pić się przez okno, jak pracuje.

Taka ilość atrakcji w jednym 
miejscu potrafi przytłoczyć, ale po-
stanowiłem tego dnia zamęczyć 
grupę, żeby tym razem spali jak 
dzieci.

Kolejną atrakcją Golden Circle 
były Geysir i Strokkur. Geysir to oj-
ciec wszystkich gejzerów na świe-
cie, od niego pochodzi ich nazwa. 
Niestety Geysir zszedł jakiś czas 
temu i zastępuje go – mniej lub bar-
dziej dzielnie – Strokkur, wyrzuca-
jący co parę minut strumień gorącej 
wody na wysokość 18 metrów. 
Całe otoczenie jest wypełnione 
nierzeczywistymi kolorami ziemi, 

 https://www.facebook.com/przewodnik.islandia 

SUBARIADA NA ISLANDII
WIĘCEJ LODU NIŻ OGNIA /CZ. 2/
Islandia wielu osobom kojarzy się z morderczo zimnym klimatem i towarzyszącymi 
mu pięknymi widokami. Prawda jest jedna – nie da się przejść koło Islandii obojętnie, 
bowiem amplituda doznań między: „jest pięknie” a „jest strasznie” jest olbrzymia. 
W ciągu 20 minut pogoda potrafi zmienić się ze słonecznej sielanki w dramatyczny 
żywioł, gdzie deszcz pada z każdej strony, a wiatr uniemożliwia poruszanie. 
Ale średnia wrażeń wychodzi zawsze na plus. Islandia to również wielki plener filmowy, 
o czym świadczą chociażby takie tytuły jak: „Gwiezdne wojny”, „Gra o tron”, „Noe”, 
„Lara Croft”, „Sekretne życie Waltera Mitty”, „Niepamięć” czy „Szybcy i wściekli”. 
A jak Islandia przyjęła uczestników Subariady?

ciąg dalszy z poprzedniego numeru



wieloma małymi gejzerkami, cieka-
mi gorącej wody oraz siarkowymi 
wykwitami.

Po nasyceniu oczu i zmysłu 
węchu zapachem śmierdzących 
jajek udaliśmy się pod Gullfoss. 
Przez ten majestatyczny wodospad 
z dwiema kaskadami (11 i 21 me-
trów) w każdej sekundzie przepły-
wa 110 metrów sześciennych wody! 
Były plany, żeby zbudować tam 
hydroelektrownię. Na szczęście dla 
turystów zaniechano ich realizacji 

i potęga Gullfossa nadal przyprawia 
o zawrót głowy.

Tego dnia zrobiliśmy ponad 
180 km objazdu, więc prosto z Gull-
fossa poprowadziłem grupę na jeden 
z moich ulubionych basenów geo-
termalnych – Secret Lagoon. Jest to 
najstarszy obiekt tego typu na Islan-
dii i zdecydowanie najcieplejszy – 
temperatura wody wynosi w nim 
aż 40 stopni. Nie znam osoby, która 
wytrzymałaby w tym basenie dłużej 
niż 2 godziny. Dłużej nie wytrzymują 

nawet ci, którzy deklarują spanie 
latem w trzech warstwach ubrań. 
Na szczęście można się schłodzić 
chodząc ścieżką dookoła basenu, 
między uroczymi małymi gejzerka-
mi. Latem to jednak mała ulga.

Wyssani całkowicie z energii, 
wróciliśmy na miejsce poprzednie-
go noclegu i… o północy wszyscy 
spali jak dzieci. Misja wykonana.

7 września
Tego dnia mieliśmy do pokona-

nia 220 km. Załogi wstały w świet-
nych humorach, samochody spraw-
ne, dzień zapowiadał się wyjąt-
kowo. Na dojeździe do pierwszej 
atrakcji tego dnia poruszaliśmy się 
widokową drogą wzdłuż oceanu, 
aż dojechaliśmy do nietypowego 
muzeum na świeżym powietrzu. 
Mogliśmy oglądać je zza szyb na-
szych samochodów. To zrolowane 
wraki statków, wyrzucone na brzeg. 
Drogę między nimi wytyczył miej-
scowy klub off-roadowy i ozna-
czył każdy artefakt odpowiednią 

tabliczką z informacjami. Można 
na nich obejrzeć zdjęcia ewakuacji 
załogi statku za pomocą… koparki.

Jeszcze skóra Subarianom – jak 
nazwaliśmy nasz zespół wyjazdo-
wy – nie wyschła, a już przewodnik 
znowu wszystkich zmoczył. Tym 
razem w ikonie Islandii, czyli Błę-
kitnej Lagunie.

Dziwnie wyglądała grupa osób 
z maseczkami na twarzy, popijająca 
koktajle owocowe w basenie, ale co 
nas nie zabije, to nas wzmocni. 
Jakoś musieliśmy przeżyć ten ka-
wałek luksusu i cywilizacji. Nie-
które panie twierdziły, że mogłyby 
się nawet przyzwyczaić do luksu-
su… Jeszcze wtedy nie wiedziały, 
że czeka je np. rozstawianie namio-
tu w pięć osób na wietrze czy kąpiel 
w przeraźliwie zimnej wodzie.

Woda w lagunie jest bogata 
w krzemionkę, siarkę, glony i sole 
mineralne, posiada właściwości 
lecznicze dla skóry. Powstała 
w zasadzie przez przypadek – jako 
zrzutowisko wody z elektrowni 
geotermalnej, od 1987 roku funk-
cjonuje oficjalnie jako kąpielisko, 
a aktualnie jest symbolem i naj-
większym płatnikiem podatków 
na Islandii.

Z twarzami aksamitnymi po 
maseczkach wyjechaliśmy z miej-
scowości Grindavik w kierunku pól 
geotermalnych Gunnuhver i klifu 
pod latarnią. Na tym terenie jest 
kolejna elektrownia geotermalna. 
Prąd na Islandii jest tani, a geoter-
mia zapewnia wyspie ⅓ energii. 
Prawie 90% domów jest ogrzewa-
nych geotermalnie.

Kierując się do cywilizacji, zrobi-
liśmy jeszcze zdjęcia na pobliskim 
mostku, który symbolicznie tkwi 
między płytami kontynentalnymi, 
północnoamerykańską i euroazja-
tycką. Swego czasu był on miej-
scem, gdzie zakochani umieszczali 
kłódki, jednak mostek nie uniósł 
ciężaru tego romantyzmu i wszyst-
kie trzeba było usunąć, gdyż groziło 
to katastrofą.

Tego dnia dotarliśmy do Rey-
kjaviku na największy kemping, 

na którym słychać wszystkie języki 
świata. Aura nagle przestała nas 
rozpieszczać i postanowiła przy-
pomnieć o słynnym powiedzeniu, 
że na Islandii pogoda zmienia się 
co 20 minut. Postanowiliśmy ją 
przechytrzyć i udać się w miejsce 
przyjazne nawet podczas złej po-
gody, czyli do islandzkich pubów. 
Integracja się udała, a powrót 
na kemping był długi.

8 września
Deszczowa noc w namiotach nie 

złamała Subarian i rano wyruszyli-
śmy na zwiedzanie stolicy Islandii. 
Były zabytki, muzeum penisów, 
kawa i sernik nowojorski w kawiar-
ni Babalu. Nie zabrakło również 
Harpy oraz muzeum zorzy polarnej.

Naszym głównym celem była 
ucieczka od miast i tłumów, więc 
korzystając z tunelu pod fiordem 
udaliśmy się do miejsca noclegu 
na półwyspie Snæfellsnes. Z powo-
du drastycznie zmieniającego się 
krajobrazu cały półwysep nazywa-
ny jest Islandią w miniaturze.

