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MODELE
ZIMĄ NIE JEDŹ ZNOWU W TATRY

PASJE
PRZYJACIEL POTRZEBNY OD ZARAZ

TECHNIKA
ZALETY NOWEJ PLATFORMY



Z wielkim smutkiem informu-
jemy, że w dniu 11 stycznia 
2019 roku po dłuższych zma-

ganiach z chorobą odszedł od nas 
na zawsze Pan Eugeniusz Gruchel – 
właściciel firmy FHU Gruchel.

Pierwszy salon samochodowy, 
który założył, istniał od 1991 roku, 

a w roku 2000 pojawił się w naszym 
świecie z napędem na 4 koła, kiedy 
to Pan Eugeniusz został Autoryzo-
wanym Dealerem  Subaru. Współpra-
cował z nami 19 lat, a Jego salon był 
jednym z najstarszych przedstawi-
cielstw dealerskich w Polsce.

Praca i działania Pana Eugeniusza 
idealnie wpisywały się w filozofię 
marki z 6 gwiazdami w logo. Najbliżsi 
współpracownicy zapamiętali Go 
jako człowieka skromnego i pogod-
nego, o ogromnym poczuciu humoru, 
a jednocześnie bardzo empatyczne-
go. Praca była jego życiem.

Chwile odpoczynku od pracy 
spędzał w towarzystwie najbliższej 
rodziny w Skoczowie, w wybudowa-
nym tam domku letniskowym.

Wraz z Jego odejściem „rodzina 
 Subaru” straciła wielkiego przyja-
ciela i orędownika. Wzmocnienie 
obecności naszej marki w Polsce to 
także Jego zasługa, za co jesteśmy 
wdzięczni.

Prawie 20-letnia tradycja rodzin-
na zbudowanej przez Niego firmy 
będzie kontynuowana przez Jego 
syna Mariusza, a obecni i nowi klien-
ci odnajdą swoje miejsce w nowej 
lokalizacji w Łaziskach Górnych.

Rodzinie i bliskim
przekazujemy wyrazy współczucia.

WSPOMNIENIE
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AKTUALNOŚCI

Subaru już od dłuższego czasu nie uczest-
niczy oficjalnie w międzynarodowym 
motorsporcie (a jedynie w japońskich 

wyścigach torowych oraz w długodystan-
sowych zawodach na Nürburgring), jednak 
w swych działaniach promocyjnych chętnie 
odwołuje się do chlubnej tradycji występów 
w rajdach WRC. „Zbrojnym ramieniem” 
w tej działalności jest zależna od japońskiej 
centrali firma tuningowa  Subaru Technica 
International, czyli w skrócie STI, zaś flago-
wym modelem  Subaru dla entuzjastów jest 
niezmiennie Impreza w swych najmocniej-
szych wersjach, początkowo (do roku 2000) 
znana jako Impreza GT lub Impreza WRX.

Od roku 2000, czyli od powstania firmy 
STI, kwestie nazewnictwa „szybkich Imprez” 
nieco się skomplikowały. Wtedy to pojawił 
się pierwszy rocznik limitowanego modelu 
o nazwie STI, a także jego jeszcze bardziej 
limitowana odmiana oznaczona symbolem 
„S201”. W rzeczywistości była to wzmocnio-
na do prawie 300 KM i usportowiona wersja 
Imprezy GT, jeszcze pierwszej generacji (GC).

Ta i kolejne wersje superlimitowanych 
Imprez dostępne były z założenia tylko 
na rynku japońskim, a jeżeli pojawiały się 
w Europie lub (rzadziej) w USA, to za sprawą 
importu prywatnego. Niekiedy budowano 

takie lub podobne samochody z zestawów 
części firmowanych przez STI lub niezależ-
nych tunerów. Żeby było ciekawiej, równolegle 
oferowane były też inne wersje limitowane 
(takie jak STI 22B) oraz niektóre modele STI 
oznaczone symbolem „Type R” lub „Type RA”, 
które można było traktować jako auta czę-
ściowo fabrycznie przeznaczone do poważ-
nych przeróbek dla sportu wyczynowego.

Zamiłowanie STI do wersji limitowanych 
przetrwało do dziś, co widać najlepiej, prócz 
Japonii, na naszym najważniejszym rynku, 
czyli w USA. To tam dostępne są zarówno 
„zwykłe” modele WRX, jak i ich odmiany 
STI oraz modele limitowane. Na przy-
kład w zeszłym roku oferowano WRX STI 
Type RA, której nazwa nawiązywała do 
„record attempt”, czyli do próby pobicia 
rekordu okrążenia na torze Nurburgring.

Tegoroczna propozycja, zaprezento-
wana podczas niedawnego salonu mo-
toryzacyjnego NAIAS w Detroit, poszła 
jeszcze dalej: STI przedstawiło pokazany 
wcześniej w Tokio kolejny (dziewiąty) limi-
towany model WRX STI, oznaczony pierw-
szy raz w USA symbolem „S” – S209.

Auto można najkrócej opisać jako WRX 
z pełnym pakietem dodatków oferowanych 
przez STI. Z zewnątrz zauważymy zestaw 

elementów aerodynamicznych, który podobno 
naprawdę działa przy szybkiej jeździe, a poza 
tym, wraz z szerszymi nadkolami, czyni wy-
gląd samochodu bardziej nowoczesnym i dra-
pieżnym. Zastosowano też znany już z STI RA 
lżejszy o kilkadziesiąt kilogramów karbonowy 
dach nadwozia, który ma zauważalnie (o po-
nad 1 cm) obniżać położenie środka masy auta. 
W podwoziu znajdziemy specjalne amorty-
zatory Bilstein, twarde sprężyny zawieszenia 
i stabilizatory oraz nowe, w sposób kontrolo-
wany elastyczne poprzeczki między kolumna-
mi zawieszenia. Nieco wyścigowe zestrojenie 
podwozia uzupełniają specjalne opony Dunlop 
na obręczach BBS 19”×9”. Z przodu zastoso-
wano wiercone tarcze i sześciotłoczkowe zaci-
ski hamulcowe Brembo, z tyłu dwutłoczkowe.

Całość napędzać ma znany od lat 
2,5-litrowy silnik EJ25, ale z istotnymi 
zmianami. W tej wersji zastosowano kute 
tłoki i wyczynowe korbowody, minimalnie 
większą turbosprężarkę i poprawiony dolot 
powietrza. Ciśnienie doładowania wzro-
sło umiarkowanie, z 1,12 do 1,24 bara. Moc 
maksymalna wynosi teraz 341 KM (wzrost 
wobec zeszłorocznego RA o ok. 35 KM). 
Ktoś powie, że to mało, wszak tunerzy bez 
wysiłku uzyskują 400 KM i więcej. Tak, 
ale to jest seryjny samochód, który ma 

być bezawaryjny i ma spełniać wszyst-
kie normy czystości spalin w USA.

Co ciekawe, zastosowano chłodzący 
natrysk wody na intercooler (umiesz-
czony standardowo nad silnikiem), który 
posiadały również niektóre wersje Imprez 
już w latach 90. Steruje się go ręcznym 
włącznikiem na kierownicy, teoretycznie 
daje on ok. 10 KM więcej mocy, schła-
dzając powietrze doładowane o ok. 10°C, 
ale tylko w naprawdę gorące dni. Gdy jest 
zimno, użycie natrysku jest zbędne.

W kabinie znajdziemy fotele Recaro, 
pokrytą zamszem kierownicę i tablicz-
kę z numerem egzemplarza samochodu, 
a na nadwoziu zestaw specjalnych tabli-
czek z oznaczeniem S209 oraz eksklu-
zywne lakiery – szary i biały metalik.

Trzeba być naprawdę zdeterminowa-
nym, by nabyć owo kolekcjonerskie  Subaru. 
Po pierwsze dostępne będzie tylko w USA, 
po drugie powstanie tylko ok. 200 sztuk 
(może 209?) tego modelu, po trzecie zaś auto 
jako „model roku 2020” dostarczane będzie do-
piero jesienią tego roku, choć większość jest już 
zapewne zamówiona i zadatkowana. Ceny jesz-
cze oficjalnie nie podano, ale mówi się, że bę-
dzie ona wynosić ok. 60 000 $, czyli 10 000 $ 
więcej, niż kosztowało zeszłoroczne RA.

W jesiennej edycji badań (w roku ubiegłym) w ramach Japońskiego Programu Oce-
ny Nowych Samochodów (JNCAP)  Subaru odniosło kolejny sukces. Najnowszy 
Forester wyposażony w system  EyeSight bez najmniejszych trudności poradził 

sobie z rozszerzonym zestawem testów przygotowanych na bieżący rok podatkowy, zdoby-
wając najwyższe obecnie odznaczenie – tytuł Advanced Safety Vehicle Triple Plus (ASV+++).

Badania JNCAP mają na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa prewencyjnego samo-
chodów. Standardowo obejmują one weryfikację autonomicznego systemu hamowania 
awaryjnego (AEBS) i aktywnego systemu mającego na celu zwiększenie bezpieczeń-
stwa jazdy przez ostrzeganie przed niezamierzonym zjechaniem z własnego pasa ru-
chu (LDWS). Ocenie poddawana jest również widoczność z tyłu pojazdu. Jurorzy przy-
glądają się uważnie obrazowi, jaki przekazywany jest kierowcy z kamery cofania.

Od niedawna przeprowadzane są również dwa nowe testy. W pierwszym z nich weryfiko-
wane jest działanie autonomicznego systemu hamowania awaryjnego (AEBS) w momencie, 
gdy samochód zbliża się do pieszego w warunkach widoczności, jakie panują na nocnej ulicy 
oświetlonej latarniami. Drugi z testów ma na celu ocenę działania systemu prewencyjnego, 
gdy kierowca omyłkowo wciśnie pedał gazu w sytuacji, kiedy samochód stoi przodem do 
przeszkody, a zamiast biegu wstecznego włączony jest „Drive”. Forester poradził sobie 
świetnie zarówno z tradycyjnym zestawem testów, jak i z dwoma nowymi weryfikacjami. 
Łącznie zdobył on 122,3 punktu, co równoznaczne było z nadaniem mu tytułu ASV+++.

