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ROZMOWY
Nasz cel na ten sezon to dojeżdżanie do mety – 
rozmowa z Marcinem Słobodzianem
CIEKAWOSTKI
Erithacus rubecula, 
czyli Subaru Robin



Spośród zjawisk społecznych ostatnich 
lat to właśnie terroryzm budzi 
największe obawy społeczne i kreuje 

najwięcej konfliktów na podłożu religij-
nym, narodowościowym czy też rasowym.

Nic więc dziwnego, że to właśnie 
obawa przed terroryzmem znalazła się 
na pierwszym miejscu na liście obaw 
naszych rodaków (IPSOS 2016) z wyni-
kiem aż 40%. Skutkiem tych obaw jest 
zdecydowanie niechętna postawa Pola-
ków wobec potencjalnego przyjmowania 
w naszym kraju uchodźców – także tych, 
którzy rzeczywiście potrzebują pomocy.

O ile bardziej skuteczne metody walki 
z terroryzmem, konsekwentna regulacja 
polityki imigracyjnej Unii, jak i skuteczna 
polityka integracyjna wydają się niezbędne 
dla bezpiecznej przyszłości naszej części 
świata, o tyle sam rozmiar obaw społecz-
nych powinien zostać zrelatywizowany. 
Zrelatywizowany wbrew politycznym 
gierkom, które z jednej strony chcą nam 
wmawiać, że pod hasłem „Allahu Akbar” 
zabijał osobnik z zachwianą osobowością, 
a „śmierć wrogom ojczyzny” – psychicznie 
chory. Wbrew mediom, które w stałym po-
szukiwaniu sensacji chętniej cytują wykry-
ty zamiar zamachu na wsi belgijskiej niż 
faktycznie dokonane w Polsce morderstwo.

Przesadzam? Być może. Ale przyj-
rzyjmy się faktom. Otóż w Polsce żyje 
ok. 37 milionów ludzi. Czyli ok. 5% spo-
łeczeństwa Europy (łącznie z pełną 
niepokojów Turcją czy też Rosją). 
W zamachach terrorystycznych zginę-
ło w ubiegłym roku 288 osób (łącznie 
z Turcją i Rosją). W samej Polsce także 
w 2016 roku dokonano 456 morderstw. 

Innymi słowy – prawdopodobieństwo, 
że zginiemy z rąk jakiegoś islamskie-
go terrorysty (czy też innego na tych 
zasadach działającego dewianta), jest 
ok. 30 razy mniejsze niż to, że zamorduje 
nas jakiś lokalny przestępca. Nie jest to 
powodem do nacjonalnej dumy, ale sta-
tystyki są bezwzględne – nasi rodzimi 
mordercy są bardziej skuteczni niż wszy-
scy razem wzięci terroryści w Europie. 
Zagrożenia terroryzmem nie można więc 
ignorować, ale nie należy też demoni-
zować, ani dawać się wciągać w gierki 
polityków antagonizujące społeczeństwo.

Gdy przyjrzymy się innemu aspektowi 
życia codziennego, różnice będą jeszcze 
większe. Otóż w wypadkach drogowych 
w Polsce zginęło w ubiegłym roku ponad 
3000 ludzi. Czyli ponad 10 razy więcej 
niż w całej Europie w aktach terroryzmu. 
Przyczyny nie są ideowe, lecz dużo bardziej 
banalne – czysta głupota, brak koncen-
tracji, agresja, pośpiech, przecenianie 
własnych umiejętności… Jako że zbliża się 
lato i sezon zwiększonej liczby wypadków 
drogowych, pamiętajmy, że o ile na terro-
ryzm wpływu jako jednostki praktycznie 
nie mamy, to na bezpieczeństwo na dro-
gach – tak. A że prawdopodobieństwo 
śmierci w wypadku jest ponad 200 razy 
większe (!) od tego, że zginiemy w wyniku 
ataku terrorystycznego, starajmy się, aby 
wyjazd na upragniony urlop nie zmienił 
się w tragedię. To zależy w największym 
stopniu od nas samych, nie od polityki.

Życzę najpiękniejszych urlopów 
i (jak zawsze) bezpiecznych powrotów.

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK

Terroryzm 
znakiem czasów
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Na początku kwietnia  Subaru 
Corporation poinformowa-
ło o przyznaniu  Subaru XV 

i Imprezie nagrody 2016–2017 Grand Prix 
Award za zdobycie największej w historii 
liczby punktów w testach zderzeniowych 

Japońskiego Programu Oceny Nowych 
Samochodów ( JNCAP), zorganizowanych 
przez japońskie Ministerstwo Gruntów, 
Infrastruktury, Transportu i Turystyki oraz 
Państwową Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Drogowego i Pomocy Ofiarom Wypadków.

W testach JNCAP, mających na celu 
ocenę bezpieczeństwa przy zderzeniach, 
najnowsze  Subaru XV i Impreza wypadły 
rewelacyjnie, zasługując na maksymalną 
liczbę pięciu gwiazdek. Każdy z modeli 
zdobył po 199,7 punktu, pobijając tym 

samym rekordowy wynik odnotowany 
w ramach tego samego programu oceny 
trzy lata temu, co ostatecznie przesądziło 
o przyznaniu im nagrody Grand Prix. Ogrom-
na wiedza i doświadczenie inżynierów 
marki  Subaru w kwestii bezpieczeństwa, 

wykorzystane w trakcie prac nad nowymi 
odsłonami XV i Imprezy, przełożyły się 
na świetne wyniki pojazdów w testach 
oceniających ich wytrzymałość zderzenio-
wą i w badaniach weryfikujących ochronę 
pieszego. Warto podkreślić, że oba modele 

otrzymały również nagrodę specjalną za 
nowy, bardzo istotny element przyczy-
niający się do poprawy bezpieczeństwa – 
poduszkę powietrzną chroniącą pieszych, 
która znalazła się w wyposażeniu stan-
dardowym wyróżnionych pojazdów.

Grand Prix dla  Subaru XV i Imprezy
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Eksperci amerykańskiego serwisu motoryzacyjnego WardsAuto 
postanowili niedawno przyjrzeć się temu, co kryje się we wnętrzu 
samochodów, czyli temu wszystkiemu, co znajduje się w zasięgu osób 

nimi podróżujących. Bazując na swoich spostrzeżeniach, sporządzili oni 
listę dziesięciu pojazdów, których wnętrza naprawdę ujmują i zachwycają. 

W zestawieniu Wards 10 Best Interiors po raz pierwszy w historii rankingu 
znalazł się również model marki  Subaru – najnowsza Impreza. Zrobiła ona 
niesamowicie pozytywne wrażenie na oceniających z kilku powodów.

Wnętrze Imprezy przedstawia zupełnie nowy poziom, na co 
redaktorzy WardsAuto zwrócili uwagę w pierwszej kolejności. 

Zestawiając najnow-
szą ofertę projek-
tantów japońskiej 
marki z wnętrzami 
samochodów  Subaru 
prezentowanymi 
wcześniej, bez trudu 
dostrzec można coś, 
czego dotychczas nie 
było. Pracując nad 
najnowszą Imprezą, 
specjaliści  Subaru 
posłużyli się bowiem 
zupełnie nowym 
językiem projektowa-
nia, dzięki któremu 

udało się im osiągnąć bardzo wysoki poziom atrakcyjności wnętrza 
pojazdu. Kolejnymi aspektami, które przesądziły o wyróżnieniu 
tego właśnie modelu, były ciekawa stylistyka i wysoka jakość wy-
kończenia jego kabiny. Wnętrze najnowszej Imprezy jest odważne 
i wyrafinowane. Uwagę zwraca przede wszystkim intuicyjna środ-
kowa część deski rozdzielczej z wielofunkcyjnym wyświetlaczem, 
centralnym nawiewem powietrza, regulacją klimatyzacji i łatwym 
w użytkowaniu systemem multimedialnym. Wszystkie te elementy 
i ich funkcjonalność przypadły do gustu ekspertów WardsAuto.

Tegoroczna edycja amerykańskiego rankingu była już siód-
mą w historii organizacji WardsAuto. O głosy i uznanie jurorów 
Impreza musiała walczyć z trzydziestoma modelami innych marek. 
Poza ogólną estetyką wnętrza, elementami jego wykończenia 
i zastosowaną na pokładzie elektroniką oceniano również komfort 
jazdy i ergonomię rozwiązań oferowanych przez poszczególne 
pojazdy. Skupiono się także na zastosowanych w nich materiałach. 
W rankingu o tak wysoko ustawionej poprzeczce Impreza wypadła 
świetnie i bez trudu uplasowała się w dziesiątce najciekawszych 
propozycji tego roku. Jej wnętrza, które „wyszło spod igły” japoń-
skich projektantów, tym razem po prostu nie da się nie zauwa-
żyć! Warto również podkreślić, że w gronie zwycięzców jest ona 
samochodem najbardziej przystępnym cenowo, co w połączeniu 
z otrzymanym wyróżnieniem z pewnością przełoży się na wzrost 
zainteresowania Amerykanów tym właśnie modelem. 
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Początek maja 
przyniósł wiele 
optymistycz-

nych informacji 
na temat sprzedaży 
samochodów  Subaru 
na kontynentach 
amerykańskim i au-
stralijskim. Zaintere-
sowanie Amerykanów, 
Kanadyjczyków i Au-
stralijczyków modelami 
japońskiej marki wciąż 
rośnie, co przekłada się 
na kolejne rekordowe 
wyniki ich sprzedaży.

Z danych opublikowanych przez  Subaru w Ameryce wynika, 
że w kwietniu tego roku w USA sprzedano o 4,0% więcej samochodów 
spod znaku Plejad niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Decyzję 
o zakupie modeli  Subaru podjęło tym razem aż 52 368 Amerykanów, 
czyniąc tym samym tegoroczny kwiecień już 38. miesiącem z rzędu, 
w którym łączna sprzedaż przekroczyła 40 000 egzemplarzy. Zdecy-
dowanie największą popularnością wśród amerykańskich kierowców 
cieszyły się Outback, Forester i Impreza. Miesięczna sprzedaż dwóch 
pierwszych modeli przekroczyła 10 000 egzemplarzy, odpowiednio 
już po raz 38. i 45. z rzędu! Imprezie udało się z kolei po raz drugi osią-
gnąć wynik sprzedaży na poziomie 8000 sztuk. Z amerykańskich 
podsumowań jasno wynika również, że kwiecień 2017 był najlepszym 
kwietniem w historii sprzedaży każdego z wymienionych modeli 
i jednocześnie 65. miesiącem nieprzerwanego wzrostu popytu na sa-
mochody  Subaru w USA. Warto również podkreślić, że od kwietnia 
2016 roku ich łączna sprzedaż na tamtejszym rynku wzrosła o 7,6%.

Dobra passa towarzyszy nadal również japońskiej marce w Kanadzie. 
W kwietniu pobity został tam miesięczny rekord sprzedaży – na zakup 
samochodów  Subaru zdecydowało się aż 5523 kanadyjskich kierow-
ców. Największą popularnością cieszył się Forester (1387 sprzedanych 
egzemplarzy) oraz Impreza, której po raz pierwszy w historii udało się 
osiągnąć miesięczny wynik sprzedaży na poziomie 1159 egzempla-
rzy. Większą popularnością niż w kwietniu roku ubiegłego cieszyły się 
również obecnie modele BRZ, Legacy i Outback. Na uwagę zasługuje 
fakt, że wyniki odnoszące się do łącznej sprzedaży samochodów 
spod znaku Plejad w ciągu ostatnich 12 miesięcy są zdecydowa-
nie najlepsze w historii japońskiej marki na kanadyjskim rynku.

Kolejny kwietniowy rekord sprzedaży marka  Subaru odnotowała 
również w Australii. W czwartym miesiącu bieżącego roku decyzję 
o zakupie japońskich modeli podjęło 3854 kierowców tego kra-
ju – o 22,1% więcej niż w kwietniu 2016 roku. Najwyższym popytem 
cieszył się Forester (1054 sprzedanych egzemplarzy) oraz Impreza 
nowej generacji, dla której kwietniowy wynik sprzedaży (1022 eg-
zemplarzy) był aż o 177,0% wyższy od osiągniętego w tym samym 
miesiącu roku ubiegłego. Znacznie większym popytem niż rok wcze-
śniej cieszyły się również Outback (+11,3% w stosunku do kwiet-
nia 2016 roku) i BRZ (+87,9% w stosunku do kwietnia 2016 roku). 
Z danych otrzymanych z Australii wynika również, że w ciągu minio-
nych 12 miesięcy najmniejszy kontynent świata odnotował wzrost 
łącznej sprzedaży samochodów spod znaku Plejad o 11,3%.

Kwiecień miesiącem kolejnych 
rekordów sprzedaży  Subaru

WardsAuto pod wrażeniem Imprezy
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Zespół  Subaru Tecnica International 
(STI) już po raz dziesiąty wystartował 
w 24-godzinnym wyścigu w klasie SP3T 

(samochody z silnikami turbodoładowanymi 
o pojemności do 2 litrów) na jednym z najnie-
bezpieczniejszych i najbardziej wymagają-
cych torów świata – niemieckim Nürburging. 
45. edycja imprezy, która corocznie przyciąga 
rzesze miłośników wyjątkowo szybkich sa-
mochodów, odbyła się w dniach 25–28 maja.

Zespół STI stawił się na niemieckim torze 
z zamiarem powtórzenia sukcesów odnie-
sionych podczas poprzednich dwóch edycji 
imprezy. Podobnie jak rok temu dowodził 
nim Shigeo Sugaya. Od ubiegłego roku nie 

zmienił się również skład kierowców – byli 
nimi: Carlo van Dam (Holandia), Marcel Lasée 
(Niemcy), Tim Schrick (Niemcy) i Hideki 
Yamauchi ( Japonia). W trakcie zmagań na to-
rze postanowili oni w pełni wykorzystać 
możliwości wyścigowego „ Subaru WRX STI 
NBR Challenge 2017” bazującego na cywilnej 
wersji WRX STI, która podbija japoński rynek 
od 24 maja bieżącego roku. Inżynierowie 
zaangażowani w przygotowanie samocho-
du do startu dołożyli wszelkich starań, by 
zwiększyć jego przyspieszenie, maksymalną 
prędkość i szybkość reagowania na polecenia 
kierowcy. W tym celu zoptymalizowali oni 
przede wszystkim możliwości silnika i układu 

napędowego oraz przyjrzeli się geometrii 
podwozia i sztywności nadwozia. Skupili się 
ponadto na zmniejszeniu wagi pojazdu oraz 
na zwiększeniu siły docisku. W trakcie same-
go wyścigu nad kondycją pojazdu czuwała 
starannie wyselekcjonowana grupa sześciu 
doświadczonych mechaników, na co dzień 
pracujących w japońskich serwisach  Subaru.

Na dzień przed startem WRX STI było 
najszybsze na torze w kwalifikacjach w pierw-
szej rundzie. Niestety… właściwy wyścig nie 
przyniósł już tyle szczęścia drużynie, która 
z powodu niesamowicie upalnej pogody nie-
malże od samego początku musiała zmagać 
się z rosnącą temperaturą w komorze silnika, 

co spowodowało włączenie się protokołów 
bezpieczeństwa i tym samym ograniczenie 
mocy. Mechanicy zespołu starali się zara-
dzić problemowi, m.in. poprzez zwiększenie 
przepływu powietrza do silnika i jego komory. 
Po uporaniu się z tą kwestią  Subaru pokony-
wało kolejne okrążenia porą nocną, przesu-
wając się z początkowo zajmowanej pozycji 
trzeciej na drugą. Wraz ze wschodem słońca 
i wzrostem temperatury zewnętrznej tempe-
ratura silnika zaczęła niestety ponownie wzra-
stać. Na domiar złego po 14,5 godzinach jazdy 
w samochód zespołu STI uderzył inny pojazd, 
uszkadzając część nadwozia WRX STI po 
stronie kierowcy. Konieczność wzmocnienia 

panelu drzwiowego wpłynęła na utratę cen-
nego czasu, powodując spadek załogi w noto-
waniach na miejsce trzecie. Tuż przed niedziel-
nym południem samochód ucierpiał w kolejnej 
stłuczce na torze, zaledwie zaś 3 godziny 
przed końcem imprezy, czyli po 21 godzinach 
trudnych zmagań, zespół STI musiał niestety 
definitywnie zapomnieć o zwycięstwie z po-
wodu ognia, jaki pojawił się w komorze silnika.

Warto podkreślić, że model WRX STI wysta-
wiony do startu w tym roku przeszedł pomyśl-
nie 6-godzinny wyścig kwalifikacyjny i testy 
poprzedzające główną imprezę, które również 
odbyły się na torze Nürburging i nic nie wska-
zywało na problemy. Sztab inżynierów  Subaru 

będzie zatem musiał poszukać przyczyny 
pojawienia się ognia w komorze silnika po to, 
by w przyszłości nie dochodziło do podob-
nych niebezpiecznych sytuacji. Załoga STI 
tegorocznej imprezy z pewnością nie będzie 
wspominała z radością. Warto jednak pamię-
tać, że w dziesięcioletniej historii startów 
WRX STI na torze Nürburging aż czterokrot-
nie udało się jej osiągnąć najlepszy wynik. 
Zespół STI świętował zwycięstwo w latach 
2011, 2012, 2015 oraz w roku ubiegłym. Po-
przednie sukcesy japońskiego samochodu 
na jednym z najtrudniejszych torów świata 
są najlepszym potwierdzeniem jego wy-
jątkowych możliwości sportowych.

Kolejny start WRX STI na torze Nürburgring
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TARGI tekst: PIOTR CIECHOMSKI 

New York International Auto Show to 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
za wielką wodą, od ponad stu lat 

elektryzujące miłośników motoryzacji. 
Wszyscy liczący się producenci starają 

się zagarnąć dla siebie jak największy 
kawałek tortu, którym jest potężny 
amerykański rynek samochodowy.

 Subaru of America Inc., jak przystało 
na poważnego gracza na tym trudnym 

i wymagającym terenie, oprócz sprze-
dawanych już modeli pokazało zupełnie 
nową propozycję. Mowa o 7-miejscowym 
pojeździe koncepcyjnym o nazwie Ascent 
(co w wolnym tłumaczeniu oznacza 

Plejady wspinają się na szczyt



„wejście na szczyt, wspięcie się”). Zgod-
nie z aktualną filozofią firmy „Dyna-
mic × Solid” Ascent prezentuje drapieżny 
i agresywny charakter przy jednoczesnym 
zachowaniu najbardziej wymagają-
cych norm bezpieczeństwa. Najnowsze 
dziecko  Subaru zostało zbudowane 
na nowej platformie SGP ( Subaru Global 
Platform), która ma się stać podstawo-
wą platformą dla przyszłych modeli.

Nowy koncept spod znaku Plejad, 
wyglądem nieco przypominający Forestera 
na sterydach, otrzymał ogromny przedni 
grill, lampy full LED oraz muskularne 
błotniki. „To coś jest ogromne” – po-
wiedział Tom Doll, prezes i dyrektor 
operacyjny  Subaru, prezentując Ascenta 

na pokazie dla dziennikarzy. To wraże-
nie wielkości potwierdza wnętrze auta 
z trzema rzędami siedzeń. W drugim 
rzędzie znajdziemy dwa kapitańskie fotele, 
natomiast ostatni posiada wystarczająco 
dużo miejsca dla trzech dorosłych osób.

Kokpit posiada charakterystyczny 
dla  Subaru design i zgodnie z zapowie-
dzią producenta jego obsługa będzie 
intuicyjna i przyjazna dla użytkownika. 
W wyposażeniu SUV-a wykorzystano 
najnowsze technologie, które gwaran-
tują bezpieczeństwo kierowcy i pasaże-
rów. Zgodnie z najnowszymi trendami 
na rynku zwiększono poczucie komfortu 
i luksusu dzięki nowym materiałom 
użytym do wykończenia wnętrza.

Najciekawsze rozwiązanie znajdziemy 
pod maską – samochód będzie napędzany 
przez nowy, turbodoładowany silnik  Subaru 
BOXER o pojemności 2,4 litra. Według za-
powiedzi niezwykle skuteczny i oszczędny.

 Subaru Ascent ma długość ponad 
5 metrów i prawie 2 metry szerokości, 
co pozwala mu rywalizować z konkuren-
cyjnymi modelami, jak Honda Pilot czy też 
Mazda CX-9. Nowy SUV będzie produko-
wany w stanie Indiana i trafi na północno-
amerykański rynek w przyszłym roku.

Atakując segment zupełnie nowym 
modelem,  Subaru postawiło sobie jasny 
cel – sprostać dość wybrednym amery-
kańskim gustom i zająć wysoką pozycję 
na tamtejszym rynku motoryzacyjnym.
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w klasyfikacji generalnej po siedmiu 
odcinkach specjalnych i liderowali w grupie 
Open N. Ich koledzy z zespołu: Miko 
Marczyk i Sebastian Dwornik, jadący drugą 
Imprezą WRX STI, wywalczyli wysoką, 
siódmą pozycję i drugą w grupie Open N.