Pogoda nas nie rozpieszczała, 
ale humory wciąż dopisywały. Noc-
ny wypoczynek został przerwany 
przepiękną zorzą polarną. Pierwszą 
na wyjeździe. Islandia postanowiła 
wynagrodzić Subarianom ich pogo-

dę ducha mimo złej pogody i prze-
rwała bombardowanie nas strugami 
deszczu i wiatrem. Przegoniła 
chmury i kolejny raz zaskoczyła. 
Wszyscy stali z otwartymi ustami, 
oglądając to niemożliwe do opisa-
nia zjawisko.

9 września
Po takim nocnym widowisku 

mimo zmęczenia Subarianie szybko 
zwinęli obóz. Podziwiałem pojem-
ność Foresterów i jednego Outbac-
ka. To wprost niewiarygodne. Te 
samochody są jak z gumy. Jechałem 
sam dużą terenówką z namiotem 
dachowym jako support, a mimo to 
w aucie nie miałem miejsca nawet 
na reklamówkę z chipsami. Tym-
czasem Subarianie jadący całymi 

PLEJADY NR 103 PLEJADY 4/2022plejady.subaru.pl facebook.com/SubaruPolska42 43

PODRÓŻE

Całe otoczenie 
jest wypełnione 
nierzeczywistymi 
kolorami ziemi, 
wieloma małymi 
gejzerkami, cieka-
mi gorącej wody 
oraz siarkowymi 
wykwitami.



rodzinami wkładali do środka: 
namioty, krzesła, stoliki, zbiorniki 
na wodę, jedzenie, skrzynie, pojem-
niki, siatki, siateczki, ubrania, torby, 
torebki, dzieci duże i małe, człon-
ków rodzin. To jakaś magia.

Naszą kolejną zapachową atrak-
cją była plaża Ytri Tunga. W du-
żym skrócie jest to miejsce, które 
upodobały sobie całe kolonie fok. 
Oprócz pewnej sympatycznej nie-
poradności ruchowej, intensywnie 
wydzielają zapachy… Dobrze, na-
zwijmy sprawę po imieniu – one po 
prostu cuchną! Zarządziłem więc 
ewakuację pod ziemię – do jaskini 
Vatnshellir. To tutaj Jules Verne 
umieścił główną bramę do wnętrza 
Ziemi w swojej powieści:

– Zwróć uwagę na zachodnie 
wybrzeże Islandii. Czy widzisz stolicę 
Reykjavik? Doskonale. Posuwaj się 
teraz w górę, wzdłuż niezliczonych 
fiordów poszarpanego przez morze 
wybrzeża, i zatrzymaj się nieco poni-
żej sześćdziesiątego piątego stopnia 
szerokości geograficznej. Co tam 
widzisz?

– Rodzaj półwyspu przypomina-
jącego ogryzioną kość, zakończoną 
olbrzymią rzepką.

– Trafne porównanie. A czy nic 
nie widzisz na tej rzepce?

– Owszem, górę, która zdaje się 
wyrastać z morza.

– To właśnie Sneffels.
– Sneffels?
– Tak jest góra wysoka na pięć 

tysięcy stóp, jedna z największych 

na wyspie i niewątpliwie najbardziej 
godna podziwu na całym świecie, 
skoro krater jej sięga aż do środka 
kuli ziemskiej.

– Ależ to niemożliwe! – zawoła-
łem (…)

Subarianie postanowili poszu-
kać tego wejścia. Po ubraniu po-
trzebnego sprzętu, kasków, latarek, 
udali się na poszukiwania, jednak 
po dwóch godzinach wrócili. Wej-
ścia nie znaleźli.

Islandia to niezliczona ilość 
pięknych widoków i klifów, dlatego 
też udaliśmy się na najbardziej wy-
suniętą na zachód część półwyspu. 
Znajduje się tam latarnia Svortuloft 
oraz magiczne zaczarowane miej-
sce – Falki, gdzie mieliśmy okazję 
zobaczyć święte źródło.

Jedną z najbardziej znanych 
z widokówek gór na Islandii jest 
Kirkjufell o charakterystycznym 
stożkowatym kształcie. Na żywo 
wyglądała równie imponująco.

Kolejna widokowa trasa brze-
giem przyspieszyła puls Subarian. 
Szybkim tempem, częściowo dro-
gami terenowymi, objechaliśmy 
półwysep, docierając do basenu 
Grafarlaug. Pomimo silnego wia-
tru zatrzymaliśmy się na kąpiel, 
po której ruszyliśmy w kierunku 
Fiordów Zachodnich, na nocleg do 
Reykhólar.

10 września
W tym dniu pokonaliśmy trasę 

300 km w rejonie Fiordów Zachod-

nich. Podążaliśmy krętymi drogami 
na południowym krańcu Fiordów, 
tuż przy wodzie. Naszym celem 
był Látrabjarg, największe miejsce 
lęgowe ptactwa w Europie. Sam 
klif ma długość 14 km i wysokość 
do 440 m. Mają tam swoje gniazda 
miliony ptaków. Takie liczby robią 
wrażenie. Byliśmy pod ogromnych 
wrażeniem tego widoku.

Charakterystycznym symbolem 
Islandii jest maskonur atlantyc-
ki – śmiesznie wyglądający ptak, 
składający się głównie z głowy 
i dzioba. Ten niepozorny ptaszek 

potrafi zanurkować do 60 me-
trów pod powierzchnię wody, 
a większość swojego życia spędza 
na oceanie, „schodząc na ląd” 
głównie dla przedłużenia gatunku. 
W powietrzu macha skrzydłami do 
400 razy na minutę i rozpędza się 
do 90 km/h. W przeciwieństwie 
do wielu ludzi ptaki te przykła-
dają ogromną wagę do interakcji 
społecznych w grupie. Niestety 
na wycieczce byliśmy we wrześniu, 
a maskonury przebywają na lądzie 
między kwietniem a sierpniem, 
więc musieliśmy zadowolić się 

hałasem alk – innych popularnych 
ptaków w tym rejonie.

Po zrobieniu zdjęć udaliśmy się 
tą samą trasą w drogę powrotną. 
Po kilkunastu kilometrach kolej-
nej urokliwej trasy naszym oczom 
ukazał się żółty piach ogromnej 
plaży Rauðisandur, zwanej również 
złotą lub czerwoną plażą. Tutaj czas 
kompletnie zwalnia. Zachód słońca 
spotęgował wrażenie, choć pogoda 
znowu postanowiła dać nam wy-
cisk. Chyba nie było osoby, która by 
nie zmarzła tego wieczora. Namioty 
rozkładaliśmy w pięć osób, mocując 

je jednocześnie do samochodów, 
ponieważ wiatr próbował nam je 
zabrać.

11 września
W nocy wiatr się zmęczył i po-

stanowił nabrać sił w innej części 
Islandii, więc po śniadaniu zrobili-
śmy wspólne zdjęcie przy znanym 
wraku kutra rybackiego Gardba-
er 64, a następnie udaliśmy się 
na szybkie zakupy w miasteczku 
po drodze na kolejny basen Rey-
kjafjarðarlaug, gdzie temperatura 
wody była zróżnicowana: letnia 
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Subarianie posta-
nowili poszukać 
wejścia do wnętrza 
Ziemi. Po ubraniu 
potrzebnego sprzę-
tu, kasków, latarek, 
udali się na poszu-
kiwania, jednak po 
dwóch godzinach 
wrócili. Wejścia nie 
znaleźli.



w głównym basenie, a w mniej-
szym koszmarnie gorąca. Małą 
sensację zrobiła jedna z załóg 
Subarian, która już w samochodzie 
przygotowała się do skoku do wody 
i podjechała pod basen w strojach 
kąpielowych. Zdziwienie innych 
turystów było bezcenne. Nie ma to 
jak mieć dobre wejście! Wymocze-
ni pojechaliśmy oglądać wodospad 

Dynjandi, a właściwie Fjallfoss. 
Jest to czwarty pod względem 
wielkości wodospad na Islandii – 
ma 100 metrów wysokości i robi 
wrażenie już z daleka.