Badania JNCAP jak zwykle zorganizowane zostały przez japońskie Ministerstwo Grun-
tów, Infrastruktury, Transportu i Turystyki oraz Państwową Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Drogowego i Pomocy Ofiarom Wypadków. Do sukcesu Forestera bezsprzecznie przyczyniła 
się obecność systemu  EyeSight w jego wyposażeniu. Japońscy eksperci po raz kolejny już 
docenili to właśnie rozwiązanie na pokładach naszych samochodów.  EyeSight zadebiuto-
wał w 2008 roku w Japonii, obecnie globalna łączna sprzedaż modeli w niego wyposażo-
nych przekracza 2 miliony. Na tym jednak nie koniec – nie ustajemy w ciągłym ulepszaniu 
systemu, tak aby każdy kierowca i pasażer podróżował  Subaru bezpiecznie i spokojnie.

NAJMOCNIEJSZE SERYJNE  SUBARU W USA

NAJNOWSZY FORESTER Z TYTUŁEM ASV+++
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Pod koniec grudnia Insurance Institute 
for Highway Safety (IIHS) opublikował 
wyniki kolejnej serii testów nowych po-

jazdów. Weryfikacji poddano między innymi 
osiem modeli  Subaru dostępnych w USA 
i Kanadzie w specyfikacji 2019, wyposażonych 
w opcjonalny (na rynkach amerykańskich) 
system  EyeSight oraz przednie reflektory 
w technologii LED. Były nimi: Ascent, Outback, 
Legacy, XV (w Ameryce Północnej nazywane 
Crosstrekiem), WRX, Forester oraz Impreza 
w wersji sedan oraz 5-drzwiowej – które 
traktowane przez IIHS jako dwa osobne mo-

dele. Foresterowi eksperci IIHS postanowili 
przyznać tytuł 2019 Top Safety Pick (TSP), 
wszystkie pozostałe zasłużyły natomiast 
na dodatkowy plus przy wyróżnieniu. Należy 
podkreślić, że w tej serii testów tak dobrego 
wyniku nie udało się osiągnąć żadnej innej 
marce. Na trzydzieści przyznanych w niej 
tytułów TSP+ aż siedem przypadło  Subaru!

W podstawowych testach IIHS, mających 
na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa po-
dróżnych podczas niebezpiecznych sytuacji 
na drodze, wszystkie wyróżnione pojazdy 
otrzymały najwyższą możliwą do uzyskania 
ocenę „dobrą”. Amerykańscy eksperci przyj-
rzeli się przede wszystkim ich zachowaniu 

w trzech różnych przypadkach zderzenia 
czołowego – w dwóch testach skupiono 
się na ochronie kierowcy, natomiast trzeci, 
wprowadzony niedawno, dotyczył weryfikacji 
stopnia ochrony pasażera siedzącego obok 
prowadzącego pojazd. Jurorzy standardowo 
ocenili również zachowanie samochodów 
w sytuacji uderzenia w ich bok oraz przy da-
chowaniu. Zweryfikowali także odpowiedź 
zagłówków i siedzeń w chwili uderzenia w tył 
pojazdu. Ponadto wszystkie badane modele 
spod znaku Plejad uzyskały najwyższą notę 
„superior” w teście mającym na celu ocenę 

rozwiązań pomagających kierowcy uniknąć 
zderzenia, czyli systemów bezpieczeństwa 
prewencyjnego. Tak dobry wynik zawdzię-
czają one obecności systemu  EyeSight na ich 
pokładzie. Z kolei w badaniu, w którym we-
ryfikacji poddawane są reflektory pojazdów, 
Ascent, Outback, Legacy, XV, WRX oraz obie 
wersje Imprezy zasłużyły na ocenę „dobrą”.

Spełniając kryteria ustanowione przez 
IIHS, japońska marka znowu udowodniła, 
że jej samochody nie mają sobie równych pod 
względem ochrony podróżujących nimi osób. 
W tym miejscu warto podkreślić, że modele 
 Subaru pobijają również rekordy, jeśli mowa 
o ilości otrzymanych dotychczas wyróżnień 
od amerykańskiego Instytutu – w swoim 
segmencie pojazdów Legacy może poszczy-
cić się tytułem TSP+ już po raz 14. z rzędu, 
podczas gdy Forester cieszy się tytułem 
TSP nieustannie od 13 lat! Wszystko dzięki 
ciągłym wysiłkom inżynierów  Subaru, przy-
noszących rewelacyjne efekty w postaci 
coraz lepszych i coraz bardziej innowacyjnych 
rozwiązań systemów bezpieczeństwa. Ich 
praca i determinacja zapewne już nieba-
wem przełożą się również na dodatkowy 
plus przy tytule TSP dla Forestera.

OSIEM MODELI Z WYRÓŻNIENIEM OD IIHS

W lipcu ubiegłego roku nasza firma ustanowiła specjalny 
Fundusz Innowacji  Subaru-SBI. Jego środki postanowiliśmy 
inwestować w inne firmy, które działają na światowym 

rynku stosunkowo od niedawna. Realizując to postanowienie,  Subaru 
Corporation jeszcze przed upływem ubiegłego roku rozpoczęło 
wspieranie trzech firm start-upowych. Pierwszą z nich jest Bye Aero-
space, Inc. położona w amerykańskim stanie Kolorado, zajmująca się 
projektowaniem, produkcją i sprzedażą samolotów elektrycznych. 
Firma działa od 2007 roku. Drugi ze start-upów zlokalizowany jest 
również w USA. Jest nim firma AEye, Inc., która swoją działalność 
rozpoczęła w Kalifornii w 2013 roku. Skupiona jest ona na opracowy-
waniu systemów sztucznej percepcji dla pojazdów autonomicznych. 

Trzecim ze wspomnianych podmiotów jest aptpod, Inc. z siedzibą 
w stolicy Japonii. Firma ta powstała w 2006 roku, a jej działal-
ność skupia się między innymi na opracowywaniu oprogramo-
wania i sprzętu informatycznego oraz na usługach w chmurze.

Zgodnie z naszą średniookresową wizją zarządzania „STEP” 
pragniemy stawać się marką coraz bardziej spełniającą oczekiwa-
nia swoich klientów i wychodzącą naprzeciw ich zróżnicowanym 
potrzebom w zakresie produktów i usług branży motoryzacyjnej 
i lotniczej. Celem wspomnianego Funduszu Innowacji  Subaru-SBI jest 
tworzenie innowacji poprzez aktywne łączenie wiedzy pochodzącej 
z zewnątrz z własnym doświadczeniem. Wsparcie udzielone obecnie 
trzem start-upom służyć ma właśnie osiągnięciu tego założenia.

Kilka miesięcy temu pisaliśmy 
o rozpoczęciu przez  Subaru 
Corporation i amerykańską fir-

mę Bell Helicopter wspólnych prac 
nad nowym helikopterem o nazwie 
 Subaru Bell 412EPX. Dzisiaj możemy 
dopisać kolejny rozdział tej historii. 
Pod koniec grudnia przeprowadzony 
został lot testowy opracowanego 
dla japońskiego Ministerstwa Obro-
ny prototypu nowego śmigłowca 
użytkowego, stworzonego na bazie 
właśnie wspomnianego 412EPX.

Lot testowy odbył się 25 grudnia 
na terenie zakładów lotniczych Ut-
sunomiya, położonych w japońskiej 
prefekturze Tochigi. Rozpoczął się 

on o godzinie 14:50, trwał 55 minut 
i zakończył się pełnym sukcesem. 
Obsługiwany był przez pilotów  Subaru.

Dostawy nowego helikoptera użyt-
kowego dla japońskiego Ministerstwa 
Obrony zrealizowane będą do końca 
roku podatkowego 2018, po ukończe-
niu przez  Subaru serii lotów testo-
wych. Na terenie zakładów Utsuno-
miya uruchomiona zostanie nowa linia 
produkcyjna tego właśnie śmigłowca 
oraz maszyny  Subaru Bell 412EPX. 
Planowany jest zatem wzrost sprze-
daży helikopterów w wersji komercyj-
nej i tych przeznaczonych do działań 
obronnych zarówno w samej Japonii, 
jak i na rynku międzynarodowym.

Polityka środowiskowa i troska 
o stan naszej planety są jedny-
mi z priorytetów działalności 

 Subaru. Pod koniec listopada posta-
wiliśmy kolejny ważny proekologiczny 
krok – tym razem na drodze walki 

o czyste powietrze.  Subaru Corpora-
tion ogłosiło plan zbudowania elek-
trowni słonecznej na terenie swojej 
fabryki położonej w mieście Oizumi 
w prefekturze Gunma, gdzie produko-
wane są silniki w układzie bokser oraz 

Założono, 
że zakończenie 
montażu i uru-
chomienie wspo-
mnianej instalacji 
nastąpi do 
marca 2020 roku. 
Jej wydajność 
wynosić będzie 
5 MW. System 
ten przyczyni 
się do obniżenia 
emisji CO2 o około 
2370 ton rocznie, 
co odpowiada bli-
sko 2% całkowitej 
rocznej emisji CO2 
na terenie zakładu 
w Oizumi.

przekładnie do samochodów spod 
znaku Plejad. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami system ten pracować 
będzie tylko na potrzeby własne 
jednostki i będzie największym tego 
typu w Japonii. Zostanie on zainsta-
lowany przez firmę Japan Facility 
Solutions, Inc., która następnie zaj-
mie się również jego utrzymaniem.