– Drugi etap Rajdu Świdnickiego był 
pełen przygód, a złapany kapeć uniemoż-
liwił nam wygranie grupy Open N. Mimo 
to jesteśmy zadowoleni ze swojego tempa 
jazdy. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. 
Mam nadzieję, że na kolejnych rajdach 
będzie jeszcze lepiej.  Subaru spisywało 
się bardzo dobrze, a cały zespół stworzył 
znakomitą atmosferę. Jestem pewien, 
że ten sezon przyniesie nam wiele cen-
nych doświadczeń – powiedział na mecie 
45. Rajdu Świdnickiego Marcin Słobodzian.

Podobnego zdania był drugi kierowca 
 Subaru Poland Rally Team Miko Marczyk: – 
Mój pierwszy start w RSMP poszedł zgodnie 
z planem i jestem bardzo zadowolony z tego 
występu. Przed startem nie spodziewałem 
się, że jadąc bezpiecznie, będę mógł zbliżać 
się czasowo do czołówki klasy Open N. 
Oceniam całe trzy dni rajdu bardzo dobrze. 
Cieszę się, bo auto jest w całości, nasze miejsce 

na mecie jest przyzwoite i mam nadzieję, 
że w kolejnych rajdach będzie jeszcze lepiej 
i rozwinę swoje umiejętności za kierownicą.

Jakub Wróbel, pilot Marcina Słobodzia-
na, podkreślał doskonałe prowadzenie się 
rajdowego  Subaru i jego fantastyczną trakcję. 
Chwalił też mechaników  Subaru Poland 
Rally Team za doskonałe przygotowanie 
auta do zawodów. Podobnego zdania był 
pilot Miko Marczyka – Sebastian Dwor-
nik: – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ukoń-
czyliśmy rajd na dobrej pozycji.  Subaru 
spisywało się rewelacyjnie. Cały zespół 
dołożył wszelkich starań, aby nam się świetnie 
jechało. Miko z chłodną głową przejechał te 
wszystkie trudne OS-y, a warunki były bardzo 
zmienne. Kluczową kwestią był też dobór 
opon. Cieszymy się tym bardziej, że poszło 
nam tak dobrze, a pierwszą rundę Mistrzostw 
Polski uznajemy za bardzo udaną.

Zespół  Subaru Poland Rally Team 
wystartuje w tym sezonie we wszystkich 
eliminacjach Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. W planach jest także Rajd 
Barbórka. Partnerami SPRT są: Keratronik, 
Eneos, SJS, Rodax Budownictwo, Sfera 
24, Braintri i Rożek Brokers Group.

W klasyfikacji grupy Open N duet 
Marczyk-Dwornik zajął drugie 
miejsce, a załoga Słobodzian-

-Wróbel uplasowała się tuż za kolegami 
z zespołu na trzeciej pozycji. Podczas 
trzech dni rywalizacji panowały bardzo 
zmienne warunki pogodowe. Zawod-
nicy mieli okazję jeździć w deszczu, 
po śniegu i po wysychającym asfalcie.

– Nasz plan na ten sezon jest prosty. 
Chcemy, aby nasi kierowcy nabrali doświad-
czenia i szkolili swoje umiejętności podczas 
kolejnych rund RSMP. Najważniejsze dla 

nas jest dojeżdżanie do mety poszczególnych 
imprez bez presji na wynik końcowy. Mam 
nadzieję, że zarówno Miko Marczyk, jak 
i Marcin Słobodzian będą coraz szybciej 
pokonywać kolejne odcinki specjalne, ucząc 
się rajdowego rzemiosła. Należy też przy-
pomnieć, że mają do dyspozycji samochody 
grupy N, a więc niemal seryjne auta rajdowe, 
które pozwalają na szybkie podróżowanie 
po OS-ach, ale nie można ich porównywać 
z samochodami R5 – podsumował występ 
swoich podopiecznych dyrektor  Subaru 
Poland Rally Team, Witold Rogalski.

Po dwóch dniach 
rywalizacji i pierwszym 
etapie Rajdu Świdnickiego 
załogi  Subaru Poland 
Rally Team plasowały 
się na dwóch pierwszych 
miejscach w grupie 
Open N. Marcin Słobo-
dzian i Jakub Wróbel 
zajmowali szóste 
miejsce 

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcie: MARCIN KALISZKA

Udany debiut zawodników SPRT 
podczas Rajdu Świdnickiego
W ostatni weekend kwietnia zakończyła się pierwsza eliminacja Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski – 45. Rajd Świdnicki-Krause 2017. W barwach  Subaru Poland Rally Team 
debiutowały na tej imprezie dwie załogi: Miko Marczyk i Sebastian Dwornik oraz Marcin 
Słobodzian i Jakub Wróbel. W pierwszym starcie zawodnicy  Subaru zajęli odpowiednio siódme 
i ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.
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na metę odcinka z dużym opóźnieniem 
ze względu na uszkodzenia auta także oni 
musieli zakończyć swój udział w imprezie.

– Wydawało mi się, że podczas pierw-
szego, niedzielnego odcinka specjalnego 
podróżowaliśmy dosyć bezpiecznym tem-
pem. Niestety po około sześciu kilometrach 

wypadliśmy z drogi i znaleźliśmy się w głę-
bokim rowie. Mimo usilnych prób wyjecha-
nia stamtąd udało się to dopiero po kilku-
nastu minutach. Niestety uszkodzenia były 
na tyle duże, że zespół podjął decyzję o wy-
cofaniu nas z zawodów. Przyczynił się do 
tego też fakt skorzystania z pomocy ciągnika 

rolniczego przy wyciąganiu auta, co – jak 
wiadomo – jest niezgodne z regulaminem 
RSMP – podsumował Marcin Słobodzian.

Miko Marczyk wraz z pilotem 
również musieli wycofać się z rywa-
lizacji po pierwszej niedzielnej pę-
tli. Do mety było już niedaleko.

– Wyjechaliśmy z serwisu świetnie 
przygotowanym autem. Nie ukrywam, 
że miałem dużo radości i satysfakcji z jazdy. 
Pierwszy, niedzielny odcinek specjalny 
rozpoczynał się szybką sekcją szutrową 
i od razu złapaliśmy właściwy rytm jazdy. 
W jednym z zakrętów, podczas którego dro-
ga szutrowa przechodziła w łącznik asfal-
towy, niewłaściwie dobrałem tor i w konse-
kwencji uderzyliśmy w krawężnik prawym, 
tylnym kołem. Poskutkowało to skrzywie-
niem wahacza i belki zawieszenia. Tak 
uszkodzonym autem przejechaliśmy jeszcze 
jeden odcinek specjalny i dojechaliśmy do 
tzw. serwisu oddalonego, gdzie wspólnie 
z zespołem podjęliśmy decyzję o wycofaniu 
się z zawodów z powodu zbyt dużych uszko-
dzeń samochodu. Był to dla nas przykry 
moment, ale myślę, że wyciągniemy z niego 
stosowne wnioski na przyszłość. Chciał-
bym podziękować całemu zespołowi za 
doskonałe przygotowanie  Subaru i prze-
prosić za błąd, który popełniłem. Myśla-
mi jesteśmy już przed następną rundą 
Mistrzostw Polski – komentował Marczyk.

Kolejna eliminacja Inter Cars Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski – Rajd Rzeszowski – odbędzie 
się na początku sierpnia. Partnerami 
SPRT są: Keratronik, Eneos, SJS, Rodax 
Budownictwo, Sfera 24 i Braintri. 

Po pierwszym, sobotnim etapie 
imprezy reprezentantom SPRT 
szło całkiem nieźle. Marcin 

Słobodzian i Jakub Wróbel po przejecha-
niu pięciu odcinków specjalnych zajmowa-
li ósme miejsce w klasyfikacji generalnej 
i drugie w grupie Open N. Miko Mar-
czyk i Sebastian Dwornik po kłopotach 
ze skrzynią biegów zakończyli zmagania 
na dwunastym miejscu wśród wszyst-
kich załóg i na piątej pozycji w Open N.

– Po całym dniu jazdy na moim pierw-
szym w życiu rajdzie szutrowym mam 
same pozytywne wrażenia. Z początku 
mieliśmy trochę problemów z przestawie-
niem się na opis typowy dla tego rodzaju 
nawierzchni, bo jednak parę rzeczy nas 
zaskoczyło. Musimy popracować nad 
długościami prostych i moim widzeniem 
zakrętów. Często dużo wcześniej trzeba 
składać się do zakrętu i dużo później z nie-
go wychodzić. Jazda po szutrze jest jednak 
czymś zupełnie innym niż jeżdżenie po 
asfalcie, wymagało to od nas szybkiego 
dostosowania. Tym bardziej cieszy nas 
dobry wynik sobotniego etapu. Jeste-
śmy z niego bardzo zadowoleni.  Subaru 
prowadzi się na szutrze bardzo dobrze 
i jeśli coś jest do poprawienia, to moja 
jazda. Trasy Rajdu Gdańskiego bardzo 
mi się podobają. Są dosyć wymagające 
jak na pierwszy rajd tego typu, ale jeź-
dzi się super – komentował na gorąco 
wrażenia z I etapu Marcin Słobodzian.

Nieco słabiej poszło w sobotę załodze 
Miko Marczyk – Sebastian Dwornik, 
ale nastroje były optymistyczne. – Pod-
czas I etapu Rajdu Gdańskiego mieliśmy 

małe problemy z samochodem. 
Większość trasy pokonaliśmy 
dysponując tylko tylnym 
napędem. Myślę, że mimo 
wszystko możemy być dum-
ni i zadowoleni z dzisiej-
szego dnia, ponieważ 
jesteśmy na mecie 
i na tyle, na ile się 
dało, udało się nam 
uratować wynik, 
żeby zachować 
możliwość poprawy 
naszej pozycji 
jutrzejszego dnia. 
Mechanicy podczas 
ostatniego serwisu 
wymienili nam 
skrzynię biegów 
i  Subaru jest już 
w pełni przygoto-
wane do drugiego 
dnia rywalizacji. Nie 
znam innych rajdów 
szutrowych, ale trasy Rajdu 
Gdańskiego bardzo mi się po-
dobają, ponieważ są bardzo zmienne 
w swoim charakterze. Myślę, że to taka 
kompilacja różnego rodzaju tras o takiej 
nawierzchni – powiedział na zakończe-
nie sobotniego dnia Miko Marczyk.

Jednak mimo całkiem obiecujące-
go początku, druga runda Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw zakończyła 
się dla zespołu  Subaru niezbyt pomyśl-
nie. Po problemach, które nastąpiły 
w niedzielę, zespół zdecydował o wy-
cofaniu obu załóg z rywalizacji.

Miko Marczyk podczas przejaz-
du pierwszego niedzielnego odcinka 
specjalnego uszkodził tylne zawieszenie 
i dalsza rywalizacja w rajdzie była zbyt 
niebezpieczna. Na tym samym OS-ie 
opuściła drogę druga załoga: Marcin Sło-
bodzian – Jakub Wróbel. Mimo dotarcia 

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcie: MARCIN KALISZKA

Szutrowe problemy SPRT 
podczas Rajdu Gdańskiego
Pod koniec maja odbyła się druga eliminacja Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski – 14. Rajd Gdańsk Baltic Cup. 
Wystartowały w niej obie załogi  Subaru, by po raz pierwszy 
zmierzyć się na imprezie o nawierzchni szutrowej. 
Całość rozpoczęła się od ceremonii startu honorowego 
na gdańskim Targu Węglowym, w piątek 26 maja.
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Michał Jackiewicz: Rozmawiamy 
kilka tygodni po Rajdzie Świdnickim – 
pierwszej eliminacji Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski. Był to Twój debiut w zespole 
 Subaru Poland Rally Team. Jak 

z perspektywy czasu oceniasz swój 
pierwszy start w nowych barwach?

Marcin Słobodzian: Jestem bardzo 
zadowolony z tego startu i z mojego 
debiutu w nowym zespole. Wszystko 
działało perfekcyjnie, tempo jazdy 

też oceniam bardzo dobrze. Naszym 
celem było dojechanie do mety i tak 
też się stało. Jechaliśmy nawet nieco 
szybciej, niż zakładaliśmy, jednak bez 
zbędnego ryzyka. Być może zabrakło 
trochę szczęścia, bo przebita opona 

ROZMOWY rozmawiał: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcia: MARCIN KALISZKA

Nasz cel na ten sezon 
to dojeżdżanie do mety – 
rozmowa z Marcinem Słobodzianem
Jest młody, ambitny i nastawiony na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności za kierownicą. 
Z pozoru wyciszony i małomówny. Skromność to jego drugie imię. Jednak gdy zakłada kask 
i wsiada do wyczynowego  Subaru, staje się zupełnie innym człowiekiem i daje z siebie wszystko. 
Poznajcie Marcina Słobodziana – kierowcę  Subaru Poland Rally Team w sezonie 2017.



MARCIN SŁOBODZIAN
MIESZKA W KRAKOWIE, MA 24 LATA. 
ZDOBYŁ JUŻ TYTUŁ II WICEMISTRZA 
POLSKI W WYŚCIGACH GÓRSKICH I TYTUŁ 
MISTRZA POLSKI W GRUPIE N. W SEZONIE 
2016 ZA KIEROWNICĄ  SUBARU IMPREZY 
WRX STI WYSTARTOWAŁ AŻ W DZIESIĘCIU 
RAJDACH, ZNAKOMICIE PREZENTUJĄC SIĘ 
ZARÓWNO W RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH 
MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA, JAK I W OSTATNIEJ 
ELIMINACJI RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH 
MISTRZOSTW POLSKI. JEST JEDNYM Z DWÓCH 
NOWYCH KIEROWCÓW  SUBARU POLAND RALLY 
TEAM W SEZONIE 2017.

swoje treningi. Najpierw przez kilka 
miesięcy trenowałem na torze, potem 
zacząłem brać udział w imprezach 
amatorskich, a po około roku zaczą-
łem startować w wyścigach górskich.

M.J.: Zanim zacząłeś jeździć w rajdach, 
startowałeś właśnie w wyścigach gór-
skich. Czy udział w tych zawodach wniósł 
coś do Twojego stylu jazdy w rajdach?

M.S.: W rajdach jest dużo więcej jazdy, 
a warunki, w jakich się startuje, są bardziej 
nieprzewidywalne. W wyścigach górskich 
są dwie opcje: nawierzchnia jest sucha 
lub mokra. W rajdach dużo więcej się 
dzieje. W wyścigach jedzie się jeden prze-
jazd, podczas którego trzeba dać z siebie 
wszystko w krótkim czasie. Trzeba być 
bardzo skupionym i pojechać maksymal-
nym tempem. Z kolei w rajdach nie jeździ 
się często na 100%, tylko lekko obniża 
się granicę swoich możliwości. Mimo 
tych różnic podczas startów w Górskich 
Samochodowych Mistrzostwach Polski 
można się nauczyć koncentracji, skupienia, 
szanowania szybkości, a przede wszyst-
kim precyzji i właściwego toru jazdy.

M.J.: Tegoroczny sezon zaczął się dla 
Ciebie bardzo dobrze. Debiut w zespole 
 Subaru można uznać za bardzo udany. 
Przed Tobą Rajd Gdański, który jest 
jedyną eliminacją szutrową mistrzostw 
Polski. Jak wyobrażasz sobie swoją 
jazdę po takiej nawierzchni?

M.S.: Sam jestem bardzo ciekawy, jak 
wypadnę, bo jeszcze nigdy nie startowałem 
na szutrze. Myślę, że powinno mi się to 
podobać i liczę na to, że szybko się wdrożę 
w jazdę. Mam nadzieję, że tempo będzie 
dobre i da się je poprawiać niemal z każdym 
przejechanym kilometrem. Oczywiście 
wraz z moim pilotem – Kubą Wróblem – 
nie liczymy na superwynik. Po prostu 
chcemy jak najlepiej przepracować ten 
temat i nauczyć, jak najwięcej się da.

M.J.: Przejechałeś już trochę kilome-
trów rajdowym  Subaru, zarówno 
podczas testów, jak i podczas startów 
w zawodach. Jak myślisz, czy Impreza 
WRX STI jest trudna w prowadzeniu 
i czy długo trzeba się jej uczyć, aby 
pojechać nią bardzo szybko?

M.S.: Myślę, że to samochód bardzo 
przyjazny dla kierowcy i dosyć łatwy 
w prowadzeniu. Wybacza dużo błędów 
i bardzo łatwo można go wyczuć. Jak 
dla mnie – ma same plusy (śmiech).

M.J.: Przed Rajdem Gdańskim treno-
waliście wspólnie z Miko Marczykiem 
z Urmo Avą – światowym specjalistą 
w jeździe po luźnych nawierzchniach. 
Nauczyłeś się czegoś nowego?

M.S.: Te dwa dni treningu z Urmo dały 
nam niesłychanie dużo. Nie jeździłem 
po szutrze wcześniej, nie miałem żad-
nego doświadczenia z jazdą wyczynową 
po takiej nawierzchni. Uczyłem się więc 
wszystkiego od początku, ale od razu 
z nauczycielem najwyższej klasy. Bardzo 
przyjaźnie do nas podszedł i bardzo wiele 
rzeczy nas nauczył. Zaczynaliśmy od 
typowych podstaw i w ciągu dwóch dni 
skończyliśmy na naprawdę żwawej jeździe. 
Oczywiście jeszcze dużo pracy przed 
nami, dużo jest wciąż do poprawienia. 
Ale cieszy mnie to, że Urmo nie miał wielu 
uwag do opisu czy do mojego stylu jazdy.

M.J.: Jak długo jeździsz już ze swoim 
pilotem Jakubem Wróblem?

M.S.: Zaczęliśmy jeździć razem 
praktycznie rok temu. Ja wtedy zaczy-
nałem swoją przygodę z rajdami, Kuba 
jeździ na prawym fotelu już od wielu 
lat. To właśnie z nim uczyłem się jazdy 
na tzw. opis. Bardzo dobrze się rozumie-
my i świetnie się nam razem pracuje. Jest 
bardzo doświadczony i zauważa podczas 
jazdy bardzo wiele rzeczy. Dla mnie 
taka sytuacja jest bardzo pozytywna.

M.J.: Na pewno wiele osób jest 
ciekawych, co robisz na co dzień i jak 
przygotowujesz się do zawodów?

M.S.: Jestem studentem na kierunku 
stosunki międzynarodowe. Zajmuję się też 
tematami związanymi z giełdą krypto-
walut. Bardzo dużo czasu spędzam też 
na przeglądaniu i analizowaniu różnego 
rodzaju on-boardów załóg z całego świata. 
Sama analiza przejazdów wyczynowych 
jest bardzo pomocna. Wbrew pozorom 
dzięki takim materiałom można szybko 
poprawić swoje umiejętności. Staram się 
dlatego sporo czasu poświęcać na tego 

typu materiały. Co do przygotowania 
fizycznego: nie mam jakiś specjalnych diet, 
sam pilnuję tego, co jem i jak na razie się 
to sprawdza. Schudłem parę kilogramów, 
będąc na tej diecie. Oprócz tego staram 
się sporo jeździć na rowerze, interesuję się 
ogólnie pojętą motoryzacją i informatyką. 
Lubię klasyczne samochody. Od kilku 
tygodni mam wiekowego Mercedesa S.

M.J.: Masz jakiegoś rajdowego idola?
M.S.: Nie mam upatrzonego jednego 

konkretnego kierowcy. Podoba mi się 
styl jazdy jednej z rajdowych legend, 
Colina McRae. Pociąga mnie szyb-
kość, dynamika i konsekwencja tego, 
co prezentował na drodze publicznej.

M.J.: Jak myślisz, jakie miejsce zajmiecie 
Ty i drugi kierowca zespołu  Subaru, 
Miko Marczyk, na koniec sezonu?

M.S.: Chciałbym, żeby to było pierw-
sze i drugie miejsce w klasie, ale żadna 
z rund nie jest odliczana, więc realnie 
patrząc, trzeba będzie mieć dużo szczę-
ścia, aby na koniec mieć dobry wynik. 
Mam nadzieję, że będzie to wynik satys-
fakcjonujący zarówno dla mnie, jak i dla 
zespołu. Ten rok to okres nauki i zwięk-
szania tempa jazdy z rajdu na rajd.

spowodowała lekkie przesunięcie 
w tabeli wyników, ale takie są rajdy. 
Poza tym samochód był przygotowany 
znakomicie, a czuwający nad nim 
zespół mechaników to prawdziwi 
fachowcy zaangażowani w swoją 
pracę. Oczywiście przede mną jeszcze 
długa droga, widzę wiele elementów 
swojej jazdy, które należy poprawić, 
np. jazda w warunkach deszczowych 
czy większe opóźnianie hamowań.