Kolejnym punktem programu 
było pokonanie drogi D622, uzna-
wanej za jedną z najniebezpiecz-
niejszych dróg świata. Powodem 
jest to, że nigdy nie istniała ofi-

cjalnie, zarząd dróg wycofał się 
z jej budowy, a miejscowy farmer 
spychaczem postanowił jednak 
ją dokończyć. Drogę tę da się po-
konać o odpowiedniej godzinie, 
podczas odpływu, bo wiedzie… 
poniżej poziomu wody. Pokonanie 
jej zajmuje około dwóch godzin 
(ale nie w grupie!). Droga jest kręta, 
miejscami z półkami skalnymi, lęk 
wysokości nie jest więc wskazany. 
Byłem świadomy, że pokonanie jej 
nie stanowi problemu dla wysoko 
zawieszonych samochodów tere-
nowych. Subarianie nie do końca 
wiedzieli, co ich czeka, ale cały 
czas mieli możliwość zawrócenia. 
Sam dojazd do drogi 622 już wy-
zwolił dużo adrenaliny, ponieważ 
dwukrotnie trzeba było pokonać 
rzeki. Konieczne okazało się także 
wyrównanie fragmentu drogi, gdyż 
osypujące się skały częściowo 
zablokowały przejazd. Kobiety, 
dzieci i młodzież odgruzowywały 
własnymi rękoma drogę, a kie-
rowcy w tym czasie udzielali im 

konstruktywnych wskazówek, 
sprawdzając, jak działa ogrzewanie 
foteli… Dalej droga była już drożna. 
Akurat trafiliśmy na kulminacyj-
ny czas cofnięcia się wody. Około 
200 metrów jazdy po kamieniach, 
jakby nie było, po dnie oceanu, robi 
wrażenie. Napędy  Subaru w takich 
warunkach naprawdę „dały radę”. 
Często działając w tle, po cichu, 
bez wielkich kół, blokad mostów, 
reduktorów, tak po prostu… auta 
przejechały jedno za drugim. Rozo-

chociło to kierowców sugerujących 
powtórkę i parokrotne pokonanie 
tego odcinka, ale na szczęście pa-
sażerowie wybili im to skutecznie 
z głowy. Jeszcze nie wiedzieli, co 
czeka ich dalej…

Ledwo ochłonęli, a przewodnik 
wskazał kolejny punkt widokowy, 
i to nie byle jaki – 340 metrów wy-
sokości do pokonania, na odcinku 
dwóch kilometrów! Bardzo stromo, 
tak stromo, że parę osób wysiadło 

PLEJADY NR 103 PLEJADY 4/2022plejady.subaru.pl facebook.com/SubaruPolska46 47

PODRÓŻE

Nasze Subaraki 
z pełną gracją 
zapozowały do 
wspólnego zdjęcia 
przy znanym wraku 
kutra rybackiego 
Gardbaer 64.



z samochodów i pokonało dalszą 
drogę na piechotę. Niektórym kie-
rowcom prawie trzeba było roz-
ginać palce, tak mocno zaciskali 
dłonie na kierownicy. Widok przy-
ćmił stres i uśmiech ponownie za-
gościł na twarzach Subarian, tym 
bardziej że ich  Subaru… po prostu 
wjechały. Bez emocji, bez buk-

sowania kół czy dramatycznych 
zwrotów akcji. Wjechały i zjechały. 
I tyle. Nuda. Widać granica tych 
samochodów sięga dalej niż ludz-
ka psychika. Po tej akcji zawisło 
w powietrzu parę rozwodów…

Fiordy Zachodnie wyglądają 
całkiem inaczej niż reszta Islandii. 
Oprócz mniejszej liczby ludzi, sta-

cji paliw, ruchu, ogólnie wszyst-
kiego jest mniej, ale za to pojawia-
ją się masywne góry i mnóstwo 
fiordów.

W wielu miejscach Islandii 
drogi łączą tunele. Jednym z nich 
jest tunel do Isafjordur, na drodze 
nr 60. Wykuty w skale, surowy, 
nieobetonowany, na dłuższym 

odcinku jednopasmowy… Mało 
tego – pod ziemią ma skrzyżowa-
nie z drogą nr 65.

Jeden z uczestników wyprawy 
zaprezentował nam w tunelu kla-
syczne brzmienie doładowanego 
BOXERA w swoim Foresterze. 
Były symfonie strzałów w wydech 
„do odcięcia”, był warkot tunin-

gowego tłumika, szum opon i na-
prawdę – jak to się mówi – ciarki 
przechodziły po plecach. Chyba nie 
da się podrobić tego charaktery-
stycznego dźwięku  Subaru.

Subarianie zostali tego dnia 
kompletnie zamęczeni bodźcami, 
do tego pogoda przypomniała 
sobie o swoim złym alter ego i lu-

nęło deszczem. Wszyscy szybko 
zasnęli na kempingu w Isafjordur. 
To jest właśnie ten kontrast Islan-
dii – piękny dzień, piękne miejsca, 
a na koniec mokro i zimno. Ampli-
tuda między „fajnie” a „źle” znowu 
wysoka.
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ciąg dalszy w następnym numerze



TRWAŁOŚĆ OPON – FAKTY
Bezpieczeństwo jazdy wynika bezpośrednio ze stanu opon, jedynego elementu 
wyposażenia samochodu mającego kontakt z podłożem. Ich żywotność, 
określana również jako trwałość, uzależniona jest od wielu zmiennych.  
Dowiedz się, które z nich są najważniejsze.

TEKST: ARKADIUSZ SALWACH, AREA SALES MANAGER YOKOHAMA CEE

50 51

NASI PARTNERZY

Ostatnio na moim domowym 
podjeździe zaparkował 
 Subaru Forester znajomej. 

Szybki rzut oka na opony (nie 
mogłem sobie darować, to takie 
wypaczenie zawodowe) pozwala 
mi stwierdzić, że mają już 12 lat. 
Bieżnik jeszcze jest widoczny, 
ale ząb czasu wyraźnie nadwy-

rężył ogumienie. Jak się okazało, 
pojazd jest używany okazjonalnie 
jako kolejny samochód w rodzinie, 
ale przecież każdy chce, aby jego 
auto prowadziło się pewnie i bez-
piecznie.

Wiek opony
Niezwykle trudnym zadaniem 

jest określenie, jaka jest trwałość 
ogumienia. Decyduje o tym wiele 
wypadkowych. Jednym z czyn-
ników jest wiek opony, który nie 
jest regulowany przez polskie pra-
wodawstwo. Przyjmuje się, że nie 
powinniśmy użytkować opon 
starszych niż 10-letnie. Co więcej, 

użytkowane opony 
należy wy-

mie-

niać na nowe maksymalnie po 
6 latach, ponieważ po tym czasie 
mają one ograniczoną przyczep-
ność, wydłużoną drogę hamowania 
i dają niski komfort jazdy. Data 
produkcji znajduje się na boku 

opon, przy symbolu DOT (skrót 
od Department of Transport). Za 
nim znajdują się informacje na te-
mat zakładu i państwa, w którym 
wyprodukowano ogumienie (dwa 
znaki), następnie podany jest kod 
rozmiaru (dwa znaki), dalej wartość 
opcjonalna i na końcu interesujący 
nas 4-cyfrowy kod dotyczący daty 
produkcji. Dwie pierwsze cyfry 
oznaczają tydzień roku, a kolejne 
dwie rok produkcji. Przykładowo 
1808 będzie wskazywało, że opona 
została wyprodukowana w 18. tygo-
dniu 2008 roku. Jeżeli kod ma tylko 
trzy cyfry, oznacza to, że ogumienie 
zostało wyprodukowane przed 
2000 rokiem.