Polityka środowiskowa  Subaru, 
która została zaktualizowana 
w 2017 roku, zakłada dołożenie 
wszelkich starań zmierzających do 
ograniczenia emisji CO

2
 we wszyst-

kich obszarach działalności naszej 
firmy. Jej głównym celem jest łącz-
ne obniżenie tejże emisji przez całą 
Grupę  Subaru (wszystkie nasze za-
kłady produkcyjne, biura, itd.) nawet 
o 30% w stosunku do jej poziomu 
z roku podatkowego 2016. Taki wynik 
chcielibyśmy odnotować do końca 
marca 2031 roku. Montaż elektrowni 
słonecznej na terenie zakładu Gunma 
Oizumi jest naszą najnowszą inicja-
tywą, która z pewnością przyczyni 
się do osiągnięcia tego założenia.

26listopada ubiegłego roku odbyła się 26. edycja Gali „Samochód 
Roku Playboya”, połączona z 65. urodzinami magazynu „Playboy”. 
Jak co roku gala gościła najlepsze, najnowocześniejsze i najbardziej 

luksusowe samochody, niepowtarzalny playboy show, wyjątkowe osobowo-
ści ze świata sztuki, kultury i biznesu, ale przede wszystkim piękne kobiety.

Nagrody zostały wręczone laureatom w kilkunastu kategoriach. Wy-
boru dokonało jury konkursowe w składzie: Rafał Jemielita, Włodzimierz 
Zientarski, Krzysztof Hołowczyc, Andrzej Borowczyk i Andrzej Koper. 
 Subaru Impreza zdobyła nagrodę w kategorii „Auto Legenda”.

IMPREZA NA GALI „PLAYBOYA”

INWESTUJEMY W START-UPY

LOT TESTOWY HELIKOPTERA  SUBARU

PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE NA TERENIE ZAKŁADU W PREFEKTURZE GUNMA



PANI KAROWA CZEKAŁA…
Obie załogi  Subaru Poland Rally Team bardzo dobrze zaprezentowały się w Warszawie 
na zakończonym 1 grudnia 2018 roku 56. Rajdzie Barbórka. Kultowa impreza zamknęła 
nieoficjalnie zeszłoroczny sezon rajdowy w Polsce. Na słynnej ulicy Karowej przejazdy 
zawodników podziwiały tłumy kibiców.

TEKST: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
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Rajd Barbórka to impreza, która jest 
jedną z najbardziej znanych i nie-
przewidywalnych, jeśli chodzi o wa-

runki atmosferyczne czy uzyskane wyni-
ki.  Subaru Poland Rally Team wystawiło 
do rywalizacji dwie załogi. W bliźniaczych 

 Subaru Imprezach STI wystartowali Mar-
cin Słobodzian z Grzegorzem Dachow-
skim i Wojciech Chuchała pilotowany 
przez Sebastiana Rozwadowskiego.

Ubiegłoroczną nowością warszawskie-
go rajdu był piątkowy start honorowy, który 

usytuowano na ulicach: Karowej i Krakow-
skie Przedmieście. Na sobotę przewidziano 
pięć odcinków specjalnych. Wszystkie 
rozgrywane na Autodromie Bemowo i To-
rze Modlin. Kulminacją rajdowych zmagań 
była oczywiście legendarna ulica Karowa.

Przed startem w Warszawie obie załogi 
były nastawione przede wszystkim na do-
brą zabawę i prezentację przed kibicami 
na Karowej.

Marcin Słobodzian: Barbórka to impreza 
jedyna w swoim rodzaju. Jest bardzo me-
dialna, odbywa się w centrum Warszawy, 
co daje możliwość pokazania się większej 
liczbie kibiców. Dla mnie tym, co przyciąga 
mnie do tych zawodów, jest fenomenalny 
nocny odcinek na ulicy Karowej. Czuliśmy 
się bardzo dobrze w naszym  Subaru i dali-
śmy z siebie wszystko na odcinkach. Jecha-
liśmy jednak głównie w tej imprezie, aby po-
dziękować naszym partnerom i sponsorom 

za cały sezon rajdowy. Chociaż jechałem 
oesem Karowa tylko raz w życiu, nie ma on 
konkurencji wśród reszty odcinków. Bemo-
wo i Modlin są mocno techniczne i trzeba 
na nich po prostu jechać czysto oraz dość 
agresywnie.

Grzegorz Dachowski: Wiem, że takie 
imprezy są potrzebne ze względów mar-
ketingowych, rozrywkowych i dla kibiców, 
ale ja jako zawodnik nie przepadam za tego 
typu ściganiem. Na Karowej, podobnie jak 
na innych oesach, wygrywa ten, kto prze-
jedzie ją w najkrótszym czasie. Liczy się 
technika, precyzja i czasem trochę szczę-
ścia z pogodą.

Wojciech Chuchała: Dla nas to przede 
wszystkim wielkie szczęście i radość, że bra-
liśmy udział w kolejnej edycji Barbórki w tak 
dobrze nam znanym samochodzie. Uważam, 
że ten rajd to w dużej mierze wielkie ściganie 
z potężną presją z każdej strony. Kto bardzo 
chce wygrać, ten z reguły popełnia błędy, któ-
re wyłączają go z liczącej się walki. My stu-
dziliśmy emocje i nasze wewnętrzne ambicje, 
jednocześnie mając w głowie plan, który 
chcieliśmy zrealizować. Był to dla nas kolejny 
pojedynek z zawodnikami, którzy na bieżąco 
pokonywali stricte rajdowe kilometry w se-
zonie. Każdy, kto kocha motoryzację, znalazł 
w ten weekend coś dla siebie.



Sebastian Rozwadowski:  Większość za-
wodników jest strasznie „napompowana” przed 
Barbórką, oczywiście można to zrozumieć – 
chcą się pokazać, godnie podziękować spon-
sorom, partnerom, mechanikom za mijający 
sezon. Ja od zawsze mam do tego troszkę inne 
podejście. Lubię ten rajd, zawsze się na nim 
dobrze bawię i tak go traktuję – jako wspaniałą 
zabawę, a atmosferę Karowej wręcz uwielbiam! 
Na pewno  Subaru jest stworzone do osiągania 
rewelacyjnych wyników na Rajdzie Barbórka. 
Jak spojrzymy wstecz, to załogi startujące 
Subarakami w różnych specyfikacjach bardzo 

często to udowadniały. W ostatnich 15 latach 
 Subaru wygrywało aż 7 razy! Biorąc pod uwagę 
nasze (moje i Wojtka) doświadczenie w tej 
imprezie, doskonały zespół  Subaru Poland 
Rally Team i opony Pirelli, bawiliśmy się dobrze. 
Barbórka to jest mega sprint, tu nie ma miejsca 
na najmniejszy błąd, trzeba pojechać niezmier-
nie precyzyjnie od pierwszego metra pierw-
szego odcinka po ostatnią beczkę na Karowej. 
Oprócz tego ogromną rolę odgrywa właściwy 
dobór opon. Dlatego ten rajd, mimo krótkich 
i pozornie nieskomplikowanych odcinków, jest 
bardzo trudny.

Wojtek Chuchała i Sebastian Rozwadow-
ski zakończyli Rajd Barbórka na szóstej pozy-
cji, a na Karowej uzyskali siódmy czas prze-
jazdu. Marcin Słobodzian i Grzegorz Dachow-
ski zdobyli dwunaste miejsce w rajdzie, a pech 
na Karowej (potrącenie „beczki”) zepchnął ich 
z czwartej na jedenastą pozycję.

Marcin Słobodzian: Myślę, że Rajd Bar-
bórka był dla nas całkiem udany, a w szcze-
gólności Karowa, choć może nie bardzo wi-
dać to po wynikach. Nasza jazda i czas, który 
tam osiągnęliśmy (oprócz kary za dotknięcie 
„beczki”), bardzo nas cieszą. Lubię jeździć 

tego typu odcinki. Bardzo dobrze się na nich 
czuję, a impreza jako całość bardzo mi się 
podobała. Dlatego jestem zadowolony z tego 
startu, było to sympatyczne zakończenie 
roku i jako cały  Subaru Poland Rally Team 
możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy 
w tym sezonie. Zdobyliśmy tytuł mistrzowski, 
ukończyliśmy wszystkie imprezy i dzielnie 
walczyliśmy z załogami startującymi samo-
chodami R5. Warszawska impreza była do-
brym podsumowaniem.

Wojciech Chuchała: Tak naprawdę 
już na początku Rajdu Barbórka byliśmy 

w miejscu, w którym chcieliśmy się znaleźć. 
Nasz plan realizowaliśmy zgodnie z zało-
żeniami. Każdy start po dłuższej przerwie 
traktuję jako mały powrót za kierownicę 
samochodu rajdowego. Sam rajd był dla 
nas całkiem udany i zaprezentowaliśmy się 
z dobrej strony. Przed nami były tylko sa-
mochody R5 i WRC. W nieoficjalnej klasy-
fikacji samochodów Open i Proto wiedliśmy 
prym i to nas cieszyło. Na Karowej trochę 
za bardzo zaryzykowaliśmy z doborem 
ogumienia, ale było to związane z naszym 
planem odnośnie stylu jazdy, który pozwo-

liłby na uzyskanie lepszego czasu. Finalnie 
okazało się, że nie był to najlepszy pomysł, 
ale życie to jest wieczne ryzyko, a w stre-
fie komfortu nie może wydarzyć się nic 
nowego. Nie baliśmy się tego i dzięki temu 
zdobyliśmy wiele nowych doświadczeń. 
Barbórka to krótki rajd, który nie wybacza 
błędów, jego odcinki są dość specyficzne, 
ale bardzo lubię warszawską imprezę.