M.J.: Jak zaczęła się Twoja 
przygoda z rajdami?

M.S.: Wszystko zaczęło się od 
pewnego wypadu na Tor Kielce, gdzie 
wziąłem udział w szkoleniu sporto-
wym stopnia podstawowego. Tam 
miałem okazję przekonać się, że nie 
wszystko wygląda tak, jak 
sobie wyobrażałem. Oka-
zało się, że jeszcze wiele 
elementów mojej jazdy 
da się poprawić. 
Spodobała mi 
się szybsza 
jazda po 
torze 

i wła-
śnie 
wtedy 
coś się we 
mnie obudzi-
ło. Niedługo po 
tym kupiliśmy samo-
chód o charakterze spor-
towym i rozpocząłem pierwsze 
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W codziennej pracy na torze podczas realizowanych eventów motoryzacyjnych, zarówno 
w Polsce, jak i na świecie, bardzo często spotykam się z klientami siadającymi za kierownicę 
nawet tych najmocniejszych samochodów. Jako instruktor mam jedynie kilka chwil na wstępną 
ocenę umiejętności, po czym rozpoczyna się dynamiczna jazda. Jak poznać dobrego kierowcę? 
Jednym z takich fundamentów jest umiejętność prawidłowego hamowania. Co należy rozumieć 
poprzez prawidłowe hamowanie? W tym odcinku porad dotyczących techniki jazdy zajmiemy się 
podstawami bezpiecznego, a zarazem efektywnego użycia pedału hamulca oraz dostępnych 
systemów elektronicznych.

Hamowanie – 
podstawa bezpieczeństwa

Na wstępie warto poznać swój 
samochód. Brzmi to być 
może banalnie, jednak często 

zdarzają się osoby nie mające pojęcia, 
jakimi systemami zwiększającymi poziom 
bezpieczeństwa dysponuje ich samochód. 
W gąszczu trzyliterowych oznaczeń 
niejednemu kierowcy skutecznie udaje się 
zginąć. Każda z firm stosuje nieco inne 
symbole, a ich klienci w momencie zakupu 

patrzą jedynie na ilość tego typu syste-
mów, nie zaś na to, za co one odpowiadają, 
czy jak je wykorzystać. O ile zdecydowanie 
poprawiła się wiedza dotycząca działania 
układu ABS (umożliwia jednoczesne 
awaryjne hamowanie i zmianę kierunku 
jazdy, zapobiegając blokowaniu się kół, lecz 
jego zadaniem nie jest skracanie drogi ha-
mowania), to wiedza na temat np. układu 
wspomagania hamowania, kontroli trakcji 

czy stabilizacji toru jazdy jest wręcz zniko-
ma. Sprawdźmy więc najpierw, czym dys-
ponujemy i poznajmy w bezpiecznych wa-
runkach zachowanie naszego samochodu.

W sytuacji awaryjnej
Samo hamowanie awaryjne jest dosyć 

prostym procesem. Wymaga jedynie 
odpowied nich reakcji ze strony kierowcy. 
Jak wykonać poprawnie ten manewr? 



omijaniem przeszkód, w sposób świadomy 
staramy się budować dodatkową atmosferę 
stresu. To właśnie stres, a właściwie nie-
umiejętność jego opanowania, w znakomi-

tej większości przyczynia 
się do utraty 

kontroli 

nad 
pojazdem. 

W sytuacji awa-
ryjnego hamowania przynajmniej 

jedno na dziesięć uderzeń w pedał kończy 
się niewłaściwym wycelowaniem!

Obserwujemy często mocne naciśnięcie 
pedału hamulca jednocześnie z gazem 
lub najzwyczajniej w świecie – zsunięcie się 
nogi ze środkowego pedału. Dotyczyć to 
może każdego! Nie trzeba wybujałej wy-
obraźni, aby pomyśleć o skutkach takiego 
błędu na drodze. Wbrew obiegowej opinii 
nie jest to domena wyłącznie niedoświad-
czonych kierowców. Dotyczyć to może 

także osób o ogromnym doświadczeniu 
za kierownicą. To, że mamy na swo-

im koncie miliony przejechanych 
kilometrów, wcale nie oznacza, 

że w odpowiedni sposób 
zareagujemy w sytuacji 

awaryjnej. Jeśli nie trenu-
jemy, możemy nie być 

w stanie osiągnąć celu. 
Wciśnięcie sprzęgła 
w takiej sytuacji 
pozwala z jednej 
strony swobodnie 
pracować syste-
mom aktywnego 
bezpieczeń-
stwa, z drugiej 
zaś – może 
wyeliminować 
ewentualny błąd 
kierowcy w po-
staci jednocze-
snego hamowania 

i dodania gazu.
Rozłączając 

napęd, nie zgasi-
my również silnika. 

To kolejny argument za 
jednoczesnym wci-

śnięciem lewego pedału. 
W sytuacji kryzysowej 

przeciętny Kowalski przestaje 
myśleć i koncentruje się na prze-

szkodzie, zapominając o istnieniu 
lewej nogi lub zapierając się nią o drzwi. 

Wszystko to oczywiście, aby nie wypaść 
z fotela, bo kierowca ma najczęściej zbyt 
luźno zapięte pasy, a sam fotel przypomi-
na swym ustawieniem leżak rozłożony 
na skąpanej słońcem plaży. Uderzając 
w sprzęgło równocześnie z hamulcem, 
eliminujemy (minimalizujemy) ryzyko 
zgaszenia silnika. No dobrze, ale czy to 

faktycznie naprawdę jest takie ważne? Tak. 
Przede wszystkim po zgaszeniu silnika 
automatycznie wyłączają się wszystkie 
systemy wspomagające kierowcę (ABS, 
wspomaganie siły hamowania, asystent 
hamowania, stabilizacja toru jazdy itp.).

Po drugie, na drodze nie jesteśmy sami. 
Interesujmy się również tym, co dzieje się 
dookoła. Jeśli nas zaskoczyła jakaś sytuacja, 
jest bardzo prawdopodobnym, że zaskoczy-
ła ona także i innych uczestników ruchu, 
a z tyłu ktoś próbuje w nas nie wjechać. 
Jeśli to możliwe, zawsze starajmy się 
kontrolować poprzez lusterka, co dzieje się 
też za nami. To, że nam się uda bezpiecznie 
zatrzymać, nie oznacza, że unikniemy koli-
zji. Jeśli rozpoczniesz awaryjne hamowanie 
szybkim rzutem oka w lusterka, uzyskasz 
informację, czy oprócz tego, że musisz się 
zatrzymać, powinieneś jeszcze pozostawić 
komuś miejsce. Jeśli to możliwe, zbliż się do 
jednej z krawędzi swojego pasa. Jeśli hamo-
wałeś awaryjnie, może się ponadto okazać, 
że będziesz musiał szybko odjechać, 
gdyż jadąca za tobą ciężarówka lub au-
tokar nie mają miejsca na zatrzymanie. 
Jeśli zgasiłeś silnik, a masz gdzie zjechać 
lub przeszkoda, przed którą hamowałeś, 
już zniknęła, możesz nie mieć czasu na po-
nowne odpalenie samochodu. Droga ha-
mowania zestawu z naczepą jest wielo-
krotnie dłuższa niż osobówki. Nie miejmy 
też złudzeń – kierowca autokaru mający 
na pokładzie 50 osób, za które bierze 
odpowiedzialność, wybierze mniejsze zło. 
Woli nas „nieco” przepchnąć, niż ryzy-
kować życiem lub zdrowiem niezapiętych 
pasażerów na pokładzie swojego Ikarusa.

Na zakończenie – to tylko mały wyci-
nek zagadnienia hamowania. Na szkoleniu 
poznaje się zdecydowanie szersze pole tego 
manewru. Niezależnie, czy mówimy o de-
likatnej, płynnej pracy hamulcem w co-
dziennej jeździe, użyciu go na dojeździe do 
zakrętu czy na bardziej zaawansowanych 
szkoleniach sportowych, tzw. trail braking, 
trudno jest nauczyć się jeździć z książki. 
Zachęcam do ćwiczeń w bezpiecznych 
warunkach. Nawet samemu – próbować 
zatrzymać się na jak najkrótszej drodze, 
na różnych nawierzchniach, w pełni kon-
trolując swoje reakcje. Szerokiej drogi!

Gdy podejmiemy już decyzję o jego roz-
poczęciu, bardzo energicznie, z całej siły, 
uderzamy prawą nogą w pedał hamulca. 
Lewa noga równocześnie wciska pedał 
sprzęgła. Takie „kopnięcie” sprawi, że do-
stępne systemy zadziałają poprawnie, 
dodatkowo nas wspomagając. Przez cały 
czas trwania hamowania, już od samego 
jego początku, powinniśmy czuć pod 
nogą pracujący ABS. Charakterystyczne 
drganie pedału hamulca i nieprzyjemny 
(dla niektórych) dźwięk sprawiają, że nie-
którzy kierowcy podświadomie zmniej-
szają siłę nacisku. To jeden z największych 
i najczęściej popełnianych błędów. 
Od momentu uderzenia aż do pełnego 
zatrzymania nie możemy zmniejszać siły. 
W taki sposób konsekwentnie skracamy 
drogę hamowania. Musimy również 
pamiętać 
o jednym – to, 
że czujemy 
pracujący ABS, 
nie oznacza, 
że nie mogli-
śmy zatrzymać 
się na krótszym 
dystansie. 
W samocho-
dach popular-
nych system 
ten włącza się 
stosunkowo 
wcześnie. To od 
nas, kierow-
ców, zależy, 
po jakim dystansie się zatrzymamy. 
Jeśli uda nam się przełamać i w tym 
momencie jeszcze nawet docisnąć pedał, 
wówczas w pełni wykorzystamy układ 
hamulcowy. Podczas sytuacji awaryjnej 
powinniśmy zareagować w taki spo-
sób, jakbyśmy chcieli połamać pedał 
hamulca! Nie miejmy oporów. Techno-
logicznie jest on do tego przygotowany, 
z myślą o naszym bezpieczeństwie.

Warto w tym miejscu wspomnieć 
o tzw. asystentach hamowania. Są to syste-
my poprawiające efektywność hamowania. 
Przychodzą one z pomocą kierowcy, gdyż 
w momencie zarejestrowania odpowiednio 
energicznego i silnego kopnięcia w pedał 
hamulca dodatkowo same zwiększają siłę 
hamowania, minimalizując ewentualny 

błąd kierowcy. System elektroniczny nie 
widzi jednak zagrożenia (za wyjątkiem 
oczywiście systemu  EyeSight stosowanego 
w samochodach  Subaru). Dla niego liczą 
się tylko zera i jedynki. Jeśli nie kopniemy 
w pedał, tylko naciśniemy go, jakbyśmy 
zwalniali do świateł lub odpuścimy siłę 
choć na moment – nie zadziała! Warto 
więc nauczyć się go poprawnie wyko-
rzystywać, a nie tylko wozić ze sobą.

To stwierdzenie dotyczy każdego 
z dostępnych systemów, a w szczególności 
ABS. Oczywiście w nowoczesnych samo-
chodach są także coraz częściej instalo-
wane systemy hamulca adaptacyjnego. 
W sytuacji awaryjnej zarządzają pracą 
tylnych świateł (pulsowanie, uruchamia-
nie świateł awaryjnych) czy nawet potrafią 
osuszać/czyścić i wstępnie rozgrzewać 

układ w trakcie 
jazdy w deszczu 
w cyklu auto-
stradowym. 
Kopnięciem 
w hamulec 
w sytuacji 
kryzysowej 
możemy akty-
wować również 
systemy 
przygotowujące 
do uderzenia 
(dociągające 
pasy, domy-
kające szyby, 
poprawia-

jące ustawienie fotela), oczywiście 
jeżeli nasz samochód je posiada.

Ze sprzęgłem czy bez?
Często spotykamy się również z nie-

wiedzą dotyczącą użycia sprzęgła w trakcie 
hamowania. Podkreślam, mówimy tutaj 
wyłącznie o sytuacji awaryjnej, nie zaś 
o przypadku zwykłego zwalniania czy 
technik sportowych. W sytuacji kryzysowej, 
gdy pojawia się stres i walka o utrzyma-
nie na drodze, jednocześnie z hamulcem 
musimy wcisnąć pedał sprzęgła. U podstaw 
takiego działania leży potrzeba rozłącze-
nia napędu. Podczas ćwiczeń na torze – 
np. na płytach poślizgowych – gdy w kon-
trolowanych warunkach trenujemy manewr 
awaryjnego hamowania z jednoczesnym 
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VI Subariada – 
Macedonia, Albania /cz. 3/

29

Po nasyceniu wzroku i uwiecznieniu 
na fotografiach oglądanego z góry 
kanionu ruszyliśmy drogą biegnącą 

wzdłuż rzeki, by po przejechaniu dosłownie 
kilku kilometrów zatrzymać się na kamie-
nistym brzegu na przerwę obiadową. Ciepła 
woda zachęcała do brodzenia lub wylegi-
wania się w jej płytkim nurcie, więc osoby 

niezaangażowane w gotowanie chętnie z tej 
opcji skorzystały. Po obiedzie pojechaliśmy 
na południe, najpierw asfaltem, a następnie 
szutrówką pnącą się w górę wzdłuż sypkich 
kamienistych zboczy, przypominających 
trochę kamieniołom. W pewnym mo-
mencie Miłosz zaproponował nam kawę 
w osobliwym miejscu. Gdy zaparkował 

Landka, początkowo nie dostrzegliśmy ka-
wiarni, którą miał na myśli. Była to bowiem 
mała altanka stojąca na wysokich palach, 
na zboczu tuż przy drodze. Prowadziła do 
niej z ulicy drewniana kładka, natomiast 
gospodyni wchodziła do niej z dołu wąski-
mi drewnianymi schodami. Oprócz kawy 
zaserwowano nam pyszny domowy miód 

fo
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pokonać piechotą. Okazało się, że nie 
byliśmy jedynymi, którzy wpadli na ten 
pomysł. Zwiedziliśmy Muzeum Milita-
riów mieszczące się wewnątrz twierdzy, 
podziwialiśmy piękny widok na miasto 
z jej murów i udaliśmy się spacerem 
przez stare miasto w kierunku hotelu. 
Po drodze znaleźliśmy sklep spożywczy, 
w którym zrobiliśmy zakupy na cze-
kający nas ostatni nocleg w terenie.

Gjirokastra to pierwsze z dwóch albań-
skich miast wpisane w 2005 roku na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na-
zwa pochodzi z języka greckiego, za cza-
sów Bizancjum miasto nosiło bowiem 
nazwę Argyropolis (Srebrne Miasto) 
lub Argyrokaster (Srebrna Twierdza). 

Nad miastem góruje twierdza zbudowa-
na w XII wieku, która mocno ucierpiała 
podczas najazdu Turków Osmańskich, 
a obecny kształt zawdzięcza przebudowie 
dokonanej w XIX wieku przez Alego 
Paszę. W XX wieku mieściło się w niej 
więzienie. Po II wojnie światowej, za cza-
sów rządów urodzonego w Gjirokastrze 
Envera Hodży, więziono tu politycznych 
oponentów komunistycznego dyktato-
ra. Poniżej twierdzy znajduje się stare 
miasto z charakterystycznymi białymi 
domkami, pokrytymi szarymi łupkowy-
mi dachami, stojącymi wzdłuż stromo 
zbiegających w dół, w stronę nowej części 
miasta, uliczek. Charakterystyczną cechą 
tutejszej architektury są liczne okna 

na frontowych fasadach oraz znajdujące 
się na wyższych kondygnacjach naroż-
ne wykusze zwisające nad uliczkami.

Spod hotelu pojechaliśmy krętą 
asfaltową drogą, stromo pnącą się w górę 
w kierunku tajemniczego Niebieskiego 
Oka. Po dotarciu na miejsce ukazała nam 
się rzeczka z krystalicznie czystą wodą 
o pięknym turkusowoszmaragdowym 
kolorze. Pierwsi chętni, którzy do niej 
weszli, szybko przekonali się, że była 

ona wyjątkowo zimna – miała bowiem 
około 10°C. Najciekawszy był jednak jej 
początek. Rzeczka zaczynała się nagle 
w miejscu, które przypominało zatocz-
kę. Jasny kolor przy brzegu ciemniał 
stopniowo ku środkowi, przypominając 
nieco źrenicę i tęczówkę oka. Właśnie 
w tym najciemniejszym punkcie biło 
źródło głębokie na ponad 50 metrów, 
dające początek rzece Bistricy. Bulgo-
czącą wodę można było także podziwiać 
z drewnianego pomostu zawieszone-
go powyżej. W czasach komunizmu 
miejsce to było podobno niedostępne 
dla zwykłych obywateli, ogrodzone 
i pilnie strzeżone. Jedynie najwyżsi 
członkowie „aparatu” mogli cieszyć oczy 

tym niezwykłym widokiem. Obecnie 
by się tu dostać, wystarczy uiścić opłatę 
u strażnika przy szlabanie znajdującym 
się na grobli na leżącym nieco poniżej 
źródła sztucznym jeziorze. Warto wydać 
kilka złotych i zobaczyć ten cud natury. 
Z uwagi na porę obiadową, po opuszcze-
niu terenu Oka, zatrzymaliśmy na pobli-
skiej łące, nad rzeczką, by w towarzystwie 
pasących się leniwie krów spożyć posiłek. 
Krowy nie były specjalnie zainteresowane 

z orzechami włoskimi, lodowatą orzeźwiają-
cą wodę z sokiem, a dla niekierowców – bim-
ber. Po spożyciu napojów oraz odnotowaniu 
naszej obecności w „Księdze gości” poże-
gnaliśmy gospodarzy i ruszyliśmy w dalszą 
drogę. Szutrowy trakt ustąpił miejsca 
asfaltowi, którym dotarliśmy pod wieczór do 
Gjirokastry, rodzinnego miasta albańskiego 
dyktatora, Envera Hodży. Po zameldowaniu 
w hotelu grupa rozdzieliła się na mniejsze 
podgrupy, które ruszyły szybko w mia-
sto w poszukiwaniu kolacji. Po kolacji 
większość z nas zgromadziła się w ogród-
ku sąsiadującego z hotelem pubu, przed 
dużym telebimem. Tego dnia bowiem nasza 
reprezentacja miała zagrać mecz o półfinał 
mistrzostw Europy z Portugalią. Atmos-
fera była bojowa i podniosła. Wszyscy ra-
zem na stojąco odśpiewaliśmy „Mazurka 
Dąbrowskiego”, co zrobiło bardzo pozytyw-
ne wrażenie na obserwujących nas i mecz 
Albańczykach. Był to bardzo emocjonujący 
wieczór, który niestety, pomimo naszego 

dopingu, zakończył się przegraną naszej 
drużyny w rzutach karnych. W minoro-
wych nastrojach udaliśmy się na spoczynek.

Rano po śniadaniu wyruszyliśmy 
na zwiedzanie miasta. Gjirokastra z racji 
położenia na zboczu góry zwana jest 
miastem tysiąca schodów, więc wpa-
dliśmy na chytry pomysł. Udaliśmy się 
do położonej nad miastem twierdzy 
taksówką, by drogę powrotną w dół 
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kabiny prysznicowej, którą nasz Marcin 
wyposażył poprzedniego wieczora w „eks-
kluzywną” posadzkę, ułożoną na piasku 
z białych okrągłych kamieni zebranych 
na plaży. Prysznic z namiotem łączyła taka 
sama kamienna ścieżka. Szybko rozkła-
dająca się płócienna kabina oraz prysz-
nic z pompką zakupiony w znanej sieci 
sklepów sportowo-turystycznych to dwa 
najbardziej przydatne i ułatwiające życie 
w terenie elementy wyposażenia. Dzięki 
nim możliwe było nie tylko opłukanie 
się ze słonej morskiej wody, ale także 
wygodne przebranie. Dzięki prysznicowi 
pozbyliśmy się także zbędnego balastu, 
jakim był zapas wody w kanistrach.

Ostatni dzień spędziliśmy wyłącznie 
na drogach asfaltowych. Po wyjeździe z pla-
ży i przejechaniu kilkunastu kilometrów 
pnącą się w górę drogą dotarliśmy do punk-
tu widokowego, z którego mogliśmy ostatni 
raz popatrzeć na malownicze wybrzeże 
oraz majaczącą w oddali grecką wyspę Kor-
fu. Następnie dotarliśmy do miasta Berat, 
w którym byliśmy już przejazdem kilka dni 
temu. Tym razem nasi przewodnicy zapla-
nowali kilka godzin na zwiedzanie i obiad.