Styl jazdy
Żywotność opon jest uzależ-

niona też od stylu jazdy kierowcy. 
Czynnikami znacznie skraca-
jącymi trwałość ogumienia jest 
chaotyczna jazda polegająca 

na gwałtownym przyspieszaniu 
i hamowaniu. Sprzyja temu częste 
przemieszczanie się po mieście 
związane z hamowaniem na świa-
tłach oraz niedostosowanie sposo-
bu prowadzenia pojazdu do panu-
jących warunków. Krótko mówiąc, 
im płynniej jeździsz, tym opony 
wolniej się zużywają. Podobnie jest 
w przypadku braku zachowania 
ostrożności. Wpadanie w dziury 
na drodze, zbyt szybkie pokony-
wanie progów zwalniających czy 
zahaczanie bokiem ogumienia 
o krawężniki prowadzi do poważ-
nych uszkodzeń.

Wysokość bieżnika
Trzeba pamiętać o dopuszczal-

nej wysokości bieżnika. Zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo o ruchu 
drogowym w Polsce minimalna 
głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm 
zarówno dla opony letniej, jak i zi-
mowej. Aktualnie większość opon 
wyposażona jest w tzw. wskaźnik 
TWI (ang. Tread Wear Indicator – 
wskaźnik zużycia bieżnika). Są to 
zgrubienia w rowkach na środku 
bieżnika. Ich lokalizacja oznaczona 
jest trójkątem na ścianie bocznej 

opony. Do pomiaru głębokości 
można wykorzystać mier-

nik dostępny na stacjach 
benzynowych. Kierow-
ca może też dokonać 

pomiaru we własnym 
zakresie za pomocą 

monety dwuzło-
towej. Gdy złota 

obwódka w całości 
chowa się w za-

głębieniach 
bieżnika, wtedy 
warunek mi-
nimalnej głę-
bokości został 

zachowany. Należy 
pamiętać o skontrolowaniu 

kilku miejsc bieżnika, w rowkach 
poprzecznych i obwodowych. Zu-
żyty bieżnik w znacznym stopniu 
odpowiada za ograniczoną trak-
cję, co skutkuje wydłużoną drogą 
hamowania. Gdy jest płytszy niż 

3 mm, to nie zapewnia odpowied-
niego odprowadzania nadmiaru 
wody spod kół, prowadząc do utraty 
przyczepności, tzw. zjawiska aqua-
planingu.

Właściwe ciśnienie
Nie należy zapominać o od-

powiednim ciśnieniu w oponach, 
gwarantującym bezpieczeństwo 
i komfort. Prawidłowa, wskazana 
przez producenta wartość ciśnie-
nia znajduje się w instrukcji ob-
sługi, na naklejce na słupku przy 
drzwiach pojazdu, klapce wlewu 
paliwa lub tabliczce znamionowej 
przy kole zapasowym. Warto pa-
miętać, że pomiaru należy dokony-
wać na zimnym ogumieniu lub po 
jeździe nie dłuższej niż 2 km. Zbyt 
niskie ciśnienie w oponach w sto-
sunku do obciążenia pojazdu może 
prowadzić do poślizgu między 
barkiem a środkiem opony. Taka 
sytuacja przyczynia się do więk-
szego zużycia opony. Zbyt wysokie 
ciśnienie w stosunku do obcią-
żenia auta powoduje wzrost 
nacisku wokół środka styku 
opony z podłożem i zwiększa 
jej zużycie w tej części. Warto 
również pamiętać o właści-
wym obciążeniu pojazdu.

Sezonowa i dobrze 
przechowywana

Opony należy dopasować 
do sezonu, gdyż użytkowanie 
niezgodnie z przeznaczeniem 
przyczynia się do niszcze-
nia powłoki. Eksploatacja 
opon letnich zimą powoduje, 
że guma jest sztywna. Jeśli 
opony zimowe będziemy eks-
ploatowali latem, błyskawiczne 
ścieranie się bieżnika jest niemal 
gwarantowane. Ponadto opony na-
leży przechowywać w odpowiedni 
sposób. Oznacza to, że ogumienia 
nie można wystawiać na działanie 
promieni słonecznych i należy 
składować w miejscu ciemnym, 
suchym i chłodnym. Zapobiegnie 
to pękaniu gumy, która pozostanie 
sprężysta.

Homologacja
Opona i obręcz stalowa lub alu-

miniowa powinny być ściśle do-
stosowane do zaleceń producenta 
pojazdu. Rozmiar, indeks nośności 
i indeks prędkości to najważniejsze 
cechy, na które powinniśmy zwró-
cić uwagę wybierając opony. Te in-
formacje znajdziemy na słupku B 
w samochodzie bądź w instrukcji 
pojazdu. W przypadku  Subaru Fo-
restera będzie to rozmiar 225/60R17 
i indeksy 99V. Do tego modelu 
polecam oponę allterrain GEOLAN-
DAR z bieżnikiem G015, która jest 
znakomita na asfalcie, ale może 
być używana także na trudniej-
szych nawierzchniach. Do tego jest 
oznaczona trzyszczytową górką 
ze śnieżynką.

Na co dzień często spotykam się 
ze złym doborem opon. Czasami 

wynika to z niewiedzy 
kierowcy, czasami 

z atrakcyjnej ceny 
kompletu kół nie 

do końca przezna-
czonych do dane-
go auta. Zawsze 
rekomenduję 
skorzystanie 
z doradztwa 
specjalisty i do-
branie możliwie 
najlepszego 
rozwiązania 
dla naszych 
potrzeb. Skutki 
nieprawidłowe-
go doboru mogą 

być odczuwalne 
i widoczne już po 

opuszczeniu ser-
wisu. Nowoczesny 

samochód może 
wtedy przejść w tryb 

awaryjny i wyłączyć 
systemy bezpieczeństwa. 

W starszych konstrukcjach 
systemy ABS czy ESP mogą działać 
niewłaściwie i w związku z tym 
powodować zagrożenie bezpie-
czeństwa, bo inna przyczepność 
opony może np. wydłużyć drogę 
hamowania.

Użytkowane opony 
należy wymieniać 
na nowe maksy-
malnie po 6 latach, 
ponieważ po 
tym czasie mają 
one ograniczoną 
przyczepność, 
wydłużoną drogę 
hamowania i dają 
niski komfort 
jazdy.



MARZENIE W DŁONIACH
Niegdyś posiadanie kolekcji ciekawych prospektów samochodowych było prawdziwą 
nobilitacją. Piękne foldery drukowane na wysokiej jakości papierze wywoływały 
marzenia i przyczyniały się do bezsennych nocy. Dziś inspirują do podróży w przeszłość.

TEKST: ANTONI WALKOWSKI

52 53

HISTORIA

Obok studyjnych zdjęć moją 
ulubioną częścią każdego 
folderu są dane techniczne. 

Proces, który rozpoczęła partyj-
ka samochodowej gry karcianej 
„Kwartet”, wydanej przez firmę 
Trefl pod patronatem tygodnika 
„Motor”, rozwinął się wraz z lekturą 
tabelek w ulubionych prospektach. 
Czym jest kolumna MacPhersona? 
Dlaczego jeden samochód pojedzie 
230 km/h, a inny tylko 210? Po co 
jest napęd na cztery koła? Jak to się 
dzieje, że   Subaru Impreza GT tak 
szybko przyspiesza?