Partnerami  Subaru Poland Rally Team 
w sezonie 2018 byli: Keratronik, Eneos, 
Santander Leasing, Szkoła Jazdy  Subaru, 
Rodax Budownictwo oraz Pirelli.
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Agnieszka Jama: Wracając do wypraw 
w teren – które z ptaków bądź ssaków 
najbardziej Panią fascynowały? Które 
zaskoczyły swoim zachowaniem? Które 
najbardziej lubiła Pani obserwować?

Anna Grebieniow: Myślę, że każde 
ze zwierząt miało w sobie coś takiego, co 
zatrzymywało i skłaniało do wielu godzin 
obserwacji. Bardzo ciekawie obserwo-
wało się zarówno pingwiny, jak i słonie 
morskie, zwłaszcza te młode, które pod-
czołgiwały się pod dom i tworzyły swoiste 
przedszkole, wyprawiały zabawne harce, 
wchodząc w socjalne interakcje. Cieka-
wiły mnie też zachowania pingwinów 

na pingwinisku. One są niezwykłe – niby 
to ptaki, ale takie inne. Nie latają, ale za 
to potrafią nurkować na kilkadziesiąt 
metrów. Gdy stają grupą na wysokich 
skałach, to z daleka i z dołu wyglądają 
jak chór klasyczny w odświętnych czar-
no-białych frakach. Potrafiły zatrzymać 
mnie w miejscu na dłużej. Przyglądanie 
się ich przepychankom, temu, jak budu-
ją gniazda z kamyczków i opiekują się 
młodymi, potrafiło wręcz zahipnotyzo-
wać. Człowiek stoi, patrzy i nie może się 
oderwać. Tu ktoś kogoś podszczypnął, tu 
inny ukradł kamyki z gniazda sąsiada, tu 
pisklę wypadło z gniazda, wydrzyk skradł 

jajo pod nieuwagę rodzica. Ciągle coś się 
działo. Muszę jednak przyznać, że najbar-
dziej urzekły mnie uchatki antarktyczne, 
czyli kotiki. Tym zwierzętom poświęciłam 
szczególną uwagę, prowadząc przy okazji 
obserwacje ich zachowań, ciekawych 
interakcji. Wywarły na mnie mocny 
wpływ i zachęciły do pogłębienia wiedzy 
na temat ssaków płetwonogich, szcze-
gólnie Antarktyki. A to nie tylko uchatki, 
ale również wspomniane słonie morskie, 
krabojady, foki Weddella i lamparty mor-
skie. No i bardzo rzadkie foki Rossa, któ-
rych jeszcze nie spotkałam, ale liczę na to, 
że wszystko przede mną.

14 15

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA I ZDJĘCIA: ANNA GREBIENIOWROZMOWY

CZUŁAM SIĘ TAK,  
JAKBYM WPŁYWAŁA W INNY WYMIAR –
ROZMOWA Z ANNĄ GREBIENIOW /CZ. 2/
Pani Anna Grebieniow jest absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu 
oraz podróżniczką i przyrodniczką przez dwa duże „P”. Jest również właścicielką 
Forestera. Odkąd sięga pamięcią, swoje zamiłowanie do przyrody łączyła z dalekimi 
wyprawami. Odbyła ich tak wiele, że tematów starczyłoby nam na niezliczoną ilość 
długich rozmów. W kontynuacji naszej rozmowy z poprzedniego wydania opowiada nam 
o polarnych lodach i pustyni, które oczarowały ją swymi tajemnicami.

ciąg dalszy z poprzedniego numeru



A.J.: Wspomniała Pani o interakcjach 
zwierząt. A jak to było między Panią 
i koleżanką? Przebywałyście przez bardzo 
długi czas z dala od innych ludzi i byłyście 
skazane tylko na swoje towarzystwo. 
Czy dochodziło do nieporozumień? Czy 
tęskniła Pani za bliskimi w kraju?

A.G.: Zastanawiam się, jak o tym po-
wiedzieć. Tęsknota na pewno jest, bo 
ona chyba jest zawsze, jak wyjeżdża się 
gdzieś na dłużej. Nie jest to jednak tęsk-
nota pojmowana jako rozpaczliwa po-
trzeba bycia z bliskimi, ale raczej świa-
doma pamięć o nich. A także pewność, 
że oni pamiętają o mnie. Na „Lajonsie” 
starałam się być „tu i teraz”, czyli skupiać 
się na tamtych chwilach i na tamtym 
miejscu tak mocno, jak tylko potrafiłam. 
Byłam skoncentrowana na teraźniej-
szości. Bardzo chciałam tam być i nie 
żałowałam tego ani przez sekundę. 
Jeśli natomiast mowa o byciu z drugim 
człowiekiem w tak trudnych warun-
kach – mam tu na myśli 16 m² domku 
przypadające przez pół roku na dwie 
osoby – to faktycznie może ono przyspa-

rzać pewnych konfliktów. Będąc jednak 
na bezludnym obszarze, nie ma możli-
wości ucieczki, na przykład w momen-
cie niezgody czy zwykłego zmęczenia 
byciem z jednym tylko człowiekiem. 
Tam się przyjeżdża i wraca z powrotem 
dopiero po pięciu miesiącach. A domek 
jest jeden. W tzw. międzyczasie nie ma 
możliwości wydostania się z cypla. Jest 
to możliwe jedynie w bardzo awaryjnej, 
zagrażającej życiu sytuacji. Przez to, au-
tomatycznie, chyba podświadomie, czło-
wiek jeszcze bardziej niż w zwykłych 
okolicznościach nastawia się na unika-
nie konfliktów bądź sprawne łagodzenie 
ich. Najlepiej po prostu nie skupiać się 
na tym, co drażni i nie generować niepo-
trzebnego stresu. Miałyśmy tam do wy-
konania konkretną pracę i musiałyśmy 
ze sobą współpracować, dbałyśmy więc 
o dobrą atmosferę. Pobyt w bazie był dla 
mnie z pewnością lekcją pokory. Można 
byłoby przypuszczać, że po spędzeniu 
kilku miesięcy z jedną tylko osobą jest 
się wyjątkowo spragnionym towarzy-
stwa innych ludzi. Tymczasem tam, 

we wspólnym pokoju, nie ma miejsca 
na samotność w sensie bycia samemu, 
gdy się tego potrzebuje. I to było coś, cze-
go mi czasem brakowało. Gdy wróciłam, 
informowałam znajomych bardzo stop-
niowo o tym, że już jestem. Taki powrót 
wymaga dłuższej aklimatyzacji.

A.J.: Wróćmy teraz do prowiantu, który 
zabierała Pani ze sobą na obserwacje. 
Jak wyglądały codzienne posiłki?

A.G.: Ma się do dyspozycji tylko to, co 
zamówi się wcześniej w Polsce. Trzeba 
przy tym pamiętać, że pewne rzeczy 
po prostu nie przetrwają, na przykład 
błyskawicznie zgniła nam papryka czy 
pomidory. Można się obejść bez niektó-
rych produktów i zastąpić je innymi, tymi 
w słoikach lub puszkach. Marchewka, 
ziemniaki, pietruszka i cebula dały radę, 
a jeśli robiły się suche i pomarszczo-
ne, to wystarczyło przez dobę czy dwie 
potrzymać je w wiadrze z wodą i turgor 
(czyli stan jędrności tkanek roślinnych) 
wracał. Jajka wystarczy co miesiąc obra-
cać i dzięki temu zabiegowi wytrzymają 

kilka miesięcy bez lodówki. Przy tym datę 
ważności wszelkich produktów najlepiej 
traktować tylko jako luźną sugestię. Przed 
wyjazdem trzeba sobie wyobrazić i osza-
cować, ile czego będzie potrzebne przez 
kilka miesięcy. Nie jest to proste i czasem 
okazywało się, że czegoś było za dużo, 
a czegoś innego zabrakło. Trudno jest też 
przewidzieć, na co będziemy mieli smak, 
apetyt. To się trochę zmienia. Ja na przy-
kład w Polsce wcale nie jadam kisieli 
błyskawicznych i do głowy by mi nie przy-
szło, żeby sobie je zamówić, a tam nagle 
były hitem. Poza tym miałyśmy też trochę 
liofilizatów i czasami z nich korzystały-
śmy. Zabierałyśmy je w teren w termosie. 
Same też piekłyśmy chleb! W pierw-
szym sezonie zrobiłyśmy samodzielnie 
piekarnik. Na wierzchu pieca powstało 
coś na kształt pudełka z kawałka blachy 
i szamotu. Fantastycznie piekło się w nim 
chleb na zakwasie, wyhodowanym, na-
wiasem mówiąc, z sucharów beskidzkich. 
Tak więc, miałyśmy świeże pieczywo. Do 
tego dysponowałyśmy dżemami, serami… 
Cóż więcej trzeba? Można powiedzieć, 
że jadłyśmy to, co w Polsce bierze się do 

plecaka, idąc w góry. Jak skończyła się 
nam sól, to odsalałyśmy wodę z oceanu 
w ceramicznym naczyniu – wystarczyło 
na kilka godzin postawić je wypełnio-
ne wodą morską na piecu. Okazało się, 

że z półtora litra wody można otrzymać 
sześć łyżek stołowych soli. Jakoś sobie 
radziłyśmy. Zawsze jest przecież jakieś 
rozwiązanie problemu, trzeba go tylko 
poszukać.

A.J.: Czy zdarzały się w bazie jakieś usterki, 
z którymi musiały się Panie uporać?