Berat, zwany miastem tysiąca okien, 
to drugie po Gjirokastrze miasto wpisane 
w 2008 roku na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Założone w cza-
sach starożytnych, zostało zajęte przez 
Rzymian w II w. p.n.e. i nazwane przez 
nich Antipatrea. Obecna nazwa pocho-
dzi prawdopodobnie od nadanej w IX w. 
przez Bułgarów nazwy Biligrad, czyli Białe 
Miasto. Poza charakterystycznymi boga-
tymi w okna domkami zajmującymi oba 
brzegi rzeki, w mieście znajduje się wiele 
zabytków, m.in. średniowieczna bizantyj-
ska twierdza, liczne meczety i cerkwie oraz 
Muzeum Ikon Onufrego, nazwane na cześć 
żyjącego w XVI wieku najsłynniejszego 
albańskiego artysty sztuki sakralnej.

Udaliśmy się więc większą grupą 
na obiad do polecanej w przewodniku 
restauracji położonej nieco powyżej, 
na przeciwległym brzegu rzeki. Z okien 
restauracji rozciągał się ładny widok 
na stare miasto. Było tam także całkiem 
smaczne jedzenie, zarówno lokalne 
dania, jak i tradycyjna pizza. Po kon-
sumpcji udaliśmy się na spacer wąskimi 
uliczkami prowadzącymi pomiędzy 

białymi domami z charakterystycznymi, 
wysuniętymi poza obrys ścian, liczny-
mi oknami. Spacer zwieńczyła kawa 
i lody w kawiarni nieopodal parkingu.

Dalsza część dnia upłynęła nam 
na jeździe na północ. Mieliśmy okazję 
jechać albańską autostradą oraz zobaczyć 
z oddali stolicę kraju, Tiranę. Miłosz 
stroniący od cywilizacji stwierdził, 
że miasto jest nieciekawe i niewarte 
uwagi. Musieliśmy uwierzyć mu na słowo, 
ale patrząc na obskurne przedmieścia 
pewnie było w tym sporo racji. Podczas 
postoju na kawę i tankowanie Subary był 
świadkiem niecodziennej sytuacji, którą 
opowiedział nam później przez CB radio. 
Na stację podjechał najnowszy model 
Mercedesa w wersji AMG, z którego 
wysiadł mężczyzna o wyglądzie mafioza, 
w towarzystwie ochroniarzy niekryjących 
specjalnie posiadanej broni. Zagadał Czar-
ka, zapytał, skąd jesteśmy i czy podoba się 
nam w Albanii. Czarek skomplementował 
jego auto, na co mężczyzna pochwalił się, 
że jest to jeden z pięciu Mercedesów, jakie 
posiada, ponieważ „jest z mafii”. Po krót-
kiej rozmowie wsiadł do auta i odjechał, 

naszym menu, w przeciwieństwie do 
okolicznych psów, które tylko czekały 
na resztki jedzenia. Po obiedzie Stasiu 
postanowił ochłodzić się nieco w stru-
mieniu. Także nasz syn Marcin zaczął 
kręcić się przy brzegu. Nie zauważyliśmy 
momentu, w którym to schładzanie przy-
brało formę „bitwy na wodę”. Różnica 
wieku nie była dla nich żadną przeszko-
dą – chlapali się jak dzieci, nawzajem 
mocząc ubrania do ostatniej suchej nitki.

Po obiedzie ruszyliśmy w kierunku 
wybrzeża. Po drodze mijaliśmy wznoszące 
się nowe nadmorskie kurorty, przypomina-
jące powoli włoską lub chorwacką riwierę. 
Późnym popołudniem dotarliśmy do zato-
ki Porto Palermo, w której na niewielkim 
półwyspie połączonym z lądem wąskim 
paskiem ziemi znajduje się twierdza zwana 
zamkiem Alego Paszy. Pierwsze fortyfi-
kacje zostały wzniesione tu prawdopo-
dobnie w średniowieczu przez Wenecjan 
lub jeszcze wcześniej, za czasów rzymskich. 
Na przełomie XVIII i XIX wieku Ali 
Pasza, możnowładca osmański, lennik 

sułtana, a de facto niezależny władca Epiru 
przebudował twierdzę, nadając jej obecny 
kształt. W czasach Hodży mieściło się tutaj 
miejsce internowania opozycjonistów. 
Według historii opowiedzianej nam przez 
spotkanego przypadkiem pod zamkiem 
polskojęzycznego przewodnika Hodża 
karał osoby, które nie wracały do kraju 
i występowały o azyl polityczny podczas 
oficjalnych wyjazdów zagranicznych, inter-
nując ich całe rodziny. Miało to odstraszyć 
kolejnych chętnych do ucieczki z kraju.

Odjeżdżając drogą wznoszącą się nad 
brzegiem morza, dostrzegłem z góry 
wykute w skale tunele z wejściem od strony 
morza. Była to baza łodzi podwodnych, 
którą w czasach komunizmu dzierżawili 
Rosjanie. Można było ją także zobaczyć 
w odcinku programu Top Gear poświęco-
nemu wyprawie do Albanii. Ostatni nocleg 
w terenie nasi przewodnicy zaplanowali 
nam na plaży. Początkowo Miłosz chciał 
nas zabrać na niewielką i trudno dostępną 
urokliwą plażę, jednak po zjechaniu na nią 
Landkiem stwierdził, że Forestery co 

prawda poradzą sobie ze zjazdem, ale pod-
jazd z niej może być dla nich za stromy. 
Pojechaliśmy zatem kilkanaście kilome-
trów dalej, na piękną, szeroką, piaszczy-
stą i prawie pustą plażę. Po ustawieniu 
się w szyku i rozbiciu obozu większość 
ochoczo skorzystała z możliwości kąpieli 
w ciepłym i czystym morzu. Zresztą sporo 
osób powtórzyło kąpiel także rano. Z racji 
tego, że był to nasz ostatni plenerowy 
nocleg, połączyliśmy nasze stoliki w jeden 
wielki stół, na który każdy przyniósł zapa-
sy przekąsek i trunków niespożytych do 
tej pory. Impreza trwała więc do późnych 
godzin nocnych, tym bardziej że Miłosz 
zarządził odjazd dopiero na godzinę 10:00. 
Prym wiodły oczywiście nalewki Stasia, 
a towarzyszyło nam rozgwieżdżone niebo 
i cykady. Noc była tak ciepła, że spaliśmy 
w namiocie z zapiętą tylko moskitierą. 
Obudziło nas ciepło słońca, które tego 
ranka, inaczej niż w poprzednich dniach, 
szybko wygoniło poranną rosę i chłód. 
Po śniadaniu większość skorzystała 
z kąpieli w morzu, a następnie z naszej 
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wjeżdżając na autostradę… POD PRĄD! 
Mieliśmy dużo szczęścia, że jechaliśmy 
tym odcinkiem trochę wcześniej od niego.

Do Szkodry dotarliśmy wieczorem. 
Zostaliśmy zakwaterowani w klima-

tycznym hoteliku, którego 
rustykalny 

wystrój przy-
pominał 

trochę skansen. Zarówno w holu, re-
stauracji i pokojach pełno było starych 
drewnianych mebli w lokalnym regional-
nym stylu. Pokoje mieściły się w trzech 
skrzydłach otaczających dziedziniec 
w kształcie litery C. Wejścia do części 
z nich oraz ich okna także wychodzi-
ły na dziedziniec, prowadziły do nich 
bowiem loggie zamknięte drewniany-
mi, zdobionymi balustradami. Właśnie 

na dziedzińcu czekała na nas pożegnalna 
uczta. Przygotowano dla nas trzy duże 

okrągłe stoły i zaserwowano 
regionalne dania i wino, 

a podczas kolacji towarzyszyła nam 
ludowa muzyka grana na żywo.

Nazajutrz, po śniadaniu pożegnali-
śmy się z Beatą i Miłoszem i podzieleni 
na mniejsze grupki ruszyliśmy w drogę po-
wrotną. Większość z nas zaplanowała sobie 
wcześniej jeszcze kilka dni urlopu w Czar-
nogórze lub Chorwacji. My pojechaliśmy 
razem z Arletą i Czarkiem w kierunku Plav, 
chcieliśmy bowiem przejechać choć kilka-
naście kilometrów słynną widokową i pełną 
serpentyn drogą, która do niedawna miała 
nawierzchnię szutrową, a obecnie pokrywał 
ją piękny równy asfalt. Dojechaliśmy 

do punktu widokowego na przełęczy, 
zrobiliśmy kilka fotek i nacieszywszy oczy 
górskimi widokami, ruszyliśmy z powro-
tem w kierunku przejścia granicznego. Po 
wjeździe do Czarnogóry jechaliśmy jeszcze 
przez jakiś czas razem, po czym rozdzie-
liliśmy się. My udaliśmy się w kierunku 
miasta Ulcijn, gdzie zamierzaliśmy spędzić 
leniwie cztery dni nad morzem.

Była to kolejna udana wyprawa 
i nie mogliśmy się już doczekać 

następnej. Nie było nam dane zresztą 
czekać zbyt długo, gdyż już za miesiąc 
mieliśmy ruszyć pod przewodnictwem 
Beaty i Miłosza do Turcji Wschodniej. 

Wtedy nie wiedzieliśmy jesz-
cze, że kierunek ten ulegnie ra-
dykalnej zmianie…
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36

3rd & 5th Subaru Wine Cruise, 
czyli Morawy na dwa razy

37

Czy zdarzyło się wam jechać wiele razy tą samą trasą, mijać po drodze jakieś ciekawe 
miejsce i obiecywać sobie, że następnym razem na pewno je odwiedzicie? My mieliśmy tak 
za każdym razem, gdy jechaliśmy na narty w Alpy i przejeżdżaliśmy obok Mikulova na Morawach. 
Zawsze chcieliśmy się tam zatrzymać, choćby po to, żeby zrobić winne zakupy, ale nigdy nam się 
to nie udawało. Więc kiedy planowaliśmy kolejny winny wyjazd i Wiesiu zaproponował Morawy, 
zgodziliśmy się bez wahania. I tak nam się spodobało, że wybraliśmy się tam dwukrotnie. 
Najpierw w maju 2015 w okolice Mikulova, a rok później w rejon Znojmo.

Historia winiarstwa na Morawach 
sięga prawdopodobnie czasów rzym-
skich. Świadczyć o tym mogą zna-

leziska archeologiczne, m.in. pochodzące 
z II w. n.e. noże winogrodnicze znalezione 
u podnóża góry Palava. Do rozwoju winiar-
stwa mogło się też przyczynić pojawienie 
się w IX w., wraz z przybyciem ze wschodu 
świętych Cyryla i Metodego, liturgii chrze-
ścijańskiej, w której wino odgrywa znaczą-
cą rolę. Pierwsze pisemne ślady dotyczące 
uprawy winogron pojawiają się w liście 
erekcyjnym klasztoru Benedyktynów 
w Trzebiczu z 1101 roku. To właśnie bene-
dyktyni w XII w., a następnie cystersi i tem-
plariusze w XIII w. i jezuici w XV–XVI w. 
przyczynili się do rozkwitu winiarstwa 

na Morawach. Duży wpływ na jego kształt 
miał także napływ kolonistów z Bawarii 
i Nadrenii, którzy przynieśli nie tylko 
nowe odmiany winorośli, ale także techno-
logię produkcji wina. Istotne były również 
działania legislacyjne kolejnych władców: 
Jana Luksemburskiego, Karola IV, po-
rządkujące kwestie przepisów dotyczących 
zakładania winnic, ich opodatkowania 
oraz prawnej ochrony przed kradzieżą 
i dewastacją, a także wprowadzony przez 
Władysława II Jagiellończyka pierwszy 
na świecie obowiązek kontroli jakości wina 
i zapisu winnic w księgach wieczystych. 
Wtedy też rozwinął się eksport wina, 
w tym także do Polski. Wiek XVII i najazd 
turecki, zmiany klimatu, zniesienie 

pańszczyzny w 1848 roku i odpływ ludzi 
ze wsi do rozwijających się przemysłowo 
miast, a także XIX-wieczna epidemia 
filoksery doprowadziły do spadku zna-
czenia Moraw jako regionu winiarskiego. 
Dopiero na początku XX w. nastąpiła 
reaktywacja winiarstwa na Morawach, 
przerywana oboma wojnami światowy-
mi oraz okresem komunizmu, którego 
negatywny wpływ był jednak znacznie 
mniejszy niż choćby na Węgrzech. Obec-
nie, dzięki funduszom unijnym, gospo-
darstwa są unowocześniane, a dostęp do 
innych rynków zbytu sprawia, że jakość 
win jest sukcesywnie podnoszona.

Pierwszy wyjazd zorganizował Wiesiek, 
który był już w tym rejonie i zdążył poznać 
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tutejsze winnice. Ja tradycyjnie zająłem się 
noclegami. Tym razem wyjazd również był 
kameralny, bowiem oprócz nas, Wieśka 
i Iwonki, wybrali się tylko Agnieszka i Filip. 
Spotkaliśmy się w piątek po południu 
w miejscowości Pavlow, położonej na wzgó-
rzu, nad jeziorem Dyja. Z uwagi na upał 
odpuściliśmy sobie obiad, schłodziliśmy 
się kuflem czeskiego piwa i ruszyliśmy, 
zorganizowanym przez Wiesia busem, 
do pierwszej winnicy Sonberk w pobliskich 
Popicach. Winnica usytuowana była na ła-
godnym południowym zboczu, dokładnie 
po drugiej stronie jeziora. Zajmowała dość 
kwadratowy obszar około 45 hektarów, 
w którego centrum, wzorem kalifornijskich 
winnic, znajdował się piękny nowoczesny 
budynek winiarni. Takie usytuowanie 
było podyktowane nie tylko względami 
estetycznymi, ale także praktycznymi. 
Podczas zbiorów zebrane grona mogą 
być równie szybko transportowane do 
dalszej produkcji z każdej części winnicy. 
Budynek zaprojektowano w nowoczesnym 
stylu, łącząc surowy beton z naturalnym 
drewnem i dużymi przeszkleniami. Dolne 
kondygnacje zajmowała część produkcyj-
na i magazynowa, a na górze znajdował 
się sklep, pomieszczenia na degustację 
z widokiem na jezioro i górę Palava. 
W tylnej części na poddaszu zaprojekto-
wano miejsce do suszenia gron na słomie, 
ze specjalnym „ażurowym” dachem, który 
chronił przed deszczem, a jednocześnie 
umożliwiał przepływ powietrza przyspie-
szający suszenie gron. Z tak przygotowa-
nych gron produkuje się słodkie slamove 
vino, coś w stylu toskańskiego Vin Santo.

Degustację poprzedziła prezentacja 
winnicy w towarzystwie przewodniczki, 
która opowiedziała nam o historii regionu 
i winnicy, pokazała nam uprawiane szczepy 
oraz zdradziła nam tajniki uprawy winoro-
śli. Winne krzewy sadzone są w większych 
odstępach, a między nimi rosną specjalne 
dobrane rośliny, głównie zioła, które kon-
kurując z winoroślami, mają wzmacniać 
ich system korzeniowy. Ponadto mają też 
chronić je przed chorobami oraz wpływać 
na smak winogron. Trudno powiedzieć, 
ile w tym prawdy, a ile marketingu, 
faktem jest jednak, że na degustacji wina 
smakowały wybornie. W trakcie spaceru 
oraz podczas degustacji mogliśmy także 

zobaczyć zające i sarny chodzące między 
szpalerami winorośli. Winiarnia produkuje 
prawie wyłącznie wina białe oraz śladowe 
ilości czerwonego Merlota, traktując go 
raczej jako ciekawostkę. Na degustacji 
spróbowaliśmy więc Ryzlinka Ryńskiego 
(charakterystycznie w Czechach pisanego 
przez „k”), Sauvignon oraz Palavę w wersji 
słodkiej i wytrawnej, w towarzystwie lo-
kalnych serów i świeżo pieczonego chleba. 
Po degustacji i zakupie wina wróciliśmy 
busikiem do pensjonatu, a następnie 
udaliśmy się na ciepłą kolację do należą-
cej do właściciela pensjonatu restauracji. 
Jedzenie oraz atmosfera były wyśmienite, 
więc w dobrych nastrojach poszliśmy spać.

Nazajutrz po śniadaniu wybraliśmy się 
do Mikulova, w którym od rana odbywał 
się festyn. Na starówce rozłożono stragany 
z lokalnymi produktami, my jednak po-
stanowiliśmy zwiedzić zamek, a właściwie 
znajdujące się w nim muzeum… winiar-
stwa. Po zakupieniu biletów otrzymali-
śmy elektroniczne przewodniki, dzięki 
którym mogliśmy odsłuchać w trakcie 

zwiedzania informacje w języku polskim. 
Zobaczyliśmy ekspozycję poświęconą 
historii winiarstwa na Morawach, bogate 
zbiory narzędzi używanych do produkcji 
wina, m.in. ręczne prasy oraz ósmą co 
do wielkości na świecie beczkę na wino. 
Ta tzw. beczka dziesiątkowa, o objętości 
1014 hektolitrów (135 tysięcy butelek wina), 
została zbudowana w 1643 roku przez 
bednarza brneńskiego Kryštofa Špechta.

Po zwiedzeniu wystawy i „niele-
galnym” sfotografowaniu beczki 
 udaliśmy się spacerem do winiarni Vola-
rik, gdzie czekała nas kolejna degustacja. 
Choć droga nie była długa, to południowy 
upał sprawił, że z ochotą i ulgą weszliśmy 
do budynku winiarni, gdzie panował 
przyjemny chłód. Nasza przewodniczka 
po krótkiej prelekcji połączonej ze zwie-
dzaniem części produkcyjnej zapropono-
wała nam degustację sześciu win: pięciu 
białych i jednego różowego. Jednak po 
skosztowaniu pierwszych win stwierdzili-
śmy zgodnie, że na sześciu się nie skończy. 
Trudno dziś rozstrzygnąć, czy było to spo-
wodowane tylko jakością win, czy też ich 
orzeźwiającym i chłodzącym działaniem 
po upalnym spacerze, jednak pomimo 
degustacji „na stojąco” i braku przekąsek 
z chęcią kosztowaliśmy kolejne wina, 
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pasując dopiero przy jedenastym. Poza 
tradycyjnymi w tym rejonie Traminami, 
Rulandzkimi, Ryzlinkami czy Sauvignon 
i oczywiście Palavą, próbowaliśmy także 
słodkiego wina Pineau z 2008 roku oraz 
rewelacyjnej na upalne dni lekko musu-
jącej różowej Frankovki Rose. Wina tak 
nam smakowały, że zrobiliśmy na tyle 
duże zakupy, że zajęły większą część 
bagażnika w oczekującym nas busiku. 
Z uwagi na panujący upał i dobre humory 
ponownie zrezygnowaliśmy z obiadu 
i pojechaliśmy na kolejną degustację do 
winnicy Mikrosvin, mieszczącej się w są-
siednim miasteczku, Dolni Dunajovice. 
Winiarnia znajdowała się na lekkim wzgó-
rzu na obrzeżach miasteczka, otoczona 
winnicami. Wewnątrz panował zupełnie 
odmienny klimat niż w poprzednich 
miejscach. Wystrój przypominał nieco 
wiejską gospodę, z długimi masywnymi 
drewnianymi stołami i ławami. Z uwagi 

na ogólne „znużenie” zrezygnowaliśmy 
ze zwiedzania i zdaliśmy się na gust 
Wiesława, aby wybrał dla nas kilka win, 
które najbardziej mu smakowały podczas 
poprzedniej wizyty. Zaskoczyło nas bogate 
portfolio z wieloma winami czerwonymi 
oraz kolekcją starszych win z limitowa-
nych edycji. My spróbowaliśmy dwa wina 
białe i dwa czerwone, m.in. ciekawe wino 
ze szczepu Svatovavrinecke, wywodzącego 
się prawdopodobnie z leżącej w rejonie 
Bordeaux miejscowości St. Laurent, a upra-
wianego obecnie tylko na Morawach, 
na Słowacji, w Austrii i śladowo w Niem-
czech. Winom towarzyszyły lokalne sery 
i pasztety z dziczyzny. Po skromniejszych 
tym razem zakupach wróciliśmy busikiem 
do hotelu i spędziliśmy miły wieczór, 
ponownie przy kuflu czeskiego piwa. 
Nazajutrz w drodze powrotnej do domu 
postanowiliśmy odwiedzić Lednice oraz 
zwiedzić rezydencję rodu Lichtensteinów.

Pałac w Lednicach zbudowano na ru-
inach XII-wiecznej twierdzy, którą ród 
Lichtensteinów otrzymał od margrabiego 
Przemysła. W XVI wieku twierdzę przebu-
dowano na pałac w stylu renesansowym, 
wiek później nadano mu styl barokowy, 
by w XVIII wieku dokonać kolejnej prze-
budowy, tym razem na styl neogotycki. 
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Trzeba przyznać, że wygląda on im-
ponująco na tle kameralnych Lednic. 
Pałac otoczony jest 200-hektarowymi 
ogrodami z trasami spacerowymi, 
lasem, sztucznymi stawami i kanałami, 
po których odbyliśmy rejs stateczkiem. 
Na drugim końcu parku znajduje się 
60-metrowy minaret, z którego roztacza 
się wspaniały widok na okolicę. Jest to 
na pewno miejsce warte odwiedzenia.