Ta osobliwa forma rozrywki 
sprawiła, że teraz siedzę przed 
komputerem i piszę te słowa w wy-
tartym swetrze oraz z kubkiem 
kawy w ręku, zastanawiając się, 
co w moim życiu poszło nie tak. 
Przeglądanie starych prospektów 
to także doskonały przyczynek 
do refleksji natury historycznej 
o  Subaru. Skąd w Finlandii wzięło 
się tyle klasycznych pick-upów 
z Plejadami na masce? Dlaczego 
SVX to niemal biały kruk? Kiedy 

Impreza okraszona magicznymi 
literkami „STi” zagościła w Euro-
pie? Zapraszam do lektury historii 
wziętych wprost z prospektów.

A to gnojek!
Amerykańska nazwa tego 

wozu to całkiem zmyślna gra 
słów. Oficjalnie BRAT znaczy „Bi-
-drive, Recreational, All-terrain 
Transporter” (pol. „rekreacyjny, 
terenowy transporter z napędem 
na obie osie”). Co równie istotne, 
w języku Szekspira rzeczownik 
„brat” znaczy… „gnojek”. Trudno 
o lepszy sposób na podkreślenie 
młodzieżowego, buntowniczego 
charakteru produktu. Dla  Subaru 
to było o tyle istotne, że pierwsze 
auta tej marki sprzedawane w USA 
miały reputację solidnych, acz 
nieco konserwatywnie zaprojek-
towanych i dość niszowych. Ste-
reotypowe myślenie, że ulubioną 
grupą docelową japońskiego pro-
ducenta są statystyczni Kowalscy 
w stanach Oregon i Waszyngton, 
nie wzięło się znikąd. Czytelni-

kom, którzy pamiętają mroźne 
polskie zimy z solidną pokrywą 
śnieżną, nie muszę wymieniać 
zalet napędu na cztery koła w au-
cie osobowym.

Lekki pick-up ochrzczono tak 
wyłącznie w USA. Na ówczesną 
modłę marki  Subaru model ten 
miał różne nazwy na niemal 
wszystkich rynkach. W ten sposób 
pojazd w Europie otrzymał miano 
Targa, zresztą niesłusznie. Dlacze-
go? Wynika to z różnic w stosunku 
do pierwowzoru, pewnego nie-
mieckiego samochodu sportowego 
z silnikiem w niewłaściwym miej-
scu.  Subaru Targa nie posiadało 
wyjmowanego segmentu dachu, 
który był mocowany frontem do 
ramy przedniej szyby i tyłem do 
poprzecznego pałąka przeciw-
kapotażowego. Japońskie roz-
wiązanie nieco mniej ingerowało 
w samonośną strukturę karoserii. 
Zastosowano dwa wyjmowane 
panele dachowe, po jednym nad 
pasażerem i nad kierowcą. Między 
nimi znajdował się dodatkowy 
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pałąk w osi podłużnej pojazdu. 
W dzisiejszej nomenklaturze takie 
rozwiązanie nazywa się T-top, 
ale najwyraźniej ówcześni marke-
tingowcy nie przejmowali się taki-
mi błahostkami. Grunt, że  Subaru 
zaoferowało Europejczykom krew-
niaka modelu Leone, ale z dwu-
osobową kabiną, porządną paką 
oraz, a jakże, napędem na cztery 
koła. Dodam dla wyjaśnienia, 
że odwrócone tyłem do kierunku 
jazdy siedzenia w przedziale to-
warowym były zarezerwowane dla 
klientów w USA i Kanadzie.

Osobliwością jest fakt, że Tar-
ga (którą i tak wszyscy nazy-
wają BRAT) w ogłoszeniach aut 
używanych najczęściej wystę-
puje w Skandynawii. W latach 
60. i 70. Japończycy robili podchody 
do podboju Europy, oferując swoje 
produkty na ówczesnych ekono-
micznych i politycznych peryfe-
riach Starego Kontynentu. Z tej 
przyczyny wiele najciekawszych 
kąsków z Kraju Kwitnącej Wiśni 
można dziś napotkać w Finlandii, 
Portugalii czy Grecji. Zwłaszcza 
śródziemnomorskie wyspy są 
najlepszym rewirem dla łowców 
japońskich klasyków.

Ten wóz jest doskonałym przy-
kładem na to, jak można łączyć 
walory użytkowe z dobrą zabawą. 
Niezależnie od tego, czy jedziesz 
naprawić dachówkę, wieziesz sno-

pek siana, czy organizujesz piknik 
na pace, zawsze możesz zdjąć pa-
nele dachu i nacieszyć się latem.

Co najciekawsze, ten wóz nigdy 
nie był sprzedawany w Japonii. Dziś 
cieszy się sporym wzięciem wśród 
rodzimych entuzjastów marki spod 
znaku Plejad.

 Subaru Vehicle X
Nie bez przyczyny nazwa tego 

modelu na rodzimym rynku brzmia-
ła: Alcyone SVX. Pochodzi od 
najjaśniejszego ciała niebieskiego 
w gwiazdozbiorze Plejad, którego 
polska nazwa to Alkione. Wóz miał 
być popisem możliwości  Subaru, 
prawdziwą wizytówką marki. Udało 
się, lecz nie pod względem finanso-
wym. Bynajmniej nie dlatego, że kon-
struktorzy w Fuji Heavy Industries 
nie dali rady, wręcz przeciwnie.

Aż do 2008 roku silnik EG33 był 
największym, jaki kiedykolwiek 

zamontowano w  Subaru. Motor 
był krewnym znanego i lubianego 
typoszeregu EJ, który do niedawna 
napędzał lwią część modeli z Pleja-
dami w owalu. W SVX okraszono go 
szeregiem smakowitych dodatków, 
choćby czterema wałkami rozrządu 
i bardzo zaawansowanym układem 
wtryskowym. W zależności od wer-
sji osiągał od 230 do 250 KM. Jesz-
cze kilka lat wcześniej taka moc 
była nieosiągalna dla wolnossącego 
 Subaru.

Standardową skrzynią biegów 
był elektronicznie sterowany czte-
robiegowy automat firmy Jatco. 
Napęd na cztery koła był oczywi-
stością, ale w SVX wzbogacono 
go o układ, który automatycznie 
żonglował rozdziałem momentu 
obrotowego między osiami w za-
leżności od warunków na drodze 
i prędkości. W niektórych wersjach 
auta dostępny był też układ tylnej 
osi skrętnej.

Alcyone SVX było też pierwszym 
 Subaru na rodzimy rynek, które 
przekroczyło wyznaczone przez ja-
pońskie prawodawstwo maksymal-
ne wymiary, poniżej których auto 
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kwalifikowało się na zniżkę od po-
datku drogowego. Nie przeszkodziło 
to karoserii zaprojektowanej przez 
słynne włoskie studio Italdesign 
w osiągnięciu znakomitego współ-
czynnika oporu aerodynamicznego 
(0,285 w wersji europejskiej).

Także w inspirowanym lotnic-
twem kokpicie nie poskąpiono 
dobrodziejstw. W zależności od 
rynku SVX mogło być wyposażone 
w pełną elektrykę i podgrzewanie, 
automatyczną klimatyzację, radio 
z odtwarzaczem CD oraz system 
bezkluczykowego dostępu z pilo-
tem na podczerwień. Mówiąc krót-
ko, inżynierowie wyciągnęli abso-
lutnie wszystkie asy z rękawów, by 
wyróżnić się na rynku.