A.G.: Tak. Pobyt tam był dla nas 
prawdziwą lekcją kombinowania. 
Jak zepsuł się nam piec, musiałyśmy 
w jakiś sposób same go sobie naprawić, 
bo miałyśmy świadomość, że serwis 
z Castoramy przecież nie dojedzie. 
Ma się tylko to, co uda się znaleźć 
w „lajonsowym” M1. Stopiła się rurka PCV 
od płaszcza wodnego i uniemożliwiło 
to korzystanie z pieca. Blisko miesiąc 
trwała produkcja odpowiedniej „protezy” 
z niczego. Po kilkunastu próbach, osta-
tecznie za pomocą lutownicy, stopiłyśmy 
tworzywo, dorabiając kropla po kropli 
brakujący element. To samo tyczyło się 
daszku nad kominem, który porwał wiatr. 
Zastąpiłyśmy go puszką po kukurydzy 
zszytą drutem z częścią metalowego 
lejka do przelewania paliwa. Poza tym 
popsuł mi się obiektyw w aparacie wsku-
tek uderzenia, na dwa miesiące przed 
końcem kontraktu. W Polsce nigdy nie 
odważyłabym się dotknąć obiektywu 
śrubokrętem. W obawie, że zupełnie 
popsuję optykę, oddałabym go od razu 

PLEJADY NR 82 PLEJADY 1/2019plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady16 17

ROZMOWY



do serwisu. Tymczasem tam nie miałam 
wyjścia – pozostawało mi spróbować, 
w przeciwnym wypadku zostałabym bez 
narzędzia pracy aż do wyjazdu. Wizja nie 
rysowała się ciekawie.

Na szczęście miałam ze sobą pożyczo-
ny modem satelitarny, z którego korzy-
stałam bardzo rzadko – krótkie łączenie 
raz na 2–3 tygodnie tylko po to, żeby 
ściągnąć i wysłać wiadomości tekstowe 
(o ile na dodatek pozwalała na to pogo-
da). Udało mi się więc nawiązać kontakt 
z dystrybutorem obiektywów, z firmą 
Sigma z Polski. Uwierzyli w historię, któ-
rą im opisałam – że siedzę na bezludnym 
cyplu na końcu świata, że zepsuł mi się 
obiektyw, że coś się w nim w środku 
urwało i że nie wiem, czy mogę sama to 
rozkręcić, by nie uszkodzić optyki. Tę 
moją brzmiącą trochę bajkowo historyjkę 
ktoś przeczytał i jednak potraktował po-
ważnie. Było to coś fantastycznego, kiedy 
po trzech dniach dostałam instrukcję, 
w której krok po kroku było opisane, któ-
rą śrubkę wyjąć, co i jak rozkręcić, w ja-
kiej kolejności, żeby nie popsuć. Byłam 
ogromnie wzruszona! Udało mi się zna-
leźć złamaną część, naprawić ją i wszyst-
ko skręcić z powrotem. Mój obiektyw 
znowu działał i to do końca wyjazdu. Jak 
widać, czasem warto zapytać. Takich 
sytuacji było dużo więcej. Najlepiej nie 
martwić się, tylko – jak to mawia Bajra, 
przyjaciel z Mongolii – trzeba wypić her-
batę i działać. Zawsze coś się wymyśli!

A.J.: Wspomniała Pani, że zdarzali 
się w bazie goście. Jak często 
ktoś wpadał z wizytą?

A.G.: W pierwszym sezonie miałyśmy 
tylko jedną wizytę, która trwała trzy 
godziny. Było to pod sam koniec nasze-
go pobytu na Lions Rump, w 120. dniu. 
W drugim sezonie gości miałyśmy czę-
ściej – wizyty składano nam cztero- czy 
pięciokrotnie. Działo się to jednak tyl-
ko dlatego, że miałyśmy zaplanowany 
remont naszego domku. Miały to być 
poważniejsze prace, których zakres nie 
mieścił się w naszych obowiązkach ani 
możliwościach, lub też wymagał specjali-
stycznych umiejętności. Chodziło o zała-
tanie dachu, wymianę desek, impregna-
cję domku. Przyjeżdżała do nas zatem 
ekipa techniczna ze stacji. Miałyśmy 

również gości na Sylwestra. Tak więc 
sezon drugi był zdecydowanie pod tym 
względem inny od pierwszego.

A.J.: Jak przebiegła Pani „aklimatyzacja” 
po powrocie do kraju? Czy coś szokowało? 
Z czym trudno było sobie poradzić?

A.G.: Po powrocie do cywilizacji począt-
kowo czułam się mocno „przebodźcowa-
na”. Obrazy zmieniały się tak szybko, sa-
mochody, pstrokate reklamy, głośne ulice, 
tłumy ludzi, neony – czułam się w tym 
obco przez dłuższy czas. I zresztą nadal nie 
czuję się w tym komfortowo. Taki natłok 
uderzającej zewsząd masy informacji nie-
zwykle męczy. Dźwięki, od których ucho 
odwyka, słyszy się potem ze zdwojoną 
mocą. Na Lions Rump wsłuchiwałam się 
w otoczenie, by wychwycić niekiedy drob-
ne, ale bardzo ważne dźwięki. One poma-
gają nam niekiedy odnaleźć, zauważyć, 
czy zidentyfikować zwierzęta, wychwycić 
jakąś anomalię, ocenić siłę wiatru i tak 

dalej. Człowiek staje się tam wyjątkowo 
wrażliwy fonicznie. Potem w zderzeniu 
z cywilizacją nadmiar dźwięków jest bo-
lesny, szumi w głowie, nie wiadomo, kogo 
słuchać, gdy wokół kilka osób mówi naraz. 
Myśli się po cichu: „po co oni tyle mówią”? 
Po przybyciu na stały ląd zszokowała mnie 
pierwsza mucha, która usiadła mi na ręce. 
Przez pół roku nie widziałam muchy! Nagle 
taki detal urasta do rangi wydarzenia i pa-
trzy się na muchę jak na jakiś cud.

Musiałam też przyzwyczaić się 
na nowo do płacenia w sklepie, raz o mały 
włos wyszłabym ze zgrzewką wody bez 
płacenia, na szczęście zdążyłam się zre-
flektować. No i nagle był dostęp do truska-
wek, bananów, kiwi! Nie patrzyłam nawet 
na cenę, widząc szypułkowane pyszności. 
A kolejny szok? Odniosłam wrażenie, 
że wszyscy w Polsce, włączając dzieci, 
mówili o polityce. Proces aklimatyzacji 
nie jest łatwy, bo trudno jest odzwyczaić 
się od prostego, naturalnego rytmu ży-

cia, harmonii z przyrodą, spokoju i ciszy. 
To prawda, że będąc tam, coś nas omija. 
Nie uczestniczy się w narodzinach dzieci 
przyjaciół, ślubach, czy też nie towarzyszy 
im w trudnych chwilach. Tego nie da się 
nadrobić, w pewnym sensie jest to cena, 
jaką się ponosi. Taka długa nieobecność 
to też test ludzkich więzi. Myślę, że ten, 
kto miał okazję podróżować ciut dłużej, 
wie o czym mówię.

A.J.: Przebywałyście w miejscu nietkniętym 
ręką człowieka, których tak niewiele 
zostało na naszej planecie. Czy na mapie 
Pani marzeń znajdują się inne podobne 
zakątki świata, do których chciałaby 
Pani dotrzeć w najbliższej przyszłości?

A.G.: Zdecydowanie jest kilka takich 
miejsc. Zakładam, że kiedyś do nich dotrę. 
Taką mam nadzieję. Z pewnością Geor-
gia Południowa, biegun północny, Nowa 
Zelandia. Oczywiście powrót w Antark-
tykę. Może jednak najpierw Kazachstan, 

albo raz jeszcze Kirgistan? Trochę tego 
jest. Lubię takie kraje, gdzie ludzie patrzą 
sobie w oczy, gdy idą ulicą. Tak z reguły 
jest na Wschodzie. Myślę jednak, że rejony 
polarne stały się dla mnie szczególnie bli-
skie. Czuję w sobie teraz taki polarny zew!

A.J.: Może z obszarami polarnymi będzie 
tak jak z pustynią Gobi, którą odwiedziła 
Pani aż sześciokrotnie? Celowo do niej 
nawiązuję, „ocieplając” nieco klimat naszej 
rozmowy. W 2008 roku w niecodzienny 
sposób przemierzyła Pani blisko 1500 kilo-
metrów tej właśnie krainy. Zajęło to 56 dni. 
Następnie napisała Pani książkę, której 
tytuł „Żagle nad pustynią. Z wiatrem przez 
Gobi” może troszkę zaskakiwać. O co tak 
naprawdę chodziło z tymi żaglami?

A.G.: To było podążanie za silną inspi-
racją. Otóż poznałam kiedyś na Mazurach 
niezwykłego, a przy tym bardzo skromne-
go człowieka – Wojciecha Skarżyńskiego, 
który podzielił się ze mną swoją historią. 

Opowiedział mi, że razem ze swoimi ko-
legami przejechał kiedyś żaglowozem 
przez pustynię Gobi. Zrobiłam wtedy 
wielkie oczy i zaczęłam go wypytywać 
o szczegóły. Okazało się, że w latach 
70. trzech pionierów z Polski przejechało 
tę pustynię trójkołowymi pojazdami wła-
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snej konstrukcji. Były to pojazdy żaglowe, 
napędzane tylko i wyłącznie wiatrem, 
nieposiadające pedałów ani hamulców. 
Żeglowało się nimi dokładnie w ten 
sam sposób, jak robi się to w przypadku 
jachtu. Usłyszałam tę opowieść w mo-
mencie, w którym za chwilę przypadała 
30. rocznica tejże wyprawy. Panowie je-
chali w 1978 roku, a ja poznałam Wojtka 
w 2007. Pomyślałam, że cudownie byłoby 
wyciągnąć tę przygodę z lamusa i przy-
pomnieć ją światu. W tamtych czasach 
był to przecież nie lada wyczyn! Żal mi 
się zrobiło, kiedy uświadomiłam sobie, 
że taka historia jest zakopana na mazur-
skiej wsi i mało kto o niej słyszał. Wojtek 
pokazał mi żaglowóz złożony w stodole 
i powiedział: „Jak chcesz, to weź go i jedź”. 
Odpowiedziałam: „Dobrze, to jadę!”. To 
była decyzja chwili.