Drugi wyjazd był pod wieloma wzglę-
dami inny niż poprzednie, można by rzec, 
że było jak w czeskim filmie. Współpra-
cownik Filipa, Ladislav z Pragi, znalazł 
na czeskim „gruponie” ofertę weekendu 
w okolicach Znojma z dwoma degustacja-
mi win i zwiedzaniem miejscowych atrak-
cji w bardzo korzystnej cenie. W związku 
z tym zebraliśmy szybko 10-osobową gru-
pę chętnych i dzięki pomocy Lada zaku-
piliśmy weekend w miasteczku Satov. Ko-
lejną różnicą w stosunku do poprzednich 
wypraw był zupełny brak planu i rezerwa-
cji degustacji w konkretnych winnicach. 
Zdaliśmy się na czeską ofertę, co nie było 
do końca przemyślaną decyzją, ale o tym 
za chwilę. Dodatkowo nie wszyscy uczest-
nicy przyjechali autami spod znaku Plejad. 
O ile Filipa i Agę można było jeszcze 
rozgrzeszyć, bo po sprzedaży Legacy nie 
zdążyli jeszcze nabyć kolejnego  Subaru 
i musieli skorzystać z auta służbowego, to 
oszczędność dwóch pozostałych par, które 
zamiast jazdy Foresterem i XV-em wybra-
ły wspólną podróż oszczędnym dieslem 
innej japońskiej marki, została im skrzęt-
nie (oczywiście w żartach) wytknięta.

Tak więc spotkaliśmy się wszyscy 
w piątek po południu w pensjonacie 
Satovskie Lipy, położonym w centrum 
miasteczka. Przywitała nas serdecznie 
właścicielka powitalną „setką” domowego 
bimbru, której nikt nie mógł odmówić, 
a następnie po przydzieleniu nam pokoi 
wręczyła vouchery na wszystkie atrakcje, 
które mieliśmy w pakiecie. Jednocześnie 
zaprosiła nas na wieczorną degustację 
własnych win w piwnicach pensjonatu. 
Już podczas parkowania samochodów 
przed pensjonatem rzuciła nam się w oczy 
spora liczba aut z bagażnikami rowerowy-
mi. Na wieczornym spotkaniu spotka-
liśmy ich właścicieli, ubranych w jedna-
kowe stroje kolarskie, z nadrukowanym 
wielkim kuflem piwa. Okazało się, że są to 
pracownicy jednego z czeskich browarów, 
którzy skorzystali z tej samej oferty co 
nasza grupa. Podczas wieczoru mogliśmy 
skosztować kilku win białych i jednego 
czerwonego. Degustacji towarzyszył 
oczywiście obszerny komentarz gospoda-
rza, niestety dla nas, wygłoszony w języku 
czeskim, więc do dziś nie jesteśmy pewni, 
czy wszystko zrozumieliśmy właściwie. 
Były więc tradycyjne dla tego rejonu białe 
wina ze szczepów: Sauvignon, Ryzlink, 
Rulandzkie, Tramin oraz czerwona Fran-
kovka. Wina były całkiem niezłe, dlatego 
chcieliśmy zakupić kilka butelek. Niestety 
okazało się, że właściciel przyjmuje tylko 
gotówkę, której nie zdążyliśmy wypłacić 
z bankomatu. Co więcej, wina nie dało 
się zakupić nazajutrz, co było dziwne, 
ponieważ na ten dzień była zaplanowana 

następna degustacja. Tak więc resztę 
wieczoru spędziliśmy przy wyśmienitym 
skądinąd czeskim piwie na przykry-
tym winoroślą tarasie pensjonatu.

Następny dzień rozpoczęliśmy śnia-
daniem, a męska część odbyła szybką 
wycieczkę do bankomatu, który znajdo-
wał się jedynie 10 km dalej. Po wypłacie 
odpowiednich zapasów gotówki udaliśmy 
się spacerem do pierwszej atrakcji z pa-
kietu, czyli na zwiedzanie zabytkowego 
bunkru. Po drodze, przy budce z piwem, 
spotkaliśmy naszych sąsiadów, którzy 
ubrani w piwne stroje rowerowe, w towa-
rzystwie rowerów raczyli się… zimnym 

piwem. Zwiedzanie bunkru trwało ponad 
godzinę, podczas której pan przewodnik 
przedstawił nam jego historię, oprowadził 
po wszystkich zakamarkach i szczegó-
łowo opowiedział o tym, jak wyglądała 
służba żołnierzy za betonowymi ściana-
mi. Tym razem język czeski nie był dla 
nas szczególną barierą, być może dzięki 
zaangażowaniu pana przewodnika, który 
dzielił się nie tylko wiedzą historyczną, 
ale także swoimi refleksjami na temat 
tamtego okresu. Bunkier był budowany 
w latach 1935–1938 w celu obrony przed 
nazistowskimi Niemcami. W roku 1938 nie 
spełnił on jednak swojej funkcji nie 
tylko z powodów politycznych, ale także 
dlatego, że w tym roku ukończono dopiero 
prace ziemne i bunkier nie był jeszcze 

wykończony i uzbrojony. Budowę zakoń-
czono dopiero po wojnie, w 1948 roku, 
w latach 1950/1951 wyposażono go w dwa 
opancerzone „dzwony”, a w 1958 roku – 
w dwie armaty przeciwpancerne kaliber 
85 mm. Od lat 60. do 1999 roku bunkier 
wykorzystywano do celów szkoleniowych. 
Nigdy nie brał zatem udziału w działa-
niach wojennych. Obecnie jest dostępny 
dla zwiedzających. Można zobaczyć nie 
tylko jego uzbrojenie, ale także poznać, 
jak wyglądało codzienne życie jego załogi.

Po wyjściu „na powierzchnię” wstą-
piliśmy do pobliskiej restauracji na szyb-
ki lunch i stwierdziliśmy, że musimy 
koniecznie poszukać jakiejś miejscowej 
winiarni celem degustacji i zakupów. 
Po południu bowiem zaplanowaliśmy 
wycieczkę do Znojma, a wieczorem 
czekała nas druga degustacja „z pakie-
tu”, tym razem miały to być młode wina 
w nieograniczonej ilości. Ale po kolei.

W miasteczku Satov, niedaleko naszego 
pensjonatu, znajdowała się urokliwa 
brukowana uliczka z odnowionymi, przy 
wsparciu funduszy unijnych, kamiennymi 
domkami w miejscowym stylu. Gdyby 
takich uliczek było tam więcej, to miasto 
mogłoby się stać lokalną perełką archi-
tektury. Przy uliczce mieściła się także 
wielka drewniana stodoła, w której akurat 
odbywało się huczne wesele, a w jej pobliżu 
winiarnia należąca do dużego lokalnego 

producenta – Znovin. Mimo dużej i zróż-
nicowanej produkcji stara się on, by wina 
były jak najlepszej jakości. W winiarni 
pracował Czech, który dobrze znał język 
polski, gdyż wiele lat mieszkał i praco-
wał nad polskim morzem. Zwiedziliśmy 
więc szybko piwniczkę, zdegustowaliśmy 
znovińskie produkty w akompaniamencie 
weselnej muzyki, a następnie zrobiliśmy 
pierwsze na tym wyjeździe winne zakupy.

Kolejnym punktem tego dnia była 
wycieczka do Znojma. Udaliśmy się tam 
taksówkami, z wiadomych względów. 
W starym centrum Znojma odbywał 
się właśnie Festiwal… Piwa. Na rynku, 
na scenie, grały czeskie kapele rokowe, 
wzdłuż ulicy prowadzącej do zamku 
znajdowały się stragany, serwujące piwa 
różnych producentów oraz grillowane 
mięsa i inne pasujące do piwa przekąski. 
Część z nas skusiła się na kolejny ciepły 
posiłek, a następnie wyposażeni w pla-
stikowy kufel złotego napoju ruszyliśmy 
na zwiedzanie starego miasta, mając 
na uwadze czekającą nas wieczorną 
degustację „w nieograniczonej ilości”.

Znojmo zostało ulokowane około 
1037 roku przez Brzetysława I, a prawa 
miejskie nadał mu król Przemysł Ottokar 
w 1226 roku. Miasto znajdowało się 
w pobliżu ważnego szlaku handlowego 
z południa na Morawy. Znojmo ma bogatą 
i burzliwą historię, można w nim zobaczyć 

wiele cennych zabytków. Na stromej 
skarpie nad rzeką Dyja znajduje się 
Znojemsky Hrad, czyli zamek, założony 
przez Brzetysława I jako bastion obronny, 
a następnie wielokrotnie przebudowywa-
ny i niszczony. Od XVIII wieku mieścił 
się na jego terenie browar Hostan, pod 
koniec XVIII wieku po śmierci ostatniego 
potomka rodu Deblinów zamek popadł 
w ruinę, mieszcząc m.in. koszary i szpital 
polowy. Obecnie jest on siedzibą Muzeum 
Moraw Południowych. Na jego dzie-
dzińcu, na który prowadzi turystyczna 
ścieżka z windą powstała w 2000 roku, 
znajdziemy największy skarb Znojma, 
XII-wieczną romańską rotundę Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Katarzyny. 
Z dziedzińca rozpościera się wspaniały 
widok na dolinę rzeki, zabytkowy most 
kolejowy oraz drugą część starego miasta, 
z XIV-wiecznym gotyckim kościołem 
św. Mikołaja i sąsiednią XVI-wieczną ka-
plicą św. Wacława, które także zawieszone 
są wysoko nad brzegiem rzeki. Na obrze-
żach starego miasta warto także zwiedzić 
Klasztor Louka, założony w XII wieku 
przez Konrada II Otto dla premon-
stratensów (norbertanów), w którym 
obecnie mieści się Muzeum Wina. Ma 
tam też swoją siedzibę poznany przez nas 
producent wina Znovin Znojmo, z jedną 
z większych piwnic winnych w Euro-
pie, mieszczącą milion butelek wina.
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Po długim pieszym spacerze ulicz-
kami starego miasta wstąpiliśmy jeszcze 
do wine-baru mieszczącego się przy 
placu Masarykovo, vis-à-vis paskud-
nego komunistycznego budynku domu 
towarowego Dyje. Wine-bar urządzony 
był w nowoczesnym awangardowym 
stylu. Serwowane w nim wina praw-
dopodobnie także należały do lokalnej 
winiarskiej awangardy, sądząc choćby 
po formie etykietek oraz dość wysokich 
jak na Morawy cenach. Barmanka, 
widząc, że nazwy win w karcie niewiele 
nam mówią, postanowiła nas wyręczyć 
w wyborze i sama dobrała nam wina, 
zadając każdemu z nas kilka pytań 
dotyczących naszych winnych upodo-
bań. Trzeba przyznać, że trafiła dobrze 
w nasze gusta. Po powrocie do pensjo-
natu udaliśmy się do znanej nam już 
piwniczki na wieczorną degustację, która 
zapowiadała się ekscytująco. Gospodyni 
wręczyła nam puste karafki, które mo-
gliśmy sami sobie napełnić ze stojących 
u wejścia do piwnicy dużych gąsiorów 
z białym lub różowym winem. Po ich 
napełnieniu zeszliśmy do piwnicy i usie-
dliśmy przy stole, mając za sąsiadów 
znanych nam już kolarzy. Niestety już 
pierwszy łyk wina przekonał nas, że było 
ono, delikatnie mówiąc… niepijalne, 
niezależnie od koloru. Jedynie Wiesiek 
stwierdził, że nie jest złe i że on je wypije, 

ale gdy je pił, widać było, że robi dobrą 
minę do złej gry. Na szczęście z pomocą 
przyszli nasi bracia Czesi. Bez ogródek 
powiedzieli, żebyśmy tego wina nie 
pili, bo „jest ono złe” i zaoferowali nam 
piwo z beczki, którą przywieźli ze sobą 
z browaru, tak na wszelki wypadek. Do 
beczki mieli całą aparaturę oraz zapas 
plastikowych kufli, a że w nalewaniu 
piwa też mieli wprawę, po kilku chwilach 
wszyscy piliśmy wyborne czeskie piwo. 
Kilku Czechów dosiadło się do naszego 
stolika i zrobiła się impreza integracyjna. 
W trakcie wieczoru dołączył do nas jesz-
cze jeden miejscowy Czech, częstujący 
wszystkich po kolei wiśniami w spirytu-
sie, które wyławiał łyżeczką z wielkiego 
słoika. Niezdecydowanych, którzy nie za 
bardzo wierzyli w odkażające działanie 
spirytusu pomiędzy kolejnymi wi-
sienkami, przekonywał rozbrajającym 
spojrzeniem i dedykacją „Za maminku!” 
lub szybko przyswojoną polską wersją 
„Za mamunię!”. Podsumowując – dzień 
był bardzo pracowity i pełen wrażeń.

Nazajutrz po śniadaniu udaliśmy 
się na zwiedzanie ostatniej pakietowej 
atrakcji, czyli Malowanego Sklepu. 
Byliśmy przekonani, że sklep to sklep, 
niektórzy liczyli nawet na ostatnie winne 
zakupy. Po przybyciu na miejsce oka-
zało się, że sklep to po czesku piwnica, 
a ta, którą dane nam było zwiedzać, 

była dodatkowo malowana, a właściwie 
przyozdobiona obrazami namalowany-
mi na jej ścianach. Dokonał tego niejaki 
Maximilian Appeltauer, który od roku 
1934 przez 33 lata każdą niedzielę spę-
dzał na ozdabianiu piwnicznych ścian 
malowidłami przedstawiającymi scenki 
rodzajowe, wydarzenia historyczne czy 
ukochaną kobietę. Między obrazami za-
mieszczał także inskrypcje, m.in. zwią-
zane z winem. Malował w ciemnościach, 
oświetlając ściany jedynie światłem 
świecy, a pracy nie przerwał nawet po 
utracie ręki w czasie wojny. Choć obrazy 
kojarzą się trochę ze stylem Nikifora 
Krynickiego, są proste w formie i wyra-
zie, to nakład pracy, jaką artysta włożył 
w swe dzieło, zasługuje na duże uznanie.

Po wymeldowaniu się z pensjona-
tu nasza grupa podzieliła się. Tomek 
z Magdą i Przemek z Marzeną, podró-
żujący jednym autem, pożegnali się 
z nami, gdyż musieli być jak najwcześniej 
w Krakowie. My natomiast postanowi-
liśmy wrócić jeszcze do Znojma, żeby 
zwiedzić jego podziemne korytarze.

Znojemskie podziemia to największy 
system podziemnych korytarzy w Cze-
chach i jeden z największych w Europie. 
Mają one około 27 km długości i znajdu-
ją się na czterech poziomach. Powstawa-
ły od początku XIV do końca XVII wie-
ku, początkowo jako pomieszczenia 

magazynowe na wino i produkty rolne, 
jednak z uwagi na liczne najazdy i wojny 
były one stopniowo łączone w sieć 
korytarzy, z systemem wentylacyjnym 
połączonym z kominami kamienic. 
Podziemia posiadały kilkadziesiąt 
studni oraz systemy dostarczające wodę 
i odwadniające, tworząc w ten sposób 
doskonałą kryjówkę przed najeźdźcami. 
Pod budynkiem ratusza znajdowała się 
duża dwunawowa sala pełniąca praw-
dopodobnie funkcję sali tortur. Cieka-
wostką jest fakt, że nie zachowały się 
lub prawdopodobnie nigdy nie istniały 
plany podziemi. W XIX wieku pod-
ziemne korytarze ulegały stopniowemu 
zaniedbaniu, a w trakcie drugiej wojny 
światowej bombardowania poczyniły 
kolejne spustoszenia. Także budowa 

Domu Towarowego Dyje i związane 
z nią palowanie terenu zniszczyło sieć 
korytarzy w tej części miasta. Wszystko 
to spowodowało, że grunt pod starym 
Znojmem stawał się niestabilny i zaczął 
zagrażać zabytkowym budynkom. Pod-
jęto więc trud zabezpieczania korytarzy, 
częściowo wzmacniając ich konstrukcję 

betonem. Od lat 70. udostępniono 
część podziemi turystom, a od kilku lat 
dostępne są nowe trasy „z adrenaliną”, 
z wąskimi korytarzami, wymagającymi 
nieprzemakalnej odzieży, kasków i czo-
łówek. Wypożyczenie tego ekwipunku 
jest na szczęście zawarte w cenie biletu.

My wybraliśmy wersję bez adre-
naliny, co jednak nie pozbawiło nas 
wrażeń podczas zwiedzania. Pomimo 
pokonania tylko 800 m trasy, w dużej 
mierze wzmocnionej betonowymi 
zastrzykami, wycieczka zrobiła na nas 
niesamowite wrażenie i pokazała 
kunszt inżynieryjny i pomysłowość 
ówczesnych mieszkańców Znojma.

I tak zakończyła się kolejna winna 
przygoda, tym razem ze sporą zawarto-
ścią wyśmienitego czeskiego piwa.

PODRÓŻE
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CIEKAWOSTKI tekst: JERZY DYSZY

Czytelnikom „Plejad” pytanie „co produkuje firma  Subaru?” 
wyda się niemądre. Każdy przecież wie – samochody, 
oczywiście. Ale to nie cała prawda. Marka  Subaru kojarzy 
się także z zupełnie innymi produktami, także spoza 
branży transportowej.

 Erithacus rubecula, 
czyli Subaru Robin

Przez lata przyzwyczailiśmy się, 
że koncern, do którego należy 
 Subaru, to Fuji Heavy Industries. 

Jednak z dniem 1 kwietnia 2017 roku 
ta przez lata utarta nazwa uległa zmia-
nie – marka  Subaru okazała się tak 
mocna, że FHI zmieniło nazwę na  Subaru 
Corporation. Zmiana ta miała charakter 
czysto formalny i marketingowy. Chodzi 
o podkreślenie, że produkcja samochodów 
jest najważniejszym działem całego kon-
cernu. Nie oznacza to jednak, że koncern 
przestaje się zajmować działalnością inną 
niż samochodowa (choćby produkcją 

lotniczą, począwszy od niewielkich 
samolotów po wysoce technologiczne 
komponenty dla innych producentów).

Najpierw (nie tak odległa) przeszłość
Fuji Heavy Industries (a obecne  Subaru 

Corporation) jako rodzic miał – do 
niedawna – trójkę potomstwa: Auto-
motive Business, Aerospace Company 
oraz nieistniejące już Industrial Products 
Company. Automotive Business zajmuje 
się oczywiście produkcją samochodów. 
Aerospace Company to „lotnicza” część 
działalności firmy: samoloty, śmigłowce 



W każdym razie do roku 2017 wszy-
scy obiorcy produktów występujących 
dawniej pod nazwą Robin musieli się 
zetknąć z nazwą  Subaru. Stąd nasze 
domniemanie, że w pewnym sensie 
można być fanem  Subaru, nawet nie 
wiedząc nic o samochodach tej marki.

Po co komu silnik?
Większość z Państwa mogła żyć 

dotychczas w przekonaniu, że każdy 
producent kosiarki do trawy, małej 

glebogryzarki, motopompy, agregatu 
prądotwórczego itp. sam produkuje do 
swojego sprzętu odpowiednie silniki. Tym-
czasem jest inaczej – producentów takiego 
i podobnych urządzeń jest mnóstwo, 
wręcz tysiące, zaś wyspecjalizowanych 
producentów jednostek napędowych 
do nich – znacznie mniej. To dobrze, bo 
odpowiednia specjalizacja podnosi jakość 
i obniża cenę całego produktu. Oczy-
wiście w wielu urządzeniach napędza-
nych małymi silnikami spalinowymi 
znajdziemy jednostki „bezmarkowe”, 

wytwarzane jak najmniejszym kosztem, 
a za to mało trwałe i o nie najlepszych 
parametrach. Można przecież przyjąć, 
że zużycie paliwa w kosiarce jest nieistot-
ne, jej nadmierną głośność oraz drga-
nia da się jakoś przeżyć, a konieczność 
naprawy po sezonie to coś normalnego, 
o ile cena zakupu jest niewielka.

Inaczej wygląda to w prawdziwych 
zastosowaniach profesjonalnych, gdy 
pracownik musi obsługiwać maszynę, 
lub przebywać w jej pobliżu prawie 

przez cały dzień roboczy. Wtedy uży-
cie dobrze skonstruowanego i trwałego 
napędu jest koniecznością. A ponieważ 
liczba urządzeń wymagających indy-
widualnego, autonomicznego napędu 
o niewielkiej mocy jest olbrzymia, 
wyspecjalizowani producenci takich 
silników wysokiej jakości – wśród nich 
 Subaru Robin – mają się całkiem dobrze.