Pewni siebie szefowie firmy 
zakładali, że na całym świecie uda 
się sprzedać ok. 10 tys. egzempla-
rzy SVX rocznie. Nie wyszło. Przez 
sześć lat powstało 24 tys. sztuk, 
mniej niż połowa zakładanej skali 
produkcji. 14,2 tys. trafiło do USA, 
niespełna 5,9 tys. zostało w Japonii. 
Pozostałe powędrowały na inne 
rynki eksportowe, w tym do Europy.

Prospekty SVX ze Starego Kon-
tynentu są o tyle ciekawe, że model 
ten trafiał tu w śladowych wręcz 
liczbach. W Niemczech sprzedały 
się ledwie 854 egzemplarze, kolej-
nych 60 wylądowało nad Sekwaną. 
Jestem wychowankiem lat 90., więc 

dla takich jak ja każde spotkanie 
z SVX na ulicach Warszawy było 
jak ujrzenie statku kosmicznego. 
Coraz silniejszy jen oraz słabną-
ca gospodarka Japonii sprawiły, 
że zakup luksusowego samochodu 
z Kraju Kwitnącej Wiśni stał się 
zbyt dużym obciążeniem dla euro-
pejskiego klienta. W sprzyjających 
okolicznościach o wiele więcej 
osób przekonałoby się, co potrafią 
inżynierowie  Subaru, gdy mogą 
pracować bez ograniczeń.

Czy te oczy mogą kłamać?
Do 2000 r. świat sportowych 

wersji  Subaru Imprezy był podzie-
lony na trzy obozy. Pierwszym była 
macierzysta Japonia. Naturalnie 
kupujący mieli do wyboru pełny 
wachlarz modelowy, od zwykłych 
kompaktów po homologacyjne 
WRX Type-RA oraz najszybsze STi 
(w tym w nadwoziu kombi).

Drugim regionem, z oczywistych 
względów bardzo ważnym dla 
marki, były USA. Tam najszybszą 
Imprezą 1. generacji (karoseria GC) 
był model 2.5 RS. O ile dostępność 
wariantu dwudrzwiowego z kie-
rownicą po lewej stronie budziła 
zazdrość entuzjastów ze Starego 
Kontynentu, to najmocniejszy sil-
nik pozostawiał nieco do życzenia, 
jeśli ktoś wyobrażał sobie pójście 
w ślady Colina McRae. Mówiąc 

krótko, nieco ponad 150 KM wy-
starczało, by rozbudzić apetyt, 
ale nie rokowało rajdowych emo-
cji na drodze. W ramach badania 
rynku zademonstrowano prototyp 
o nazwie 2.5 RX z turbodoładowa-
nym silnikiem, ale na tym metafo-
rycznym kuszeniu marchewką się 
skończyło.

Gdzieś pomiędzy tymi ekstre-
mami znajdowała się Europa, gdzie 
najmocniejsza odmiana kompak-
towej limuzyny w ostatnich rocz-
nikach osiągała 218 KM. Entuzjaści 
prędko otoczyli Imprezę GT kultem, 
ale na Starym Kontynencie brako-
wało aut równie mocnych jak naj-
szybsze warianty japońskie. Nawet 

„bazowa” wersja WRX z rocznika 
2000 wyciągała przeszło 240 KM!

Na przełomie wieków plotki 
o nadchodzącym wariancie STi 
rozniosły się w prasie lotem błyska-
wicy. Dla pryszczatego fana marki, 
wychowanego na artykułach pra-
sowych o czarnej STi Krzysztofa 
Hołowczyca czy błękitnej 22B Mar-
ka Gieruszczaka, to było jak wygra-
na w totolotku albo randka z Cindy 
Crawford. Nareszcie Japonia do-
strzegła potrzeby akolitów z dale-
kich stron i przynosiła podarunek 
z niebios – prawdziwą Imprezę STi 
w europejskiej specyfikacji!

I wtedy wszedł On, cały na nie-
biesko i ze złotymi felgami. Powie-

dzieć, że czułem absmak, to jakby 
nic nie powiedzieć. Owszem, specy-
fikacja techniczna była taka, jak być 
powinna: dwulitrowy silnik o mocy 
280 KM, sześciobiegowa skrzynia, 
hamulce Brembo i suszarka do pra-
nia na tylnej klapie. Osiągi też po-
wodowały opad szczęki. Tylko ten 
owadzi front… Nieszczęsne jajowate 
reflektory spotkały się z, mówiąc 
delikatnie, dość chłodnym przyję-
ciem wśród ludzi mojego pokroju.

Dwadzieścia lat później patrzę 
na Imprezę STi w zupełnie innym 
świetle. W porównaniu do zwy-
kłych samochodów, które dziś 
opuszczają salony, kompakt w ka-
roserii GD wygląda filigranowo, 
wręcz skromnie. Auto ładnie się 
zestarzało, a Impreza z fabrycznie 
„przydymionymi” kloszami reflek-
torów naprawdę nie wygląda źle, 
zwłaszcza jeśli otrzyma przedni 
zderzak Prodrive albo jest w limito-
wanej wersji, choćby UK300. Ceny 
pierwszych europejskich STi ro-
sną, a ładnego egzemplarza można 
ze świecą szukać. Spieszmy się 
kochać szybkie Imprezy, bo nie 
wiadomo, ile jeszcze przetrwają. 
Wszak tzw. Bugeye wkrótce zosta-
nie klasykiem pełną gębą.
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PRZEPISOWO

Po pierwsze: nie traktujemy 
przepisów ruchu drogo-
wego jako wartości mogą-

cej zapobiegać wypadkom.
Konstatacja ta dotyczy wszyst-

kich uczestników ruchu drogowe-
go, ale w największym stopniu 
rowerzystów i powiększającej 
się dynamicznie grupy użytkow-
ników hulajnóg elektrycznych. 
Niektórzy nie chcą się przepisów 
nauczyć, niektórzy nie chcą się 
do nich stosować. Do najczęściej 
popełnianych błędów należą:
 »  przejeżdżanie po przejściach 

dla pieszych, często w przeko-
naniu, że nie ma w tym nic złego 
i w przekonaniu o pierwszeństwie 
w stosunku do kierowców skręca-
jących na tzw. zielonej strzałce;

 »  jazda po chodniku mimo koniecz-
ności wyboru drogi dla rowerów 
lub jezdni, dodatkowo z prędko-
ścią, która bezpośrednio zagraża 
bezpieczeństwu pieszych;

 »  brak sygnalizowania zamiaru wy-
konania manewru lub jego wyko-
nanie bez uprzedniego upewnie-
nia się o możliwości bezpiecznej 
realizacji;

 »  brak zwykłej ostrożności, a tym 
bardziej ostrożności szczególnej, 
w przekonaniu o własnej nie-
śmiertelności niedostosowywanie 
prędkości do warunków ruchu, 
szybkie i pewne wjeżdżanie 
na przejazdy dla rowerów, rów-
nież bezpośrednio przed nadjeż-
dżający pojazd;

 »  nieopanowanie stosunkowo trudnej 
w kierowaniu hulajnogi elektrycz-
nej, jazda w dwie osoby, niefrasobli-
wość, zbytnia pewność siebie.