Nagłośniłam temat. Zaczęli pojawiać 
się ludzie, którzy chcieli się dołączyć, 
pomogli i koniec końców udało się zor-
ganizować tę niezwykle ważną dla mnie 
wyprawę. Pierwszy dołączył mój brat 
Bogumił. Jak widać, nie tylko ja mam po-
dróżnicze zapędy w tej rodzinie (śmiech). 

Potem z entuzjazmem w organizację za-
angażował się Światek Rojewski, którego 
niegdyś poznałam, podróżując po Mon-
golii autostopem. Stał się drugim filarem 
tej wyprawy i głównym konstruktorem 
żaglowozu „Gobi 3”. Bez niego mogłoby 
się to nie udać. Pisaliśmy pisma, organi-
zowaliśmy sprzęty, pieniądze. Ogromnie 
miło wspominam moment, gdy na ostat-
nią chwilę dostaliśmy generator 2 kW od 
Aries Power Honda. Generator otrzymał 
imię „Gienio” – było to strategiczne wypo-
sażenie, które potem ratowało nas w opre-
sjach, bo mogliśmy uruchomić szlifierkę 
czy inne elektronarzędzia na środku pu-
styni. Ostatecznie dziewięcioosobowym 
zespołem „żaglonautów” przemierzaliśmy 
pustynię Gobi śladami pionierów, po ska-
łach, piasku, żwirze, korytami wyschnię-
tych rzek, przez step, pustynię, wydmy… 
Przez wszystko to, co przyroda podsuwała 
nam pod koła.

A.J.: Czy żaglowozy były bezawaryjne?
A.G.: Ależ skąd! Były zdecydowanie 

bardzo awaryjne! (śmiech) Tak jak po-
wiedziałam wcześniej, były to pojazdy 

własnej konstrukcji. Jeden z nich otrzy-
małam od pioniera, Wojtka Skarżyń-
skiego. To był taki trójkołowy stelaż 
wykonany z duraluminium lotniczego, 
wyposażony w zawieszenie od Junaka 
kupionego wówczas na bazarku. Ten 
motor też zatem musiał już wtedy mieć 
kilkanaście lat. Koła pozostawiały wiele 
do życzenia. Nikt z naszej obecnej ekipy 
nie miał jednak doświadczenia żaglowo-
zowego ani motorowego i na przykład nie 
pomyśleliśmy o tym, że zaczną nam pę-
kać szprychy. Uczyliśmy się wszystkiego 
od zera, nawet tego, jak wymienić koło. 
Wcześniej nie wiedziałam, jak z blachy 
zrobić ceowniki, jak się gwintuje… Teraz 
uczyłam się, jak z drutu zrobić śrubkę. 
Podróże kształcą!

Drugi pojazd jeszcze w Polsce wyko-
naliśmy samodzielnie na wzór starego. 
W tym celu również musieliśmy zdobyć 
różne elementy, nauczyć się spawać. 
Tyle tylko, że zamiast zawieszenia z Ju-
naka wykorzystaliśmy Suzuki Enduro. 
Drugi oryginał był już bowiem niestety 
niedostępny, a chcieliśmy powtórzyć 
wyprawę w podobnym stylu, dwoma 

żaglowozami. Wojtek powiedział nam, 
że w tamtych czasach wszystko musiały 
klepnąć tak zwane „czynniki” i w ra-
mach tego klepnięcia pionierzy musieli 
podarować jeden ze swoich pojazdów 
młodzieży mongolskiej na znak przyjaź-
ni. Nie udało nam się go odnaleźć w Ułan 
Bator. Może skończył jako słup latarni 
albo kawałek płotu.

Jechaliśmy zatem przed siebie ża-
glowozami, starym i nowym, i praktycz-
nie codziennie mierzyliśmy się z jakąś 
awarią. To podarł się żagiel, to wyrwało 
nam stopę masztu, to znowu wyskoczyło 
siedzenie, pozrywały się wanty wskutek 
silnych naprężeń. Zawsze coś się działo. 
Do tego wszystkiego nagle potrafiła po-
psuć się pogoda. Robiło się zimno, co też 
utrudniało nam podróż. Traktowaliśmy 
jednak ten wyjazd jako przygodę. To nie 
miał być wyczyn sportowy ani wyścig. Nie 
mieliśmy presji, że musimy osiągnąć jakiś 
konkretny dystans. My po prostu chcieli-
śmy przejechać śladami pionierów i wy-
ciągnąć ponownie na światło dzienne ich 
historię. Kierował nami podziw i szacunek 

za to, czego dokonali w trudnych czasach, 
kiedy nie było pieniędzy, sprzętu, a do 
tego wszystko wymagało pozwoleń. My 
powtórzyliśmy ich wyprawę, faktycznie 
przemierzając 1500 kilometrów. W przy-
jaźni i w miłej atmosferze spędziliśmy 
czas na Gobi. W ramach niespodzianki 
zaprosiliśmy do nas również głównego 
organizatora wyprawy pionierskiej, czyli 
Wojtka Skarżyńskiego. Odwiedził nas 
i odbył rundę honorową swoim żaglowo-
zem. Historia zatoczyła więc koło. Myślę, 
że był to jeden z najważniejszych momen-
tów całej ekspedycji.

A.J.: Żaglowozów raczej nie da się prze-
wieźć w bagażniku… W jaki więc sposób 
przetransportowaliście je na pustynię?

A.G.: Cały nasz sprzęt dotarł konte-
nerem kolejowym. Firma Urbanek eks-
portowała wówczas różne sałatki i inne 
specjały do Mongolii i zaproponowała 
nam miejsce w swoim kontenerze. Tak 
więc wszystko pojechało z ogórkami 
konserwowymi z Łowicza. Nie obyło się 
bez przygód, bo kontener utknął na gra-

nicy polsko-białoruskiej na blisko trzy 
tygodnie, podczas gdy my byliśmy już 
na miejscu w Mongolii. Skorzystaliśmy 
na tym jednak, zwiedzając kraj.

A.J.: Na początku naszej rozmowy przyzna-
ła Pani, że rejon bieguna południowego był 
inny, niż można było się tego spodziewać. 
Czy pustynia również czymś zaskoczyła?

A.G.: Mongolska pustynia Gobi za-
skakuje tym, że jest mało pustynna! 
Inaczej – ona jest pustynna, ale nie 
w taki sposób, w jaki my sobie pustynię 
wyobrażamy. Mówiąc o pustyni, kojarzy-
my ją automatycznie z Saharą, z piachem 
i wielkimi wydmami po horyzont, takimi, 
jakie oglądamy na filmach, w których 
wędrują karawany. Tymczasem pustynia 
Gobi takich terenów ma bardzo mało, 
zajmują one zaledwie kilka procent jej 
powierzchni. Większą jej część stanowią 
góry, surowe skały, kamieniste wąwozy, 
tereny stepowo-pustynne, lasy saksa-
ułowe, niekiedy spotyka się inne drzewa. 
Wcześniej bywałam już w tym miejscu, 
znałam je też z fotografii, jednak dopiero 
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tak długi pobyt i spędzone tam blisko 
dwa miesiące pozwoliły mi dokładnie 
poznać ten zakątek świata.

Pustynia obfituje w życie! Często 
napotykaliśmy stada wielbłądów, kóz 
i koni mongolskich koczowników. Jest 
też całe mnóstwo owadów, ptaków i ssa-
ków kamuflujących się za dnia wśród 
kamieni i wychodzących na zewnątrz 
dopiero wieczorem. Na przykład pewnego 
dnia kładliśmy się spać na piasku i rano 
zauważyliśmy, że wokół nas było pełno 
tropów. Doszliśmy do wniosku, że te zwie-
rzęta musiały w nocy chodzić nawet po 

nas. Na pustyni Gobi można ponadto na-
trafić na piaskowcowe klify czy szczątki 
dinozaurów. Codziennie odkrywaliśmy 
coś innego. Pod tym względem to miejsce 
przypomina mi Antarktykę. Zarówno 
pustynia, jak i kraina lodu odbiegały od 
moich wcześniejszych wyobrażeń, prze-
świadczeń. Obfitują w niezwykłe formy, 
kolory, fascynują bogactwem życia. Co 
więcej, w przypadku obu spotkałam się 
z ogromną przestrzenią i bajecznie roz-
gwieżdżonym niebem – gwiazdy i tu, i tam 
są wyraziste od horyzontu po horyzont, 
wydają się być na wyciągnięcie ręki.

A.J.: A jak wyglądały spotkania 
z mieszkańcami pustyni?

A.G.: Gdy tylko było to możliwe, odwie-
dzaliśmy napotykanych nomadów. Byłoby 
wręcz nietaktem przejechać obok jurty i nie 
przywitać się, nie napić herbaty. To pustyn-
na etykieta, że człowiek interesuje się dru-
gim, pozdrawia, pomaga, gości – bez zbęd-
nych pytań. Koczownicy żyją w jurtach, 
przenosząc się z nimi z miejsca na miejsce 
w zależności od potrzeb, pory roku, zasob-
ności otoczenia w paszę dla stad zwierząt. 
Zimą wybierają bliskość gór z uwagi na osło-
nę przed wiatrem, a latem praktyczniej jest 

osiedlić się w pobliżu źródła, rzeki, gdzie 
gleba też żyźniejsza. To niezwykle gościnni 
ludzie. W jurtach częstowano nas kumy-
sem, czyli sfermentowanym końskim mle-
kiem, herbatą z solą, mlekiem i – w wersji de 
lux – z baranim łojem. Oczywiście były też 
wypieki, mięso baranie, a także – co cieka-
we – polskie sałatki Urbanka. Czym chata 
bogata! Zdarzało się nam w podziękowaniu 
podwozić ich gdzieś „żaglostopem”, albo 
pozwalaliśmy dzieciom pobawić się w ża-
glonautów. Zawsze można coś podarować 
drugiemu człowiekowi, czasem na przykład 
okazję do drobnej radości.