Trzeba zaznaczyć, że muszą to być 
jednostki produkowane w rozsądnej cenie 
i niezbyt skomplikowane, ale z drugiej 
strony wysoce technologiczne i dobrze 

dostosowane do stawianych przed nimi 
zadań. Takie właśnie są silniki  Subaru 
Robin. Warto tu przypomnieć, że to 
właśnie ta firma jako pierwsza na świe-
cie wprowadziła do sprzedaży silniki 
przemysłowe z napędzanymi łańcuchem 
wałkami rozrządu w głowicy (rok 2001), 
silniki z elektronicznym wtryskiem paliwa 
(rok 2008) i wreszcie – jako pierwsza 
i jedyna – pięcioletnią gwarancję na swoje 
produkty (rok 2012, dane z rynku USA). 
W ten sposób  Subaru Robin przeczy 

tezie, że silniki przemysłowe to produk-
ty zapóźnione technologicznie wobec 
np. rozwiązań stosowanych w moto-
ryzacji. W tej branży liczy się trwałość 
i sprawdzone rozwiązania, co jednak nie 
wyklucza nowoczesności, o ile ta nie niesie 
ze sobą nadmiernego wzrostu kosztów.

Wielka różnorodność i specjalizacja
Pełna gama silników przemysłowych 

 Subaru Robin zawiera pięć wyspecja-
lizowanych serii, a wszystkie silniki są 
czterosuwowe. Wyjaśnijmy przy tym, 

czy drony zakontraktowane przez Japan 
Defense Agency (Japońską Agencję 
Obrony). Aerospace Company bierze 
czynny udział w produkcji takich samo-
lotów, jak między innymi Airbus A380, 
Boeing 777 czy Boeing 787, ponadto jest 
dostawcą części do samolotów, takich jak 
Boeing 737, Boeing 747 oraz Boeing 767.

Niejako równolegle ze zmianą nazwy 
FHI/SC – bo tę decyzję ogłoszono już 
w drugiej połowie 2016 roku – poin-
formowało, że w roku 2016 koncern 
zamyka Industrial Products Company, 
którego produkty występowały pod 
nazwą  Subaru Robin, a wcześniej po 
prostu Robin. Ponieważ nie każdy 
miłośnik samochodów  Subaru wie 
cokolwiek o  Subaru Robin, uznaliśmy 
owe roszady wewnątrz koncernu za 
dobry pretekst, by napisać nieco więcej 
o owej siostrzanej – obecnie już zakoń-
czonej – działalności przedsiębiorstwa.

Silniki, ale nie samochodowe
Gdy zapytamy o  Subaru 

np. niezainteresowane-
go samochodami rolnika, 
ogrodnika, budowlańca czy 
strażaka, to możemy przy pewnej 
dozie szczęścia usłyszeć: „oczywiście, 
 Subaru Robin!”. I człowiek ten zacznie 
nam opowiadać o sprzęcie, o którym to 
my nie mieliśmy dotychczas pojęcia.

Czy ten tajemniczy produkt ma coś 
wspólnego z samochodami  Subaru? 
I tak, i nie. Ale w żadnym razie nie jest to 
przypadkowa zbieżność nazw, gdyż chodzi 
o to samo znane nam  Subaru spod znaku 
Plejad, należące do „artysty poprzednio 
znanego jako” Fuji Heavy Industries.

Jak widać, sprawy zaczynają się 
komplikować, zacznijmy więc od – przyta-
czanej wielokrotnie na łamach „Plejad” – 
historii koncernu. Początków firmy należy 
szukać w przedsiębiorstwie o nazwie 
Nakajima Aircraft Laboratory (później 
Nakajima Aircraft Company), założonym 
w roku 1917. Jak wskazuje nazwa, była to 
firma lotnicza, od początku konstruująca 
i budująca także silniki swoich samolo-
tów. Po II wojnie światowej z oczywistych 
przyczyn zaprzestała ona jednak produkcji 
lotniczej i została podzielona, by wkrótce 
znowu częściowo się połączyć, już jako 

Fuji Heavy Industries. W ten sposób 
z wytwórcy samolotów wojskowych stała 
się producentem różnorakiego sprzętu 
transportowego i w niedługim czasie 
(w roku 1953) – samochodów. Wtedy 
powstała marka  Subaru, ale nie tylko.

Co ptak ma wspólnego z  Subaru?
W roku 1956, bazując na tradycjach 

silnikowo-lotniczych, utworzono dział 
FHI zajmujący się produkcją chłodzo-
nych powietrzem, benzynowych silników 
przemysłowych ogólnego przeznaczenia. 
Dział ten nazwano „Robin”, co miało 
pewne symboliczne znaczenie. Robin to 
anglosaska nazwa ptaka, znanego także 
w całej Europie i w Polsce jako ru-
dzik. Ptak ten często prze-
bywa na ziemi, 
szukając 

ruchliwie pożywienia, przez co wydaje 
się mocno zapracowany. Wybierający tę 
nazwę szefowie FHI mogli też nawią-
zywać do imienia znanego już wtedy 
bohatera komiksów o Batmanie i Ro-
binie, gdzie Robin to cudowny chło-
piec – pracowity pomocnik Batmana.

Trudno teraz dyskutować, czy ptak 
„Robin” w nazwie i w logo produ-
centa silników przemysłowych poja-
wił się jako istotny symbol ciężkiej, 
codziennej pracy, czy też po prostu 
spodobał się żonie któregoś z szefów.

Fuji Heavy Industries konsekwentnie 
rozwijało ten dział produkcji, zdoby-
wając bardzo dobrą renomę i obecnie 
czwartą na świecie pozycję w liczbie 
wyprodukowanych silników przemy-
słowych w ciągu roku. A nie jest to mała 
liczba, bo w 2016 przekroczyła milion 
sztuk, a według niektórych danych 
sięgnęła 1,4 miliona. Podstawowym 

miejscem produkcji silników  Subaru 
Robin była dotychczas fabryka Saitama 
w Japonii, zatrudniająca ok. 600 osób.

Ekspansja na (nie tak 
już dziki) Zachód

W roku 1993 marka Robin rozpoczęła 
podbój trudnego rynku amerykańskiego. 
Widać tu pełną analogię do samochodów, 
wszak USA jest również dla samocho-
dów  Subaru rynkiem co najmniej tak 
ważnym jak Japonia. W roku 2009 głów-
na siedziba  Subaru Industrial Power 
Products – Robin America przeniosła 
się (jeszcze nie jako  Subaru) do miej-
scowości Lake Zurich w stanie Illinois 
(nie mylić z Zurichem w Szwajcarii).

W Europie dystrybucją  Subaru Robin 
zajmuje się przedsiębiorstwo Robin Europe 
GmbH Industrial Engine and Equipment 
z siedzibą w Mönchengladbach koło 

Düsseldorfu, a magazyny silników 
i części zamiennych znajdują się 

w Hamburgu i Mönchengladbach. 
Oddziały  Subaru Robin znajdują 
się na całym świecie, na wszyst-
kich kontynentach z wyjątkiem 
Antarktydy. Serwisy marki znaj-

dziemy w większości krajów świa-
ta, w tym praktycznie w całej Europie. 

W Polsce sieć serwisowa i dystrybucji czę-
ści zamiennych obejmuje prawie trzydzie-
ści wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

Wyjaśnijmy tutaj, skąd w symbolu 
i nazwie owego działu FHI niemającego 
wiele wspólnego z samochodami, wziął się 
główny dziś człon „ Subaru”? Odpowiedź 
jest dość prosta. FHI będące właścicielem 
obu marek –  Subaru i Robin – uznało 
w roku 2012, że z marketingowego punktu 
widzenia będzie słuszne ich połączenie. 
W kręgach odbiorców silników prze-
mysłowych (głównie w Japonii i w USA) 
marka Robin była oczywiście dobrze 
znana, jednak  Subaru jako producent 
samochodów – jeszcze lepiej. Zatem 
oznaczenie firmy produkującej silniki 
przemysłowe Robin słowem „ Subaru” 
mogło przynieść tylko korzyści. Tylko 
w USA przedsiębiorstwo Robin Ameri-
ca przybrało bardziej „technologiczną” 
nazwę  Subaru Industrial Power Pro-
ducts, pozostawiając jednak na swych 
szyldach dopisek „Robin America”.
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że o silnikach  Subaru Robin piszemy 
w czasie teraźniejszym, ale zamknię-
cie produkcji przez koncern  Subaru 
Corporation już nastąpiło jesienią 
2016 roku. W znacznej części zostanie 
ona przeniesiona do współpracujących 
przedsiębiorstw, m.in. w Chinach, 
a w Japonii do odpowiedniego dzia-
łu Yamahy. Także wszelkie interesy 
 Subaru Industrial Power Products 
w USA zostaną przejęte przez wy-
specjalizowany oddział Yamahy.

Seria EX to silniki jednocylindro-
we z wałkiem rozrządu w głowicy. 
Ich cylinder jest odchylony o ok. 60° 
od pionu, wał korbowy ustawiony 
poziomo. Taka konfiguracja spra-
wia, że kompletny silnik z osprzętem 
i zbiornikiem paliwa jest bardzo zwarty 
i przystosowany do różnych zastosowań, 
a jednocześnie sprawny i wydajny.

Rozrząd typu OHC Robin zasto-
sował w konstrukcji silników prze-
mysłowych jako pierwszy na świecie, 
w roku 2001. Poprzednio za nowoczesne 
uznawano silniki z napędem OHV 
(zawory w głowicy, wałek rozrządu 
w kadłubie), natomiast tradycyjną, 
prostą konstrukcją były silniki dol-
nozaworowe. Rozrząd OHC zmniej-
szył liczbę ruchomych części silnika 
względem OHV o jedną trzecią, 
pozwalając jednocześnie na skuteczne 
zwiększenie stosunku jego wydajności 

do masy. Urządzenie zawiera też od-
prężnik, pozwalający w razie potrzeby 
ograniczyć siłę napędową o 30–40%. 
Rozruch (ręczny, linką) nie powoduje 
odczuwalnego szarpnięcia, przy czym 
następuje sprawnie nawet w tempera-
turze ok. -30°C. Co więcej, układ OHC 
pozwolił na bardzo skuteczną realizację 
chłodzenia powietrzem, które omywa 
cylinder z każdej strony, chłodząc też 
prowadnice zaworów i układ wyde-
chowy. Układ smarowania jest w tych 
silnikach rozbryzgowy, w czym istotną 
rolę ma właśnie łańcuch rozrządu.

Prosty układ dolotowy i stero-
wanie zaworów jest jednym z czyn-
ników zwiększających sprawność 
silnika i zmniejszających emisję 
szkodliwych składników spalin. 

Dobra wydajność wynika też z wła-
ściwego, daszkowego kształtu dwu-
zaworowej komory spalania.

Elementami zwiększającymi trwałość 
są: żeliwny cylinder, wysoko wytrzymałe 
pierścienie tłokowe i wysokiej jakości 
łańcuch rozrządu. Silniki Robin generują 
wyjątkowo niewielkie drgania (w po-
równaniu z konkurencją), co wpływa 
dodatnio na trwałość napędzanych 
urządzeń i komfort pracy operatora.

Zoptymalizowany tłumik i mało 
ruchomych części to czynniki pozwala-
jące ograniczyć głośność silnika Robin 
EX o całe dwa decybele w stosunku do 
konkurencji. W rezultacie silniki te 
na niektórych rynkach oferowane są 
z pełną, pięcioletnią gwarancją, także 
w zastosowaniach profesjonalnych.

Seria EX zawiera siedem podstawo-
wych jednostek (w kilku dodatkowych 
odmianach) o pojemności od 126 cm³, 
mocy maksymalnej 4,3 KM (SAE) przy 
4000  obr./min  i masie 14 kg do pojemno-
ści 404 cm³, mocy maksymalnej 14 KM 
(SAE) przy 3600  obr./min  i masie 33 kg.

Silniki serii EX stosowane są do napę-
du bardzo wielu urządzeń, od agregatów 
rolniczych (kosiarki, siewniki, glebo-
gryzarki i inne), przez ubijarki gruntu, 
myjki ciśnieniowe, generatory, pompy, 
kompresory, rozdrabniacze, dmucha-
wy, różne maszyny budowlane, a nawet 
małe urządzenia transportowe. Silniki 
te znajdziemy nawet w amatorskich go-
kartach. Istnieje też specjalna odmiana 
takiego silnika do użytku w zmiennych 
i trudnych (zimowych) warunkach.

48 49PLEJADY NR 72 www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3/2017

CIEKAWOSTKI



zastąpienia większości silników z po-
chylonym cylindrem innych produ-
centów, od których te z gamy  Subaru 
Robin są lżejsze i sprawniejsze.

Silniki serii EH to nieco większe, dwu-
cylindrowe jednostki z rozrządem OHV 
(z wałkiem rozrządu w kadłubie). Mają one 
ciśnieniowy system smarowania z pom-
pą oleju z zazębieniem wewnętrznym 
i z wskaźnikiem niskiego ciśnienia. Kadłu-
by silników są aluminiowe, z żeliwnymi 
tulejami. Wały korbowe, podparte na bar-
dzo dużych łożyskach tocznych, wykona-
no metodą kucia ze stali wysokowęglowej. 
Ważnym elementem zwiększającym 

trwałość są dwuczęściowe, duże filtry po-
wietrza. Ta grupa silników ma pojemności 
skokowe 653 cm³ (moce maksymalne 
od 22 KM przy 3600 obr./min), 720 cm³ 
(moce ok. 25 KM przy 3600 obr./min, masa 
ok. 46 kg) i 999 cm³ (moce ok. 32 KM przy 
3600 obr./min, masa ok. 54 kg). Wystę-
pują ich odmiany z wtryskiem paliwa 
i z zasilaniem gazem ciekłym lub gazem 
ziemnym. W tym miejscu wspomnij-
my, że  Subaru Robin było również 
pionierem zastosowania elektronicznie 
sterowanego zasilania wtryskowego 
w silnikach przemysłowych (rok 2008).

Silniki serii EA to jednostki w specjal-
nym układzie, z pionowo ustawionym 
wałem korbowym i także z rozrzą-
dem OHC. Oferowane są dwie takie 
jednostki, o mocach maksymalnych 
4,5 i 5,5 KM. Stosowane są w niektórych 
kosiarkach, małych maszynach bu-
dowlano-drogowych, świdrach i tere-
nowych zasysaczach/odkurzaczach.

Silniki serii SP są podobne do tych 
z serii EX. Są to dwie jednostki o mocy 
maksymalnej 5,7 i 7 KM, wyjątkowo 
zwarte i przystosowane do łatwego 
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funkcję „samozasysania”. Woda podawana 
jest następnie jednolitym strumieniem, 
bez pulsacji. Czym natomiast wyróżniają 
się pompy do wody zanieczyszczonej 
i zawierającej elementy stałe? Tutaj chodzi 
o specjalne profile łopatek wirnika oraz 
o wielkość kanału wlotowego i wylotowe-
go. Tego typu pompy potrafią bez awarii 
zassać i przepompować nawet kamienie 
i niewielkie gałęzie. Wymaga to oczy-
wiście niezwykle mocnej konstrukcji 
i wytrzymałego materiału wirnika.

Jeżeli potrzebne jest znaczne ciśnie-
nie pompowania (przesyłanie wody 

na dużą wysokość), stosuje się specjal-
ne pompy odśrodkowe z wirnikiem 
o dużej średnicy i ze specjalnie wy-
profilowanymi, wklęsłymi łopatkami. 
Trzeba dodać, że w pompach  Subaru 
Robin przewidziano możliwość łatwej 
wymiany części, które mogą się zuży-
wać, czyli np. wirnika, który współ-
pracuje z zanieczyszczoną cieczą.

Zupełnie inną konstrukcję mają pom-
py membranowe. Są to specjalne urzą-
dzenia, które samoczynnie zasysają ciecz 
i mają zdolność do pompowania płynów 
lepkich, bardzo zanieczyszczonych, 

zasolonych itp. Ze względu na pulsacyjny 
charakter ich pracy, pompy membranowe 
 Subaru Robin wyposażone są w akumu-
lator ciśnienia – tłumik drgań pompowa-
nej cieczy. Służy to zwiększeniu trwałości 
przewodów odprowadzających ciecz.

Wiemy zatem na pewno – czy jesteś 
strażakiem, czy ratownikiem, czy budow-
lańcem, drogowcem, rolnikiem, sadowni-
kiem, czy dla zabawy idziesz pościgać się 
gokartami lub wybierasz się na kemping, 
zawsze może Ci się przydać sprzęt  Subaru 
Robin. I nie musisz go wozić samocho-
dem  Subaru, choć byłoby miło…
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Ze względu na łagodny przebieg 
momentu obrotowego oraz znaczną 
uniwersalność konstrukcji (w tym 
z poziomym lub pionowo ustawionym 
wałem korbowym), silniki EH V-Twin 
sprawdzają się w bardzo dużej liczbie 
zastosowań, w tym w nieco większych 
maszynach rolniczych oraz budowla-
nych prowadzonych przez kierowcę, 
np. włącznie z niewielkimi walcami 
wibracyjnymi. Silniki te napędzają także 
większe pompy, generatory prądu itp.

Kolejną grupą silników  Subaru Robin 
są specjalne, niewielkie jednostki o kryp-
tonimach „Rammer”, oznaczone symbola-
mi EH09 i ER12 o mocach 2,8 oraz 3,5 KM, 
przeznaczone do młotów wibracyjnych. 

Szczególnie silnik ER12, z rozrządem 
OHC, zaprojektowany specjalnie do pracy 
w warunkach znacznych przeciążeń 
(drgania), może się pochwalić niewielką 
masą (ok. 10 kg), przy znacznych osiągach 
i wysokiej trwałości. Jednocześnie w dal-
szym ciągu jego obsługa jest wyjątkowo 
prosta i nie wymaga specjalnych narzę-
dzi. Co ciekawe, silnik ten wyposażono 
w czujnik smarowania, zatrzymujący go 
w razie wywrócenia oraz zbyt długiej pra-
cy na wolnych lub za wysokich obrotach.

Jest to jedyny dostępny silnik czte-
rosuwowy przeznaczony specjalnie do 
napędu młotów i ubijaczy wibracyjnych. 
Jego zaletą jest między innymi specjalne 
wyważenie, ułatwiające pracę operatoro-
wi i pozwalające przekazać jak najwięcej 
energii dla wykonania konkretnej pracy.

Silniki to tylko początek
Dysponując tak szeroką gamą silników 

przemysłowych, firma  Subaru Robin/ 
Subaru Industrial Power Products) miała 
dobrą okazję, by rozszerzyć swoją ofertę 
o urządzenia wykorzystujące te silniki. 
Nie produkowała ona sprzętu budow-
lanego ani rolniczego, ale jednak wyko-
rzystała wspomnianą możliwość i zajęła 
się generatorami prądu oraz pompami.

Generatory prądu  Subaru Robin wy-
twarzane są w trzech liniach modelowych:

 >  generatory przemysłowe (siedem gene-
ratorów o elektrycznej mocy nominal-
nej od 2,9 kW do 13 kW), oczywiście 
z silnikami  Subaru Robin EX oraz EH,

 >  generatory „ogólnego użytku”, 
czyli głównie dla użytkowników 
prywatnych, o mocy nominalnej 
3,5, 4,9 oraz 7,5 kW, wyposażo-
ne w odpowiednie silniki EX,

 >  generatory inwerterowe, czyli maszyny 
pracujące cicho – od 54 do 70 dB (A) 
w zależności od wersji, wytwarzają-
ce prąd i dokładnie stabilizujące go 
elektronicznie, o mocy elektrycznej 
od 1,4 do 4,3 kW. Te generatory rów-
nież wykorzystują silniki serii EX.
Należy oczywiście pamiętać, że oferta 

generatorów  Subaru Robin może się różnić 
na poszczególnych rynkach, tak samo 
jak oferta pomp cieczy. A ta jest również 
duża i obejmuje pompy różnych wielkości 
odśrodkowe do wody czystej, zanieczysz-
czonej, nawet do bardzo zanieczyszczonej 
(przydatne np. podczas akcji ratunko-
wych i osuszania terenu), a także pompy 
membranowe i wysokociśnieniowe.