Pragnę uczulić wszystkich kie-
rowców na rowerzystów i hulajnogi-

TEKST: MAREK DWORAK

MIAŁO BYĆ ZNACZĄCO BEZPIECZNIEJ 
NA POLSKICH DROGACH.
CO POWODUJE, ŻE PROGRES JEST TAK 
NIEZADOWALAJĄCY?
Wprowadzonych zostało wiele nowych przepisów porządkujących relacje pomiędzy 
uczestnikami ruchu drogowego. Wprowadzono nowy, srogi taryfikator mandatów. 
Jednak dalej nie czujemy się bezpiecznie na polskich drogach i świadczą o tym statystyki 
wypadkowe. Co jest przyczyną? Postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Wśród rowerzy-
stów i użytkow-
ników hulajnóg 
elektrycznych 
jest znaczna 
grupa, która nie 
chce nauczyć się 
przepisów ruchu 
drogowego lub nie 
chce ich stosować.



stów. Jeśli kierowcy będą świadomi, 
przewidujący i ostrożni, to będą 
w stanie zapobiec wielu groźnym 
sytuacjom. Starajmy się jeździć tak, 
żeby nadrabiać błędy innych, w tym 
niefrasobliwych rowerzystów i hu-
lajnogistów.

Zwrócę jeszcze uwagę na jedno. 
Wielu rowerzystów, jadąc jezdnią, 
nie reaguje na sygnał czerwony 
w odpowiednim miejscu. Przejeż-
dżają linię warunkowego zatrzy-
mania i przejście dla pieszych, 
zatrzymując się dopiero przed 
poprzeczną jezdnią, w miejscu, 
w którym nie widzą już wskazań 
sygnalizatora (specyfiką jazdy 
na rowerze jest naturalna niechęć 
do zatrzymywania się i schodzenia 
z siodełka). Jeśli skrzyżowanie jest 
obszerne, z wyspą lub przełączką 
pomiędzy jezdniami, kolejny sy-
gnalizator (który widzą rowerzy-
ści, np. przed przecinką) otwiera 
ruch wcześniej niż sygnalizator 
przed początkiem skrzyżowania 
(żeby skrzyżowanie się opróżniło). 
W takiej sytuacji ich nadal obo-
wiązuje sygnał czerwony (którego 
nie widzą), a na jezdni, przez któ-
rą przejeżdżają, widząc zielone 
dotyczące miejsca za pierwszą 
jezdnią, jest sygnał zielony. Inaczej 
formułując: jadą na świetle czer-
wonym, w przekonaniu, że mają 
zielone. Takich sytuacji obserwo-
wałem multum i stąd przestroga: 
jadąc jezdnią, na kierunku której 
obowiązuje sygnał zielony, nie 
pozostawajmy w przekonaniu, 
że na pewno nic się nie wydarzy. 
Szczególnie jeśli czujemy, że to 
ostatni moment wyświetlania 
sygnału zielonego, nie przyspie-
szajmy i uważajmy – szczególnie 
na rowerzystów i hulajnogistów, 
którzy często biorą przykład z ro-
werzystów.

Zwracam uwagę wszystkim 
kierowcom (bo zwracanie uwa-
gi rowerzystom i hulajnogistom 
przypomina uderzanie głową 
w mur), że na każdym skrzy-
żowaniu, również tym z funk-
cjonującą sygnalizacją świetl-

ną, obowiązuje szczególna 
ostrożność, a jeśli są symptomy 
niestosowania się do przepi-
sów – zasada ograniczonego 
zaufania.

Dodatkowo warto zwrócić 
uwagę na to, że według danych 
policji w okresie od stycznia do 
czerwca br. użytkownicy hulajnóg 
elektrycznych doprowadzili do 
106 wypadków, w których ran-
nych zostało 106 hulajnogistów, 
a 3 poniosło śmierć. W tym samym 
okresie rowerzyści spowodowali 
561 wypadków, w których rannych 
zostało 551, a śmierć poniosło 
34 rowerzystów.

Dane nie obejmują niezgłoszo-
nych lekkich obrażeń, których 
doznali hulajnogiści i rowerzyści.

Przepisów ruchu drogowego 
nie traktuje poważnie również 
wielu pieszych. Oto najczęstsze 
przewinienia:

 »  zamiast lewym poboczem 
lub lewą krawędzią jezdni, cho-
dzi się stroną prawą, mając za 
sobą pojazdy i nie widząc ich 
toru jazdy;

 »  nie zachowuje się szczególnej 
ostrożności podczas przecho-

dzenia przez jezdnię, nie pro-
wadzi się dokładnej obserwacji, 
a korzystający z komunikacji 
zbiorowej podejmują gwałtowne 
zachowania, w przekonaniu, 
że dobiegnięcie do dojeżdżają-
cego do przystanku tramwaju 
lub autobusu jest wartością nad-
rzędną i kierujący zawsze powin-
ni pieszego dostrzec i pozwolić 
mu na wybryki, które są uzasad-
nione pośpiechem; dodać należy, 
że nieużywanie telefonów ko-
mórkowych podczas przecho-
dzenia przez jezdnię jest na razie 
przepisem martwym;

 »  czerwony sygnał zakazujący 
wejścia na przejście dla pieszych 

lub przejazd kolejowy bywa tyl-
ko sugestią niebezpieczeństwa, 
które można ograniczyć pobież-
nym rozejrzeniem się; nawet 
opuszczone rogatki nie stanowią 
skutecznej zapory przed przecho-
dzeniem przez tory.

Lekceważący stosunek do 
przepisów ruchu drogowego ma 
także wielu kierowców. O prze-
kraczaniu dozwolonej prędkości 
napiszę osobno. Ale nie tylko te 
przepisy traktowane są przez 
kierowców po macoszemu. Oto 
sytuacje, w których wielu kierują-
cych postępuje według własnego 
widzimisię:
 »  kierunkowskazy włączane są 
zbyt późno, włączane niewła-
ściwie (myląca sygnalizacja 
włączania do ruchu, zachowania 
na skrzyżowaniu o ruchu okręż-
nym, sygnalizowanie zjeżdża-
nia z drogi z pierwszeństwem 
na skrzyżowaniu z tzw. pierw-
szeństwem łamanym, niesygna-
lizowanie zmiany nieoznaczone-
go pasa ruchu, etc.) albo niewłą-
czane wcale; wielu kierowców 
nie przykłada się do starannej, 
czytelnej jazdy, co powoduje nie 
tylko zagrożenie dla płynności 
ruchu; lekceważąc właściwe 
używanie kierunkowskazów, 
zobowiązują innych do zasto-
sowania zasady ograniczonego 
zaufania;

 »  zmiana pasa ruchu bywa wyko-
nywana na siłę (w myśl zasady: 
niech inni się martwią i hamują), 
a skręty niechlujnie – wśród 
niektórych kierowców obowią-
zuje moda na oddalanie się od 
właściwej krawędzi jezdni po to, 
żeby w skręt na skrzyżowaniu 
dało się wjechać szybciej; zda-
rzają się przypadki zajeżdżania 
drogi na skutek niewłaściwego 
rozliczenia pasów ruchu;
 »  wyprzedzanie odbywa się bez 
należytego upewnienia się co do 
możliwości bezpiecznego prze-
prowadzenia manewru, jakże 
często bez zachowania właści-
wego odstępu, szczególnie od 

rowerzystów; bardzo powszech-
ne jest wyprzedzanie na przej-
ściu dla pieszych lub przejeździe 
dla rowerzystów, szczególnie 
w przypadku istnienia dwóch 
wyznaczonych pasów ruchu dla 
danego kierunku – wciąż wielu 
kierowców nie rozumie, że wy-
przedza się również wówczas, 
gdy nie zmieniając pasa ruchu, 
przejeżdża się z większą pręd-
kością obok pojazdu jadącego 
sąsiednim pasem ruchu; takie 
zachowanie to bezpośrednie 
zagrożenie bezpieczeństwa pie-
szych;

 »  właściwe odstępy od poprzedza-
jącego pojazdu nie są utrzymywa-
ne, w szczególności na drogach 
szybkiego ruchu;

 »  wymuszanie pierwszeństwa 
na skrzyżowaniu wynikające 
z niezrozumienia zasad obo-

wiązujących na skrzyżowaniu, 
na którym pierwszeństwo nie 
przebiega na wprost (czyli jest 
łamane), lub wobec tramwajów, 
a najczęściej z braku właściwej 
koncentracji i, co za tym idzie, 
obserwacji;

 »  wyjeżdżanie z klasycznego 
skrzyżowania o ruchu okrężnym 
z wewnętrznego pasa ruchu;

 »  wjeżdżanie na skrzyżowanie 
na sygnale czerwonym (bo nie 

chciało się wcześniej hamować, 
tym bardziej że było się rozpę-
dzonym), wjeżdżanie na przejazd 
kolejowy na sygnale czerwonym 
(bo przecież nie opłaca się cze-
kać, zanim nadjedzie pociąg) 
lub bez zatrzymania pomimo 
znaku „STOP”, odbierając sobie 
możliwość dokonania odpowied-
niej obserwacji.