A.J.: Opowiada Pani w niezwykle inte-
resujący sposób o odległych rejonach 
naszego globu. Wróćmy jednak do 
kraju. Słyszałam, że niedawno była Pani 
zaangażowana w obserwacje żółwi 
błotnych pod Lesznem? Na czym polega 
Pani codzienna praca w Polsce?

A.G.: Od wielu lat jestem zaangażowana 
w projekty ochrony przyrody realizowane 
w ramach Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Przyrody „Salamandra”. Obecnie szczegól-
nie skupiona jestem na projekcie ochrony 
żółwia błotnego w Wielkopolsce. To nasz 
rodzimy, europejski gatunek. Zajmujemy 
się jego największą populacją w naszym 
rejonie, a jednocześnie najbardziej zagro-
żoną, nie tylko w Wielkopolsce, ale być 
może i w Polsce. Wszystko przez silnie 
rozwiniętą gospodarkę rolną, która zagraża 
żółwicom składającym jaja, ich lęgowiskom 

i gniazdom. Nasza praca polega między 
innymi na tym, by tropić samice w okresie 
lęgowym. Robimy to z użyciem telemetrii. 
Zabezpieczamy odpowiednio gniazda, 
a następnie staramy się porozumieć z rol-
nikami i ustalamy, jakie miejsca powinni 
omijać. Wszystko po to, żeby ochronić 
populację, która jest obecnie silnie nara-
żona na wyginięcie. Projekt prowadzimy 
sukcesywnie od czterech lat. Wierzymy 
w możliwość ochrony tych gadów. Chcemy 
nasze prace rozszerzyć również na inne 
rejony Wielkopolski. To, co robimy, stanowi 
na razie zalążek większego projektu, które-

mu aktualnie wraz kolegami poświęcamy 
dużo czasu i energii. Poza tym uczestniczę 
w działaniach w zakresie ochrony kulika 
wielkiego na Łęgach Nadobrzańskich. 
Wcześniej zajmowałam się też edukacją 
w zakresie konwencji waszyngtońskiej, 
czyli mówiąc w skrócie – zwalczaniem nie-
legalnego handlu zagrożonymi gatunkami. 
Kiedyś zaangażowana byłam też w ochronę 
bocianów w dolinie Noteci. Teraz jednak 
najbardziej pochłania mnie temat żółwi 
i pilna potrzeba ochrony tego gatunku.

A.J.: Wiem, że żaden środek transportu nie 
jest Pani obcy. O żaglowozie już mówiłyśmy. 
Chętnie podróżuje Pani również rowerem, 
konno i samochodem – Foresterem. 
Skąd wziął się pomysł na  Subaru?

A.G.: Forester marzył mi się już od 
dawna, gdyż niejednokrotnie widzia-
łam ten samochód na Suwalszczyźnie, 
gdzie spędzam sporo czasu, koczując 
w mojej jurcie. Miałam okazję zobaczyć, 
jak świetnie sprawdza się on w terenie. 
Również moi kuzyni oraz znajomi przy-
rodnicy jeździli tym właśnie modelem 
i zawsze bardzo go sobie chwalili. Od lat 
moim marzeniem był samochód z na-
pędem na cztery koła, ale jednocześnie 
nie chciałam wielkiej, typowej terenów-
ki. Zależało mi na aucie wygodnym do 
pokonywania długich tras. No i powoli 
zaczęłam rozglądać się za taką hybrydą 
moich oczekiwań. Coraz częściej i bacz-
niej przyglądałam się Foresterom. Kiedy 
w końcu mój poprzedni samochodzik nie 
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wytrzymał obciążenia pomysłami zrobie-
nia z niego auta w teren i odmówił posłu-
szeństwa, pomyślałam, że chyba już jest 
ten czas. Całkiem niedawno, bo było to 
w okolicy marca 2018 roku, stwierdziłam, 
że nadszedł właściwy moment na zmianę 
samochodu. Przesiadłam się do Forestera 
i jestem bardzo zadowolona! W końcu 
mogę jeździć spokojnie, nie zastanawia-
jąc się nad tym, czy auto poradzi sobie 
z dojazdem w bardziej wymagające miej-
sce, czy dam radę przejechać piaszczystą 
trasą albo błotnistym jarem. Bez trudu 
pokonuję dziurawe drogi i łąki. Wożę 
w nim niemalże cały swój dom. Forester 
stał się moim nieodłącznym towarzy-
szem podróży. Można powiedzieć, że pra-
wie mieszkam w tym aucie (śmiech).

A.J.: Które cechy samochodu przydają się 
najbardziej w Pani pracy i w podróży?

A.G.: Przede wszystkim chciałam, żeby 
auto było niezawodne. O Foresterze sły-
szałam wiele dobrych opinii i jak na razie 
wszystko się potwierdza. Owszem, bywa-
ją drobne usterki ale to w końcu już 17-la-
tek i ma do tego prawo, nigdy natomiast 
mnie nie zawiódł żadną awarią. Pewne 
auto jest dla mnie niezwykle ważne, kie-
dy samotnie wyruszam w mniej dostępne 
rejony, śródpolne drogi czy podmokłe 
łąki. Poprzednie auto nierzadko było 
powodem niechcianych niespodzianek. 
Teraz zakładam, że nic takiego się nie 

wydarzy. Dodatkowo doceniam fakt, 
że jest to kombi. Auto jest dosyć pojemne 
i mieszczę w nim wszystko, czego potrze-
buję. Na stałe wożę w moim Foresterze 
namiot, śpiwór, karimatę i ekwipunek 
kuchenny – to wszystko zajmuje mi może 
jedną piątą bagażnika. Pod siedzeniem 
bez problemu mieszczę wyciągarkę ręcz-
ną i przetwornicę prądu. Jednocześnie 
auto średniego gabarytu jest funkcjo-
nalne w mieście, gdzie trudno o miejsce 
do parkowania. Doceniam też to, że roz-
kładając siedzenia samochodu, mogę 
się w nim spokojnie przespać, kiedy 
na przykład w okolicy nie ma warunków 
na rozbicie namiotu lub zwyczajnie – nie 
chce mi się go rozbijać. Przyznam się, 
że sprawne rozkładanie siedzeń było 

jedną z pierwszych funkcji, jakie spraw-
dziłam podczas podejmowania decyzji 
o zakupie Forestera (śmiech).

Jesienią zdecydowałam się na zakup 
namiotu dachowego i okresowo go wożę, 
aby nie trzeba było przeorganizowywać 
przestrzeni bagażnika, gdy podróżuję 
z większą ilością bagażu. Niedawno z ko-
lei świetnie poradził sobie z dość ciężką 
przyczepą, na dodatek na mokrej trawie 
i pod górę, bez rozpędu. Z załączonym 
reduktorem robi się z niego prawdziwy 
smok. Gabaryty auta, to jak świetnie 
radzi sobie w wymagającym terenie oraz 
funkcjonalność – te cechy cenię w nim 
najbardziej.

A.J.: Czy zdarzyły się Pani jakieś usterki, 
awarie, nieprzewidziane sytuacje?

A.G.: Nie, na szczęście nie miałam żad-
nych nieprzyjemnych przygód. Wizyty 
u mechanika są planowane i są to zwykłe 
standardowe wymiany, przeglądy i napra-
wy drobnych usterek. Na drodze nie mia-
łam dotąd żadnych niespodzianek i nie 
spodziewam się ich!

A.J.: Biorąc pod uwagę rocznik, nie jest Pani 
pierwszym właścicielem samochodu?

A.G.: Nie, niestety, kupiłam używany, 
17-letni samochód. Przede mną miał on 
dwóch właścicieli, ja jestem trzecim – 
bardzo zadowolonym.

A.J.: Dokąd najdalej udało się 
Pani zajechać Foresterem?

A.G.: Raczej skąd przyjechać! Sa-
mochód znalazłam w internecie – był 
do kupienia w Holandii, na zachodnim 
krańcu, nad Morzem Północnym. Posta-
nowiłam tam pojechać, oględziny wypa-
dły pozytywnie i Foresterem wracałam 
już do Polski. Przyjechałam nim prosto 
na Suwalszczyznę, gdzie mam swoją 
jurtę, czyli pokonałam dystans około 
1600 km. Była to jak dotąd moja najdłuż-
sza podróż, którą odbyłam za jego kół-
kiem za jednym zamachem. Podkreślam, 
jak dotąd! Kołacze mi już w głowie po-
mysł na wyjazd do Kirgistanu. Byłam tam 
niedawno na Światowych Igrzyskach 
Koczowników i przy okazji widziałam 
sporo Foresterów na kirgiskich górskich 
drogach. Na dziesięć przejazdów lokal-
nym autostopem trzy odbyły się właśnie 

„forkiem”. Przy niektórych jurtach też 
zauważałam charakterystyczny, znajomy 
kształt. To mnie natchnęło.

A.J.: Jakie wrażenie auto robi na Pani 
bliskich? Czy Pani również udało się 
już kogoś zainteresować  Subaru?