Interesujące są rozwiązania techniczne 
zastosowano w pompach odśrodkowych 
wspomnianych wyżej trzech typów. Nale-
ży pamiętać, że konstrukcja takiej pompy 
jest bardzo podobna do samochodowej 
pompy cieczy chłodzącej (oczywiście 
różna jest wielkość urządzenia). Woda 
pompowana jest przez rodzaj turbiny 
z łopatkami i opuszcza korpus korzystając 
z sił odśrodkowych w ruchu obrotowym. 
O ile pompa taka nie jest stale zalana 
cieczą (tak jak w silniku samochodowym), 
problemem staje się pierwsze zassanie tej 
cieczy. Pompy  Subaru Robin mają wirniki 
i uszczelnienia wykonane wyjątkowo 
precyzyjnie, co pozwala im realizować 

52 PLEJADY NR 72 www.plejady.subaru.pl

CIEKAWOSTKI



54 55

DZIAŁ tekst: 
zdjęcia: 

54 55

Tomasz Handzlik: Twoje pierwsze auto?
Marcin Klejdysz: Jak każdy chyba 

przedstawiciel mojej generacji szlifowałem 
umiejętności w „przestronnym” wnę-
trzu Malucha, który należał do rodziców. 
Wcześniej był Żuk, ale nie doczekał się mojej 
samochodowej dojrzałości. Tata sprzedał 
go, aby wspólnie z mamą kupić mi lutnicze 
skrzypce, na których mogłem się lepiej roz-
wijać jako artysta muzyk. Nigdy im tego nie 
zapomnę! Muszę zresztą przyznać, że mia-
łem ogromne szczęście do wspaniałych 
rodziców, którzy pozwalali mi – oczywiście 
w ramach zdrowego rozsądku – popełniać 

błędy, które dla wielu są kwintesencją wol-
ności i uosobieniem prawdziwego uniwersy-
tetu życia. Miałem dostęp do tego samo-
chodu, a negocjowałem i „płaciłem” swoim 
zachowaniem, pomocą i wynikami w nauce.

T.H.: Jak skończył tamten Maluch?
M.K.: Został sprzedany. Potem, w dobie 

napływu używek z Zachodu, pojawiły się 
w naszej rodzinie kolejno Peugeot 405 oraz 
klasyk – Audi 80. Zbiegło się to z końcem 
moich studiów, gdzie znów rodzice – ob-
serwując moje osiągnięcia i starania – 
podarowali mi francuską „Słodzinkę”, 

jak zwykłem nazywać tego srebrnego 
Peugeota. Ten samochód ciągle jest 
na chodzie, dbam o niego jak o rodzinny 
talizman. Nauczył mnie zresztą naprawdę 
świadomie dbać o swój pojazd i używać 
najlepiej, jak to możliwe. Nie obyło się też 
bez spektakularnego zeskoku z trzymetro-
wej skarpy, zakończonego bezpiecznym 
lądowaniem na ornym polu. Bezpiecz-
nym, bo na szczęście nikomu nic się nie 
stało, choć samochód oczywiście był do 
generalnego remontu. Badając nieświa-
domie te granice, postanowiłem, że już 
nigdy nie narażę więcej niczyjego życia, 

WYDARZENIA tekst:  TOMASZ HANDZLIK/OAB

Ten komfort uzależnia! 
Rozmowa z Marcinem Klejdyszem
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej (OAB) to jeden z czołowych polskich zespołów 
symfonicznych młodego pokolenia. Tworzą go najwybitniejsi studenci i absolwenci europejskich 
wyższych szkół muzycznych. Zespół rozpoczął działalność w 2003 roku, tuż po sukcesach 
na 53. festiwalu Junger Künstler w Bayreuth. Dyrektorem generalnym Orkiestry jest Marcin 
Klejdysz, z którym dzisiaj rozmawiamy. Od grudnia 2 015 r. koncertowe podróże OAB zataczają 
coraz dalsze kręgi dzięki wsparciu wyłącznego motoryzacyjnego partnera –  Subaru Import Polska.
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przydarzyła mi się taka wstydliwa przygo-
da. W 2016 roku gościłem na jego pokła-
dzie dyrektora generalnego i redaktora 
naczelnego jednego z najbardziej poczyt-
nych magazynów wędkarskich w kra-
ju – pana Jacka Kolendowicza. W drodze 
powrotnej z koncertu na Podkarpaciu 
postanowiliśmy zaglądnąć nad dziki od-
cinek Sanu i przejechać skrótem po grun-
towych drogach. Moja ówczesna (obecnie 
już nadrobiona!) niewiedza o systemach 
Outbacka spowodowała, że utknęli-
śmy w ogromnej kałuży. System, który 
rejestrował poślizg, odłączał za każdym 
razem napęd na wszystkie koła. Bardzo 
się wtedy zawstydziłem, a telefon do 
serwisu jeszcze bardziej skompromitował 
mój dyletancki stosunek do przycisków 
znajdujących się tuż pod ręką (tym bar-
dziej, że wszystkiego mogłem się dowie-
dzieć z niedoczytanej instrukcji obsługi 
samochodu). Redaktor, który pomagał mi 
wypchnąć samochód z dołka, wymalowa-
ny był błotem po samą czapkę. Wyglądało 
to wszystko dość niewesoło, zwłaszcza 
w kontekście moich superlatyw pod 
adresem Outbacka, którymi przed wy-
jazdem na tę wycieczkę sypałem z rękawa 
jak czarodziej. Na szczęście na kolejnej 
wyprawie było już zacnie i bez problemu.

Orkiestrze zdarzają się projekty 
plenerowe, gdzie dojazd czy dojście do 
sceny nie zawsze jest usłane różami. 
Dowożąc artystów do sceny bądź garde-
roby tym właśnie samochodem, wiem, 
że czują się bezpieczni i dopieszczeni. 
A tego nie mógłbym zagwarantować, 
używając zwykłych limuzyn z niskim 
prześwitem i napędem na jedną oś.

T.H.: Jednym słowem – jed-
nostka niezawodna?

M.K.: Absolutnie godna polecenia 
do specjalnych zadań i nie mówię tu 
o bagnistym off-roadzie, nurkowaniu 
samochodami w rzekach, itp. Kiedyś 
specjalista  Subaru Import Polska, pan 
Paweł Latała, powiedział mi, że „wsia-
dam w samochód, który będzie moim 
cichym partnerem podróży”. Dzisiaj, 
po przejechaniu niemal 60 tys. km, 
doskonale wiem, co miał na myśli. 
Ten komfort uzależnia. Nie zamieniłbym 
już Outbacka na żaden inny model.

T.H.: Skąd pomysł na mariaż 
 Subaru z Orkiestrą Akademii 
Beethovenowskiej?

M.K.: Współpraca z  Subaru Import 
Polska trwa nieprzerwanie od grudnia 
2015 roku, kiedy ta znakomita mar-
ka stała się wyłącznym Partnerem 
Motoryzacyjnym Orkiestry Akade-
mii Beethovenowskiej. Tę konkretną 
Orkiestrę z marką  Subaru łączy wiele. 
Na pewno są to cechy wybitnej indy-
widualności, nakierowane na budowę 
jakości poprzez bardzo ambitne oraz 
innowacyjne podejście do szczegółu 
i założeń ramowych. Ponadto charak-
terystyczny jest też wysoki styl dbania 
o odbiorcę – kierowcę vel melomana.

T.H.: I ten mariaż się sprawdza?
M.K.: Na trasach koncertowych 

OAB łatwo dostrzec naszego Out-
backa z hasłem: „Orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej wyznacza nowe 
drogi klasyki,  Subaru – bezpieczeństwo”. 
W tym sloganie jest zawarta prawda, 
stwierdzona przez specjalistów danych 
dziedzin, i brzmi to wyjątkowo harmo-
nijnie. Zależało nam również, aby marka 
 Subaru, oprócz wybitnej filozofii i działań 
w dziedzinie bezpieczeństwa na drodze, 
komunikowała swoją misję również na 
„salonach” wysokiej kultury muzycz-
nej, na której dyskretnie, ale bardzo 
wyraźnie, zaczyna być postrzegana.

T.H.: Gdzie i kiedy usłyszymy OAB 
i  Subaru w najbliższym czasie razem?

M.K.: Dość prowokacyjne muzyczne 
pytanie, gdzie kołacze mi się bezpośred-
nie powiązanie muzyki z motoryzacją, 
na przykład w „Koncercie na orkiestrę 
i dwa silniki odrzutowe” Johna Cage’a. 
Jeśli zamówić u słynnego kompozytora 
koncert na orkiestrę i charakterystycz-
nie brzmiącą jednostkę  Subaru BOXER, 
to z największą przyjemnością OAB doko-
na prawykonania takiego utworu choćby 
podczas otwarcia kolejnej edycji Subariady 
bądź Zlotu Plejad  Subaru. Ale wracając 
do rzeczywistości – wiele dobrego nas 
jeszcze czeka w tym roku, w tym konty-
nuacja autorskiego cyklu „Jeszcze polska 
muzyka”, a w niej jedna, wielka światowa 
premiera. To już w sierpniu, zapraszamy!

Rok muzycznych premier
Z muzyką klasyczną, opero-

wą, filmowymi przebojami, a także 
w wyjątkowych programach poświę-
conych najmłodszym melomanom 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej 
wciąż gra na wysokich obrotach!

Muzyczny rok 2017 rozpoczęliśmy 
od niezwykłego wydarzenia. Niezwy-
kłego, bo w Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie mieliśmy przyjemność zain-
augurować I Międzynarodowy Konkurs 
Wokalny im. Antoniny Campi z Mikla-
szewiczów. Podczas uroczystego koncer-
tu towarzyszyli nam laureaci konkursu 
i znakomity francuski dyrygent Yannis 
Pouspourikas, znany m.in. ze wspa-
niałych kreacji z takimi zespołami jak 
Opéra National de Paris, Orchestre 
National de Lyon czy Orchestre 
Symphonique de Mulhouse. Było więc 
na najwyższym operowym poziomie.

Niespełna miesiąc później, 24 mar-
ca, zainaugurowaliśmy VIII edycję 
naszego autorskiego cyklu „Jeszcze 
polska muzyka…”. Koncert odbył się 
w bliskim naszym sercom Europejskim 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego w Lusławicach, a jako że tytuł 
cyklu mocno zobowiązuje, w programie 
zabrzmiały m.in. arcydzieła muzyki 
polskiej: I Koncert skrzypcowy op. 35 Ka-
rola Szymanowskiego oraz „Mała suita” 
Witolda Lutosławskiego. Solistką wie-
czoru była znakomita skrzypaczka 
młodego pokolenia Marta Magdalena 
Lelek, zaś dzięki współpracy z Akademią 
Muzyczną w Krakowie zespół prowadzili 
na zmianę dwaj debiutujący dyrygenci: 
Paweł Riess i Bartosz Staniszewski.

To jednak nie koniec uroczystych 
inauguracji, którymi na początku tego 
roku naprawdę obrodziło. 1 kwietnia 
zainaugurowaliśmy działalność nowych 
organów w Małopolskim Centrum 
Kultury Sokół w Nowym Sączu. Wart 
podkreślenia jest program tego wieczoru. 
Wszak perełki takie jak II Symfonia or-
ganowa Felixa Alexandra Guilmanta czy 
„Fantaisie dialoguée” Léona Boëllmanna 
nie należą niestety do kanonu polskich sal 
koncertowych. A szkoda, o czym miała się 
okazję przekonać zgromadzona i zafascy-
nowana tą muzyką publiczność Sokoła.

zdrowia czy zniszczenia sprzętu, to znaczy 
obiecałem sobie, że nie spowoduję już 
żadnego wypadku samochodowego. Tak 
ambitne podejście lubi się czasami zemścić, 
ale jak dotąd konsekwentnie osiągam 
zamierzony cel. Tak więc po miesięcznym 
remoncie jeszcze bardziej zacząłem dbać 
o swój samochód, wykorzystując wrażliwy 
słuch muzyczny do wykrywania wszelkich 
anomalii technicznych, choćby najmniej-
szych stukotów i niepożądanych dźwięków, 
które zgłaszałem w moim ulubionym 
serwisie. Czasami doprowadzałem do szału 
głównego mechanika, który miał inne 
zdanie na temat słyszanego „rozstrojenia” 
samochodu, aż finalnie to ja wskazywałem 
palcem źródło wykrytego „fałszu”. Mam 
wrażenie, że na stare lata samochód jest tak 
zmęczony tym poszukiwaniem ewentual-
nych usterek, że w końcu przestał się psuć 
i upominać o wizyty w serwisie. A może 
to ja nauczyłem się jeździć tak, aby się nie 
psuł? Tego chyba nie dowiem się szybko.

T.H.: To skąd ta nagła miłość do  Subaru?
M.K.: Prywatnie „Słodzinka” wciąż 

jest do mojej dyspozycji, ale w pewnym 
momencie, po namowie żony, Karoliny, 
postanowiłem nie dzielić się więcej moim 
rodzinnym talizmanem z najlepszymi 
muzykami, solistami, dyrygentami, 
menedżerami i innymi gośćmi, których 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej 
obsługuje na co dzień, i rozejrzeć się za 
samochodem wygodnym, bezpiecznym, 
bezkompromisowym, bardziej reprezen-
tacyjnym i wzbudzającym duże zaufanie. 
Z tymi cechami w motoryzacji zawsze 
kojarzyły mi się samochody spod ręki 
specjalistów z obecnego  Subaru Corpo-
ration, „Made in Japan”, oparte o swoistą 
niemal religię i filozofię plejad. Samochód, 
który nie chce być jak inne na siłę „sexy” 
i uwodzić tylko komercyjną tymczasowo-
ścią, ani tym bardziej być jedynie atrapą 
jakości. To oraz „surowość”, wspomniana 
kiedyś przez Korę na łamach Magazynu 

„Plejady”, zawsze imponowało mi w marce 
 Subaru najbardziej. Ponadto marzyłem 
o samochodzie, który z jednej strony 
będzie spełniał rolę przysłowiowego 
Rolls-Royce’a, kiedy odbieram z lotniska 
czy sali koncertowej maestro Krzysztofa 
Pendereckiego bądź światowej sławy 
śpiewaka operowego Jose Curę. A z dru-
giej strony, kiedy wracając z koncertu 
z maestro Jackiem Kaspszykiem czy Lee 
Reynoldsem, system GPS wskaże mi inną 
drogę objazdu olbrzymiego korka na au-
tostradzie, nie będę się obawiał przejechać 
polną drogą lub przeprawić się przez rzecz-
ny bród nad jednym z dopływów Dunajca. 
I to wszystko w takim stylu, aby artyści 
ciągle czuli się „pięciogwiazdkowo”.

T.H.: Spotkała Cię już jakaś niezwykła 
przygoda w tym samochodzie?

M.K.: Outback zaskakuje mnie 
ciągle swoim bezpieczeństwem i bez-
kompromisowością, ale istotnie kiedyś 
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Pod koniec kwietnia wzięliśmy udział 
w projekcie „Superheroes in Concert”. 
Przedsięwzięciu równie niezwykłym co 
niepowtarzalnym, bo tego typu połą-
czenie fragmentów kultowych filmów 
(Batman, Spiderman, Iron Man, Captain 
America, Thor, The Avengers), muzyki 
i tańca na futurystycznych podło-
gach LED, z wirtualnymi projekcjami 
prezentowanymi za pomocą gogli VR 
odbyło się po raz pierwszy na świecie!

Od 2011 roku Orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej pełni zaszczytną 
rolę zespołu rezydującego w mieście 
Darmstadt. W kwietniu, w Centrum 
Koncertowo-Kongresowym Darmstad-
tium, wraz z Chórem Koncertowym 
Darmstadt wykonaliśmy poruszającą 
Mszę Es-dur Franza Schuberta oraz 
kantatę chóralną „O haupt voll Blut 
und Wunden“ Felixa Mendelssohna 
Bartholdy’ego i I Koncert fortepia-
nowy Johannesa Brahmsa, w którym 
solistką była pochodząca z Buenos 
Aires pianistka, Carmen Piazzini.

Niepisaną tradycją stało się uświetnia-
nie co roku przez naszą orkiestrę uroczy-
stości „Tarnów Pierwsze Niepodległe”, 
upamiętniających rocznicę odzyskania 
niepodległości tego miasta. 30 kwietnia 
po raz kolejny zaproszono nas do udziału 
w tym wydarzeniu, którego kulminacja – 
koncert galowy – odbył się w Centrum 
Sztuki Mościce. Dla wielu z nas, jak i dla 
zgromadzonych tam melomanów będzie 
to wieczór niezapomniany. Towarzyszący 
nam wybitny brytyjski dyrygent, Lee Rey-
nolds, oraz młoda pianistka, Aleksandra 
Świgut, zaprezentowali bowiem najwyższy 
poziom muzycznego kunsztu i artyzmu.

W połowie maja wystąpiliśmy 
podczas inauguracji oraz uroczystej 
gali jubileuszowej 10-lecia Festiwalu 
Muzyki Filmowej w Krakowie. FMF to 
jeden z największych festiwali muzyki 
filmowej na świecie, którego gośćmi 
są niekwestionowane gwiazdy kina, 
wybitni twórcy oraz przedstawiciele 
branży filmowej i muzycznej z całego 
świata, w tym również z Hollywood.

Maj to również nasz kolejny udział 
w Międzynarodowym Festiwalu i Kon-
kursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, 
gdzie mieliśmy okazję zagrać u boku 

takich gwiazd wokalistyki operowej 
jak Małgorzata Walewska, Arnold 
Rutkowski czy Mariusz Godlewski.

Z okazji Dnia Dziecka przygotowa-
liśmy też niespodziankę dla naszych 
najmłodszych fanów, zabierając ich 
w niezwykłą podróż po muzycznym 
świecie bajek i baśni. 4 czerwca w ka-
towickiej siedzibie NOSPR w ramach 
programu Akademia Pana Beethovena 
– Filmowe legendy przypomnieliśmy 
słynne melodie i piosenki z takich 
filmów jak: „Król Lew”, „Pocahontas”, 
„Gumisie”, „Smerfy" oraz „Frozen”.

Pierwsza połowa roku przeminęła 
pod znakiem sukcesów i niezwykłych 
wydarzeń. Nie mniej ciekawie zapowia-
dają się jednak kolejne jego miesiące.

Wielkie muzyczne wydarzenie czeka 
nas już w połowie i pod koniec sierpnia, 
kiedy to na zaproszenie Narodowego 
Instytutu Fryderyka Chopina będziemy 
mieli zaszczyt najpierw zainaugurować, 
a następnie zagrać w finale Festiwalu 
Chopin i Jego Europa. Jakby tego było 
mało, zagrają z nami muzyczne sławy: 

młody, choć już utytułowany i uwielbiany 
przez publiczność pianista Jan Lisiecki oraz 
światowej renomy wirtuozi fortepianu – 
Garrick Ohlsson i Martha Argherich.

Jesienią szykujemy istny maraton kon-
certów z cyklu „Jeszcze polska muzyka…”. 
Zaś pod koniec roku zaprosimy naszych 
fanów na niezwykłe spotkania do Centrum 
Kongresowego ICE Kraków. Podczas dwóch 
wieczorów - sylwestrowego i noworoczne-
go - zaprezentujemy wyjątkowe programy 
„Złota Era Jazzu” z gwiazdą polskiej woka-
listyki jazzowej – Agą Zaryan oraz klasycz-
ną „Wielką galę sylwestrową” i „Wielką galę 
noworoczną” z takimi gwiazdami jak Mał-
gorzata Walewska i Krystian Krzeszowiec.

Już dziś polecamy Państwa uwa-
dze te dwa niepowtarzalne wieczory. 
Bilety na sylwestrowe bądź noworocz-
ne koncerty gwiazd mogą się okazać 
wymarzonym gwiazdkowym prezen-
tem dla Waszych najbliższych.

Więcej na:
 www.oab.com.pl 
 facebook.com/BeethovenAcademyOrchestra     
 biletywkrakowie.pl 
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Kontynuuję cykl artykułów o zna-
kach drogowych. Staram się w nich 
odświeżyć Czytelnikom niezbędną 

wiedzę w tych przypadkach, w których 
symbol przedstawiony na znaku nie oddaje 
istoty rzeczy bądź czyni to w niepełnym 

zakresie. Nadszedł czas na omówie-
nie znaków poziomych, czyli znaków 
malowanych na nawierzchni drogi.

Znaki i sygnały drogowe /cz. 4/
na dokonanie zmiany pasa. Jeżeli 
kreski mają podwójną szerokość i są 
równe długościom przerw, to znak ten 
wydziela zanikający pas ruchu prze-
znaczony do wjazdu na daną drogę 
lub do zjazdu z niej. Widząc takie 
oznakowanie pasa ruchu, wiemy, że nie 
będzie on miał swojej kontynuacji.

Na początek uwaga: jeżeli na drodze 
są umieszczone jednocześnie znaki 
barwy białej i żółtej wskazujące różny 
sposób zachowania, to kierujący jest 
zobowiązany stosować się do znaków 
barwy żółtej.

Znak P-1 – linia przerywana, 
wyznacza pasy ruchu i zezwala 

Znak P-2 – linia ciągła pojedyncza, 
oddziela pasy ruchu o tym samym kierun-
ku i zabrania dokonania w tym miejscu 
zmiany pasa, względnie innego narusze-
nia tej linii (przejeżdżania przez nią).