Dodam, że nieustąpienie pierw-
szeństwa jest główną przyczyną 
wypadków drogowych obok nie-
właściwej z uwagi na limity i nie-
dostosowanej do warunków ruchu 
prędkości.

Po drugie: uważamy, że na tyle 
dobrze jeździmy, że możemy nie 
stosować limitów prędkości.

Według badania przeprowadzo-
nego na przełomie maja i czerwca 
bieżącego roku przez Polską Izbę 
Ubezpieczeń 96% ankietowa-

nych stwierdziło, że uważa się za 
dobrych kierowców. Na pytanie, 
czy przekraczanie prędkości 
o 30 km/h w terenie zabudowa-
nym jest bezpieczne, prawie ⅓ py-
tanych stwierdziła, że tak. Ponad 
połowa respondentów potwierdzi-
ła, że można jeździć szybko i bez-
piecznie.

Podsumowując te wyniki, nale-
ży stwierdzić, że polski kierowca 
uważa, że prowadzi pojazd bardzo 
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Starajmy się 
jeździć tak, żeby 
nadrabiać błędy 
innych, w tym 
niefrasobliwych 
rowerzystów 
i hulajnogistów.

Lekceważący sto-
sunek do przepisów 
ruchu drogowego 
ma także wielu 
kierowców, a lista 
ich przewinień 
drogowych jest 
równie długa.



dobrze i w związku z tym może 
traktować limity prędkości jako 
propozycję, a nie zobowiązanie.

Prawda jest inna. Nadal jeste-
śmy w grupie krajów, którym nie 
tylko daleko do czołówki euro-
pejskiej, ale nawet do średniaków 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Kierowcy, którzy przy-
jeżdżają do nas z krajów o wysokiej 
kulturze motoryzacyjnej, nie mogą 
nadziwić się, że tak powszechne 
jest na polskich drogach niestoso-
wanie przepisów, a w szczególności 
limitów prędkości.

Skąd bierze się wśród nas to 
zadufanie w sobie? Ta nieposkro-
miona pewność, że jeśli jeździmy 
już kilka lat, to jesteśmy wspaniali 
i poradzimy sobie w każdej sytuacji. 
Że możemy bez żadnych konse-
kwencji jeździć szybko, a z każdym 
rokiem za kierownicą – jeszcze 
szybciej.

Ja, po 47 latach jazdy samocho-
dem osobowym, 55 latach jazdy 
rowerem po drogach publicznych 
i co najmniej kilkunastu latach 
jazdy innymi pojazdami, z autobu-
sami i ciężarówkami z przyczepą 
włącznie, w tym jako instruktor 
i egzaminator, nie mam poczucia 
nieomylności i nieśmiertelności 
na drodze. Sobiesław Zasada, z któ-
rym miałem przyjemność i zaszczyt 
ostatnio rozmawiać – niewątpliwie 
najlepszy polski kierowca wszech 
czasów, wielokrotny zwycięzca 
mistrzostw Europy w rajdach oraz 
wieloetapowych rajdów i wyścigów 
samochodowych na wszystkich 
kontynentach, również uważa, 
że nie powinno się prowadzić 
samochodu w poczuciu własnej 
doskonałości. Droga nie jest zabez-
pieczonym torem wyścigowym ani 
zamkniętym odcinkiem specjal-
nym. Nawet jeśli wiemy co nieco 
o wyprowadzaniu samochodu 
z poślizgu, to w warunkach ruchu 
drogowego raczej na pewno za-
braknie na to miejsca. A pierwszeń-
stwo, nawet zapisane w przepisach, 
mamy tak naprawdę wtedy, kiedy 
inni nam go udzielą.

Proszę – przyjmijmy wszyscy 
do świadomości, że prędkość 
zabija. Nawet jeżeli nie jest bez-
pośrednią przyczyną wypadku, 
to skutki zdarzenia drogowego od 
niej zależą. W żadnym przypadku 
nie wolno nam ryzykować życia 
lub zdrowia uczestników ruchu 
przez wiarę we własną nieomyl-
ność i bezgraniczną skuteczność 
hamulców oraz systemów bezpie-
czeństwa czynnego w postaci ESP 
i innych.

Jazda z prędkością 140 km/h 
jest na polskiej autostradzie do-
puszczalna, ale nie wówczas, 
kiedy pojawiają się opady deszczu 
lub z innego powodu ograniczona 
jest widoczność bądź przyczep-
ność nawierzchni. Podobnie jest 
z jazdą z prędkością 90 km/h 
na zwykłych drogach, poza ob-
szarem zabudowanym. Podobnie 
z prędkością w obszarze zabudo-
wanym, której większość kierow-
ców w ogóle nie chce stosować, 
nawet przy dużym natężeniu ru-
chu i we mgle.

Oprócz limitów prędkości 
wszystkich kierujących obo-
wiązuje przepis dotyczący 
prędkości bezpiecznej, czyli 
zapewniającej panowanie nad 
pojazdem przy uwzględnianiu 
bieżących warunków, w jakich 
ruch się odbywa.

Na koniec postawię pytania, 
z prośbą o chwilę refleksji.

Kiedy wreszcie wszyscy 
uczestnicy ruchu zaczną solidnie 
stosować przepisy? Kiedy zrozu-
miemy, że wypadki drogowe nie 
biorą się znikąd i że mogą dotknąć 
każdego, kto znajduje się na dro-
dze, nas również? Kiedy pojmiemy, 
że wszystkich musi cechować 
ostrożność skutkująca postępo-
waniem z marginesem dla błędów 
innych, bo przecież ludzie są tylko 
ludźmi i są omylni?

Pytania te pozostawiam do roz-
strzygnięcia każdemu, kto potrafi 
się przyznać do choćby jednego 
z błędów wyspecyfikowanych w ni-
niejszym artykule.
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Proszę – przyjmij-
my wszyscy do 
świadomości, że 
prędkość zabija. 
Nawet jeżeli nie 
jest bezpośrednią 
przyczyną wypad-
ku, to skutki zda-
rzenia drogowego 
od niej zależą.
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Lato to dla wielu z nas czas 
błogiego wypoczynku 
i wytchnienia od zgiełku 

codzienności. Często tzw. drugi 
oddech łapiemy na łonie natury, 
podziwiając piękne i malowni-
cze krajobrazy. Ulotne chwile 
zostają z nami na dłużej dzięki 
utrwaleniu ich na fotografiach.

Naprawdę wyjątkowe letnie 
obrazy otrzymaliśmy od sym-
patyków naszego fanpage’a, 
uczestników zorganizowanego 
przez nas konkursu „Wschody 
i zachody słońca z  Subaru”. 
Wybór zwycięzców był nie lada 
wyzwaniem! Przedstawiamy 
wyróżnione zdjęcia, a wszyst-
kim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział w zabawie.
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