Znak P-3 – linia jednostronnie 
przekraczalna, zezwala na jej przejecha-
nie od strony linii przerywanej, a jeśli 
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manewr był początkiem wyprzedzania, 
to po jego wykonaniu zobowiązani 
jesteśmy do niezwłocznego powrotu 
na wcześniej zajmowany pas ruchu.

Znak P-4 – linia ciągła podwójna, 
rozdziela pasy ruchu o kierunkach 
przeciwnych. Oczywiście niedo-
puszczalne jest jej naruszanie.

Znak P-5 – pas ruchu przemiennego, 
utworzony pomiędzy skrzyżowaniami 
poprzez wydzielenie go podwójną linią 
przerywaną. Ruch w danym kierunku 
otwierany jest za pomocą sygnalizato-
ra S-4. Oczywiście sygnał w kształcie 
czerwonego „X” oznacza zakaz wjazdu 
na pas – ruch na nim jest wtedy otwarty 
dla kierunku przeciwnego. Rozwiązanie 
w naszym kraju jest rzadko stosowane, 
ale należy je rozumieć.

Znak P-6 – linia ostrzegawcza. 
Jest to linia, w której przerwy są krótsze 
od kresek. Jej zadaniem jest ostrzeganie, 
że zbliżamy się do linii ciągłej, czyli miej-
sca, w którym nie będzie możliwa zmiana 
pasa ruchu lub miejsca niebezpiecznego. 

Niejednokrotnie stosowana bywa mutacja 
tego znaku, zapisana pod symbolem P-6a 
i nazwana linią ostrzegawczą napro-
wadzającą. Strzałka wskazuje na pilną 
konieczność zmiany naszego miejsca 
na jezdni przed pojawieniem się linii, 
której przejeżdżanie jest zabronione.

Znak P-7a – linia krawędziowa przery-
wana, oddziela jezdnię od pobocza, jed-
nocześnie zakazując zatrzymania pojazdu 
na jezdni na odcinku jej obowiązywania 
(czyli tam, gdzie jest namalowana).

Znak P-7b – linia krawędziowa ciągła, 
oddziela jezdnię od pobocza, jednocze-
śnie zakazując zatrzymania pojazdu 
w ogóle (czyli zarówno na jezdni, jak 
i na poboczu) na odcinku jej występowa-
nia. Obowiązuje więc zakaz zatrzyma-
nia na jezdni i poboczu dla wszystkich 
pojazdów. Kierujący pojazdem innym 
niż samochodowy (np. traktorzysta 
czy kierowca pojazdu wolnobieżne-
go) ma możliwość zjechania – mimo 
obowiązywania tej linii – na pobocze, 
np. w celu ułatwienia wyprzedzania. 
Kierującemu pojazdem samochodowym 
linia ta zabrania takiego manewru.

Strzałki P-8 wskazują na obowią-
zujące, czyli jedyne możliwe kierunki 
poruszania się z pasa ruchu, na któ-
rym zostały umieszczone. Wyjątkowo 
strzałka P-8b do skrętu w lewo zezwala 

również na zawracanie, jeśli spełnio-
ne są równocześnie trzy warunki:

 >  jest ona umieszczona na skraj-
nym lewym pasie,

 >  nie zastosowano znaku za-
kazu zawracania (B-23),

 >  ruch nie jest regulowany poprzez 
sygnalizator kierunkowy (S-3).
Znak P-9 – strzałka naprowa-

dzająca, wskazuje na konieczność 
zmiany pasa ruchu na pas sąsied-
ni, wskazany grotem strzałki.

Znak P-10 wyznacza miejsce przejścia 
dla pieszych. To oznakowanie oczywiste 
dla wszystkich, ale zapominamy o prze-
pisie z nim związanym. Zbliżając się do 
przejścia dla pieszych, mamy obowiązek 
zmniejszenia prędkości celem niena-
rażania na niebezpieczeństwo pieszych 
znajdujących się na przejściu lub wcho-
dzących na nie. Analogiczny obowiązek 
dotyczy kierujących przed przejazdem dla 
rowerzystów – znak P-11. W tym przypad-
ku chodzi o nienarażanie na niebezpie-
czeństwo rowerzystów znajdujących się 
na przejeździe lub na niego wjeżdżających.

Znak P-12 – linia bezwzględnego 
zatrzymania. To poziome oznakowanie 
związane jest z pionowym znakiem 

STOP (symbol B-20) albo „stój” (B-32). 
Po zatrzymaniu pojazdu w miejscu 
wyznaczonym tą linią w pierw-
szym przypadku ruszyć możemy po 
upewnieniu się, że wjazd na drogę 
z pierwszeństwem względnie na tory 
tramwajowe lub kolejowe jest możliwy, 
w drugim zaś – po uzyskaniu zgody 
zasygnalizowanej przez uprawnione-
go funkcjonariusza lub urządzenie.

Znak P-13 to linia warunkowego 
zatrzymania odpowiadająca znako-
wi A-7, czyli ustąp pierwszeństwa.

Ustąpienie jest oczywiście ob-
ligatoryjne, a zatrzymanie tylko 
wtedy, jeśli będzie konieczne dla 
ustąpienia pierwszeństwa.

Znak P-14 – linia warunko-
wego zatrzymania – wskazuje 
miejsce zatrzymania pojazdu:

 >  na skrzyżowaniu na wlo-
tach dróg równorzędnych,

 > przed sygnałem świetlnym,
 >  przed przejazdami tramwa-

jowymi i kolejowymi,
 > przed przejściem dla pieszych,

⇖ umieszczone na drodze jednocześnie znaki poziome barwy białej i żółtej  
⇗ P-1 linia przerywana „zwykła” oraz o podwójnej szerokości  
⇙ linie P-1, P-2, P-3, P-4  
⇘ linie krawędziowe P-7a oraz P-7b

⇐ strzałki P-8 i P-9, ⇑ na tym skrzyżowaniu możliwe jest zawracanie, ale tylko ze skrajnego lewego pasa  
⇒ na tym skrzyżowaniu zawracanie nie jest możliwe z powodu występowania sygnalizatora kierunkowego S-3

znak P-5 oraz sygnalizator S-4 znak P-6a znak P-12 przy znaku STOP znak P-13P-10, P-11
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 >  przed przejazdem dla 
rowerzystów,

 >  przed śluzą dla rowerów 
dla kierujących pojazda-
mi innymi niż rower,

 >  przed przystankami tram-
wajowymi bez wysepek.
Znak P-17 – linia przystankowa, 

zwana w żargonie „żmijką”. Dotyczy 
ona zakazu zatrzymania pojazdu 
na całej jej długości – oczywiście 
zatrzymania niezwiązanego z wa-
runkami ruchu lub przepisami. 

Nie musimy odmierzać 15-me-
trowego odcinka po obu stronach 
znaku wyznaczającego przystanek, 
co czynimy, gdy oznakowania pozio-
mego nie zastosowano. Oczywiście 
po tym znaku możemy przejechać.

Znak P-18 wyznacza stanowiska 
postojowe. Sposób ich namalowania 
(prostopadły, mniej lub bardziej 
skośny) wyznacza sposób zaparko-
wania pojazdu. Naturalnie musimy 
zmieścić się pomiędzy liniami, 
tak aby zająć tylko jedno stanowi-
sko. Zabronione jest parkowanie 
obok krańcowych linii, inaczej 
mówiąc – tyle pojazdów można usta-
wić na postoju, ile tych stanowisk 
wyznaczono.

Znak P-19 – pas postojowy, wy-
znacza na jezdni pas przeznaczony 
do parkowania pojazdów lub oddzie-
la zatokę postojową.

Znak P-20 – koperta, wyznacza 
stanowisko postojowe zastrzeżone 
dla określonego rodzaju pojazdów.

Znak P-21 wyznacza powierzchnię 
wyłączoną z ruchu dla wszelkich 
pojazdów. Zabronione jest prze-
jeżdżanie jej i najeżdżanie na nią, 
również w celu zatrzymania pojazdu.

Znak P-22 oznacza pas ruchu 
przeznaczony dla pojazdów wy-
konujących odpłatny przewóz 
osób na regularnych liniach. 

Powiązany jest ze znakiem piono-
wym D-11 lub D-12.

Znak P-23 wyznacza miejsce 
na drodze przeznaczone dla rowe-
rów. Będzie to droga dla rowerów, 
która może być jedno – lub dwu-
kierunkowa i zawsze jest wydzielo-
na konstrukcyjnie lub za pomocą 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, śluza rowerowa, czyli 
miejsce, w które wjeżdżają rowe-
rzyści, żeby po zmianie wskazań 
sygnalizacji świetlnej być przed 
innymi oczekującymi pojazdami, 
względnie pas lub kontrapas rowe-
rowy – zawsze jednokierunkowy.

Znak P-25 – próg zwalniają-
cy, wyznacza wypukłość w jezdni 

przeznaczoną do wymuszenia 
spowolnienia ruchu pojazdów. 
Znak ten nie musi być poprzedzony 
żadnym znakiem pionowym w stre-
fie zamieszkania, bądź w strefie 

ograniczonej prędkości, jeżeli 
nie jest ona większa niż 30 km/h.

Znak P-27 wskazuje tor ruchu 
roweru na jezdni i określa kierunek 
jego ruchu.

W ten sposób dotarłem to 
końca omawiania znaków drogo-
wych. Pozostały jeszcze sygnały 
świetlne, o których napiszę w ko-
lejnym wydaniu „Plejad”. 
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⇖ znak P-17 
⇑	 stanowiska postojowe (P-18) 
⇗	 pas postojowy na jezdni (P-19) 
⇓	 powierzchnia wyłączona z ruchu (P-21)

znaki P-25, P-20, P-27, P-22, P-23
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cartests.net
(marzec 2017)
 Subaru Levorg GT-S – kombi, 
które mnie zachwyciło

Wygląda niczym WRX STi w wersji 
kombi, ma stały napęd na cztery koła 
i dostępny jest wyłącznie z benzyno-
wym silnikiem z turbodoładowaniem. 
W dzisiejszym teście  Subaru Levorg GT-S.

Levorg jest najnowszym modelem 
w gamie  Subaru, który możemy zaku-
pić w Europie. Zaprezentowany został 
pierwszy raz podczas Tokyo Motor 
Show w 2013 roku, a do produkcji trafił 
na początku 2014 roku. W Polsce na ten sa-
mochód musieliśmy nieco poczekać, gdyż 
dostępny jest dopiero od końca 2015 roku.

Na Starym Kontynencie zastąpił 
on Legacy w wersji kombi, które znik-
nęło z oferty w 2015 roku, a o tym, 
że jest jego następcą, mówi już sama 
nazwa, która wywodzi się z połącze-
nia Legacy Revolution Touring.

Od Legacy jest nieco mniejszy, a gdy 
spojrzymy na niego po raz pierwszy, 
możemy dojść do wniosku, że najbliżej 
jest mu do WRX STi. Wygląda niczym 
jego spokojna, cywilna odmiana, lecz 
o nadwoziu kombi. Coś w tym jest, 
gdyż podobnie jak WRX, Levorg również 
bazuje na Imprezie czwartej generacji.

Przedni pas wygląda bardzo agre-
sywnie, a charakteru dodaje wlot 
powietrza na masce, co jest częściowo 
wymuszone przez budowę jednost-
ki napędowej typu boxer. Dobrze 

prezentują się również chromowane 
wstawki w postaci atrapy chłodnicy 
oraz przecięć po bokach zderzaka.

Z tyłu natomiast znajdziemy wyraźny 
spoiler dachowy, delikatny dyfuzor oraz 
podwójny układ wydechowy z chromo-
wanymi końcówkami. Sporej wielkości 
lampy są połączone delikatną chromo-
waną wstawką, co spaja całość ze sobą.

Linia boczna jest podkreślona wy-
razistymi przetłoczeniami oraz sporej 
wielkości nakładkami na progi. Całości 
wyrazu dodają 18-calowe felgi o ciekawym 
wzorze, przyciemnione tylne szyby oraz 
stosunkowo niskie zawieszenie. (…)

Podobnie jak w przypadku m.in. te-
stowanego  Subaru BRZ, Levorg po-
siada światła z diodowymi obręczami 
w kształcie litery „C” wokół świateł 
mijania. Wyglądają one zjawiskowo 
i dodają nieco zadziorności. (…)

Wsiadając pierwszy raz do środka, 
miałem mieszane uczucia. Z jednej strony 
wnętrze Levorga prezentuje się dosyć 
staro (…), lecz nowoczesne elemen-
ty dają całościowo pozytywny efekt. 
Utrzymane jest ono w ciemnej tonacji 
połączonej z chromowanymi wstawka-
mi i wykończeniem. Wszelkie przyciski 
są podświetlane dyskretną czerwie-
nią, a zegary i wyświetlacz komputera 
pokładowego, bladym niebieskim. (…)

Rozmieszczenie przycisków w kok-
picie jest na dość dobrym poziomie 
i ograniczone do zbędnego minimum. 
W tunelu środkowym znajdziemy jedynie 
kilka przycisków, klimatyzacja jest dość 
minimalistyczna, system inforozrywki 
posiada sześć klawiszy dotykowych, 
a wszelkie przełączniki dotyczące jazdy 
są po lewej stronie lub na suficie. (…)

Jedną z najlepszych rzeczy we 
wnętrzu Levorga są jego fotele. 
Ich masywna konstrukcja genialnie się 
prezentuje, a jeszcze lepiej sprawdza się 
podczas jazdy w zakrętach lub więk-
szych łukach. Nie są one przesadnie 
twarde i bez większego problemu 
sprawdzają się podczas codziennej 
jazdy po mieście czy na krótkiej trasie. 
Bez większego problemu przejecha-
łem w  Subaru Levorg trasę Kraków – 
Łódź i nie odczułem żadnych bólów 
partii dolnych czy kręgosłupa. (…)

Levorg legitymuje się pojemnością 
bagażnika na poziomie 522 litrów. Na tle 
konkurencji wypada w środku staw-
ki (…). W środku znajdziemy gniazdko 
12V, lampkę doświetlającą oraz podwójną 
roletę z miejscem na podręczne rzeczy, 
po które można sięgnąć z drugiego 
rzędu siedzeń. Dodatkowo po bokach 
znajdują się wytyczone miejsca, odgro-
dzone siateczką na drobne przedmioty.

W standardzie jest zestaw naprawczy, 
dzięki czemu otrzymujemy dwie komo-
ry pod podłogą. Jest to idealne miejsce 
na apteczkę, szczotkę do wycierania 
auta ze śniegu czy wspomniany zestaw 
naprawczy. Pod pozostałymi demonto-
walnymi elementami podłogi znalazło 
się również miejsce do schowania rolety 
oraz ukryty został klucz do felg.

Nie zabrakło też rączek do szyb-
kiego złożenia oparć tylnej kanapy. Po 
pociągnięciu ich i złożeniu pojemność 
bagażnika wzrasta do 1446 litrów, co jest 
wynikiem dobrym w tej klasie pojazdów. 
Maksymalnie możemy przewozić przed-
mioty o długości całkowitej 1,87 m, a próg 
załadunku nie jest szczególnie wysoki. (…)

(…) Za napęd odpowiada nowa 
jednostka 1.6 DIT z turbodoładowa-
niem, generująca 170 KM w przedziale 
4800–5600 obr./min oraz 250 Nm mo-
mentu obrotowego już od 1800 obr./min.

Napęd jest przekazywany tradycyjnie 
na wszystkie koła, a mocą zarządza bez-
stopniowa skrzynia biegów Lineatronic. 
Nie jestem fanem tego wynalazku i znacz-
nie bardziej wolałbym manualną prze-
kładnię, lecz muszę przyznać, że w tym 
wypadku sprawdza się całkiem nieźle.

Levorg zachwycił mnie swoimi wła-
ściwościami jezdnymi już od pierwszych 
przejechanych kilometrów. Pozycja za 
kierownicą jest niska, lecz zachowana 
została widoczność na wysokim pozio-
mie, którą pamiętam z Legacy. Na plus 
jest również bezpośredni układ kierow-
niczy, dzięki czemu możemy jedno-
znacznie określić sytuację drogową.

Bardzo ucieszyło mnie, że zastosowana 
nowa skrzynia CVT nie jest „jednobiego-
wą pralką”, która wyje podczas spokoj-
nej przejażdżki po mieście jak to bywa 
w większości tych konstrukcji. Przez 
ostatnie lata tego typu wynalazki mocno 

zraziły mnie do siebie, lecz najwyraźniej 
nie dotyczy to tej konstrukcji. Dzięki elek-
tronice, przekładnia w Levorgu symuluje 
dosyć skutecznie sześć biegów, co pozwala 
zachować bardziej naturalny wydźwięk 
auta, przy okazji zachowując płynność 
pracy skrzyni typu CVT. Udany jest 
również tryb manualny z łopatkami przy 
kierownicy. Auto szybko reaguje na zmia-
nę biegów, jednocześnie stale przyspie-
szając bez jakichkolwiek opóźnień. (…)

 Subaru Levorg to auto, które z jednej 
strony irytuje mnie drobnymi (i głupimi) 
niedociągnięciami, a z drugiej  fascynuje. 
To nietuzinkowe kombi pozytywnie 
wyróżnia się wśród codziennych automo-
bili i jest świetnym wyborem dla kogoś 
szukającego pojemnego samochodu 
rodzinnego zachowującego przy tym 
sportowy wygląd i właściwości jezdne.
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Subaru Levorg. Dziedzictwo, 
rewolucja, podróżowanie

(…) Nazwa Levorg pochodzi ponoć od 
słów: Legacy, Revolution i Touring. Dzie-
dzictwo… Rewolucja… Podróżowanie…

Wiernym fanom marki wygląd Levorga 
prawdopodobnie się spodoba, ci, którzy się 
do tego ekskluzywnego grona nie zaliczają, 
mogą nieco grymasić. Z drugiej strony, 
uroda jest, jak wiadomo, kwestią gustu.

To samo można powiedzieć o wnętrzu 
auta. (…) Materiały użyte do wystroju 
kabiny są dobrej jakości, ale na pewno nie 

topowej, nawet uwzględniwszy segment 
reprezentowany przez Levorga. Kierow-
nica mogłaby być mniej przeładowana 
przyciskami, ale dobrze leży w dłoniach.

Przednie fotele są nieźle wyprofilowane, 
w miarę obszerne i na tyle wygodne, że nie 
dają powodów do obaw przed dalekimi 
podróżami. (…) Centralny zestaw klasycz-
nych wskaźników nie jest wzorem czytel-
ności, ale przecież spełnia swoje zadanie. 
(…) Testowany samochód był wyposażony 
w przydatną kamerę cofania i łatwą w ob-
słudze fabryczną nawigację. O japońskim 
rodowodzie auta świadczyło umieszczone 
na podłodze przy fotelu kierowcy cięgno, 
służące do otwierania klapki wlewu paliwa.

Levorg uchodzi za pojazd z pogra-
nicza segmentu C i D, lecz z pewnością 
bliżej mu do kompaktów. (…) Mimo 
to jego kabina jest wystarczająco prze-
stronna. Również w drugim rzędzie 
siedzeń nawet wysocy pasażerowie 
nie powinni narzekać na ciasnotę.

Według producenta, bagażnik  Subaru 
Levorg, modelu bądź co bądź z nadwoziem 
typu kombi, ma pojemność 511 litrów. (…)

Do napędu Levorga przewidziano tylko 
jeden silnik. Jest to czterocylindrowa, 
turbodoładowana jednostka benzyno-
wa, oczywiście w układzie bokser. (…)

Na szczęście wrażenia z jazdy okazują 
się zdecydowanie lepsze, niż sugerowałyby 
to dane katalogowe. Auto z pewnością 
nie jest zawalidrogą. Przeciwnie – żwawo 
i bez zadyszki rwie do przodu, niezależnie 
od obrotów silnika. Trudno też mieć jakie-
kolwiek zastrzeżenia do pracy bezstopnio-
wej skrzyni biegów Lineartronic. Spisuje się 
ona o wiele lepiej od podobnej konstrukcji 
przekładni w samochodach innych marek.

Wyświetlacze w kokpicie pozwala-
ją m.in. obserwować dane, dotyczące 
chwilowego ciśnienia turbodoładowania 
silnika oraz wyrażonego w procen-
tach wykorzystania jego mocy. (…)

Legendarnym atutem samochodów 
marki  Subaru jest stały napęd na obie osie. 
Trzeba przyznać, że również w Levorgu 
działa on bardzo dobrze. Auto wręcz 
nienagannie spisuje się podczas szybkiej 
jazdy na krętych drogach. Jest neutralne 
i stabilne. W ogóle sprawia wrażenie… 
jakby to określić – samochodu bardzo 
pewnego siebie. W każdej sytuacji. (…)
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