A.G.: Moi rodzice właśnie kupili 
Outbacka! To jest ich pierwsze Subaru. 
W pewnej mierze być może zainspirowali 
się moimi pozytywnymi doświadczenia-
mi. Często, kiedy wracałam z jakiegoś 
wyjazdu, chwaliłam mojego rumaka 
i opowiadałam, jak na przykład po raz 
kolejny udało mu się dzielnie wyjechać 
z jakiegoś bagienka, czy też wjechać pod 
górę po piachu, gdzie na pierwszy rzut 
oka wydawało się to niemożliwe. To auto 
naprawdę daje radę! Nie było jednak 

moją intencją przekonanie rodziców do 
zmiany auta. Rodzice sami, słuchając 
tych opowieści, stwierdzili w pewnym 
momencie, że może warto przyjrzeć się 
samochodom tej marki nieco dokładniej. 
Pojechaliśmy je pooglądać i Outback 
wpadł im od razu w oko. Bardzo podo-
bało się nam to, że podejmując decyzję 
o zakupie samochodu, mogliśmy podczas 
jazdy próbnej przetestować wszystkie 
systemy ostrzegawcze i wspomagające 
jazdę, obecne na jego pokładzie. Zdarzyło 
się nam to po raz pierwszy – w przypad-
ku innych marek nie było takiej możliwo-
ści lub jedynie w bardzo ograniczonym 
zakresie. Zachwalano nam zawsze tylko 
różne opcje, ale nie godzono się na po-
ważne symulacje i próby. Podejście do 
klienta oferowane przez  Subaru zrobiło 

na rodzicach naprawdę duże wrażenie 
i podziałało przekonująco. Mogli sami 
sprawdzić, że to wszystko naprawdę 
działa, nie tylko na papierze. Jedna, dru-
ga, trzecia jazda, a nawet trzydniowy test 
auta i w ten oto sposób mój Forester ma 
„subarowego braciszka” (śmiech). 

No i mam też kolegę z pracy, Borysa, któ-
ry coraz chętniej siada za kółkiem, gdy ru-
szamy razem w teren moim Foresterem…

A.J.: Wracając do tematu dalekich 
podróży, jakie miałaby Pani rady dla osób, 
które o nich marzą, a które często nie 
wierzą w powodzenie swoich planów? 
Jaka jest Pani recepta na realizację 
podróżniczych marzeń? Czy „chcieć to 
móc” wystarczy, czy może trzeba 
jakoś swojemu szczęściu pomóc?
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A.G.: Myślę, że przede wszystkim do 
podróży nie trzeba podchodzić na za-
sadzie dokonania. To nie jest coś, czego 
trzeba dokonać! Czasem przeszkadzają 
nam przeświadczenia, które zapożyczamy 
od innych osób. Ktoś uważa, że wybie-
ram nudny kierunek? Że nie dam rady? 
Cóż, to jego kłopot. Tak to widzę. Tak na-
prawdę nie trzeba mieć wielkiego do-
świadczenia ani zasobnej kieszeni. Podróż 
można dopasować do możliwości. Trzeba 
po prostu próbować po swojemu. No i nic 
na siłę. Przecież dalekie podróżowanie nie 
musi być pasją każdego. Moim zdaniem 
warto szukać swojej ścieżki i próbować 
realizować nawet najbardziej śmiałe po-
mysły. To może być cokolwiek, ważne, 
aby próbować. Problemy, które się pojawia-
ją po drodze, w moim przekonaniu dobrze 
jest traktować jak wyzwania, którym trze-
ba sprostać, a nie jak kłody pod nogami, 
które uniemożliwiają nam dalszą drogę. 
I za bardzo się nie przejmować, nie martwić 
na zapas. Przydaje się też zgoda i otwartość 
na spontaniczne zmiany. Dla mnie podróż 
to nie realizacja sztywnego planu, ale żywe 
spotkanie z innym kawałkiem świata i jego 
mieszkańcami. Ten świat może nam zaofe-
rować często coś innego, ciekawego, czego 
w najśmielszych przypuszczeniach nie 
przewidzimy. Hmmm… A konkretna rada? 
Może to, żeby czasem skręcić w inną stro-
nę, niż podaje GPS? Kupić mapę?

A.J.: Na koniec naszej rozmowy 
pozostaje mi zapytać o trzy rzeczy, 
których Anna Grebieniow nigdy, abso-
lutnie przenigdy, nie zapomni spakować, 
wybierając się w daleką podróż…

A.G.: (Śmiech) Na pewno nigdy nie 
zapomnę ulubionego nożyka Opinel. 
Hmmm… Zastanawiam się, co chwyci-
łabym w drugiej kolejności. Na pewno 
wzięłabym aparat fotograficzny, a zresztą, 
on jest już spakowany. Trzeci byłby notes 
z adresami do przyjaciół, żeby móc wysłać 
kartki, jak już w końcu gdzieś dojadę!

A.J.: Życzę zatem kolejnych udanych 
wypraw – tych bliższych Foresterem 
i tych dalszych, w odległe zakątki świata. 
Z niecierpliwością będziemy czekać 
na Pani relacje z kolejnych fascynujących 
podróży. Dziękuję za rozmowę.

A.G.: Dziękuję bardzo.
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ZAPACH PRAWDZIWEJ MOTORYZACJI,
CZYLI TRASA SZOSOWA W ZAWIERCIU
5… 4… 3… 2… 1… Start! Emocje, adrenalina, a to dopiero 1 kwietnia, godzina 12:03. 
Coroczny wyścig o uczestnictwo w Zlocie (liczba miejsc ograniczona) zaczyna się 
już tutaj. Miejsca znikają niczym opony Pirelli w 50% promocji. Szybka analiza okolicy, 
pomiar odległości do bazy i… decyzja! Bierzemy hotel… O, już nie ma. Szybka ponowna 
ocena sytuacji, wybieram to, co jest dostępne. Stanęło na Hotelu Zawiercie.  
Wybór pokoju po poznańsku, czyli bierzemy trójkę z dostawką.

TEKST: @INTAKWRX
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Druga ważna decyzja to numer 
startowy! Musi być ładny 
lub niski, jak ktoś chce szyb-

ko skończyć, albo wysoki, gdy lu-
bisz kontrolować sytuację, lub tra-
dycyjny, bo zawsze z nim jadę – jak 
widać, pełen wachlarz możliwości. 
Wysłane, zapłacone… No i czekamy.

Jedni w tym czasie zaliczają ko-
lejny SJS, inni (jak ja) obiecują so-
bie, że w tym roku potrenują przed 
samym Zlotem. Jeszcze inni doko-
nują drobnych napraw, a są i tacy, co 

dopiero malują karoserię i nerwowo 
spoglądają to na górę części jesz-
cze do założenia, to na kalendarz. 
Na Forum dziwnie mocno żyje temat 
„bez napinki” i pokrewne, ustalane 
jest, kto, gdzie i z kim. Trasa szo-
sowa ruszyła tak jak zawsze, nie 
w majówkowy czwartek w dzień 
Plejad, a właśnie 1 kwietnia, dzień 
zapisów. W tym roku, chcąc przeła-
mać złotą passę drużyny (pod egidą 
MTS Dzierżoniów), która do tej pory 
wygrywała, potrzebujemy odmiany: 

budujemy całkiem nowy TEAM. 
Jako „Wielkopolska Rebelia” rusza-
my z nową nadzieją. Potrzebujemy 
jednak wsparcia dealera lub ser-
wisu  Subaru, więc wybieramy… 
najlepszych, czyli MTS Dierżoniów 
(nie ma to jak zdrowa wewnętrzna 
konkurencja).

Hotel Zawiercie, wieczór dnia 
przed startem. Już po szkoleniu 
dla pilotów, już wyprawka odebra-
na (jak zwykle imponująca), już 
wszyscy wyściskani i przywitani. 

Doświadczenie 
i rozsądek walczą 
z emocjami 
i adrenaliną 
zalewającą oczy. 
Serce bije chyba 
z 180 razy na mi-
nutę! Pilot krzyczy 
i wali w kask, bo 
w transie kierowca 
dostaje widzenia 
tunelowego, 
a w kasku jest 
głuchy!



Przy ogromnym palenisku smaży-
my kiełbaski, popijamy trunki, niby 
spokój, niby luzik, a jednak dzień 
przed startem wszyscy dziwnie 
ostrożni w nocnych rozrywkach. 
Noc niezapomniana… Jak dla nas. 
W wybranym wcześniej trzyosobo-
wym pokoju z dostawką na rzeczo-
nej dostawce śpi pilot drugiej ekipy. 
On śpi, my nie. Nie wiedziałem, 
że ktoś śpiąc na brzuchu, może 
chrapać! Na początku słysząc 
dźwięki bezdechu, modlę się, żeby 
nie umarł, po godzinie modlę się, 
że może jednak… Poranek. Mamy 
niski numer, start punktualnie, 
jak zwykle na Plejadach. Zadziwia 

mnie, jak sprawnie zawsze działa ta 
organizacyjna maszyna.

Pierwsza próba. Biegnę zoba-
czyć, jak ona przebiega (to podsta-
wa), analizuję z kolegami i pilotem 
newralgiczne punkty oznaczone. 
Pilot uspokaja: jesteśmy gotowi…

5… 4… 3… 2… 1… START! Doświad-
czenie i rozsądek walczą z emocja-
mi i adrenaliną zalewającą oczy. 
Serce bije chyba z 180 razy na mi-
nutę! Pierwszy słupek z lewej, drugi 
z prawej, a następny z której? Pilot 
krzyczy i wali w kask, bo w transie 
kierowca dostaje widzenia tunelo-
wego, a w kasku jest głuchy! Źle! Źle! 
Nawrót tak, żeby nie złapać taryfy, 
bo 150% najlepszego czasu na takiej 

długiej próbie może już na początku 
zabić marzenia o jakimś wyniku 
na koniec trasy szosowej! Podstawa 
Plejad to dokładność! Urywasz 1,5 
sekundy, ale słupkiem tracisz 5 se-
kund! Na mecie pilot jest tak wście-
kły, że aż go mdli. Nerwy? Brak 
treningu? Niewyspanie? Wszystko 
razem. Nie ma co się rozczulać, 
trzeba walczyć dalej. Nieraz walczą-
cy do końca odnosili spektakularne 
zwycięstwo na Plejadach! Książka 
drogowa w rękę i w trasę na kolejną 
próbę. Początkowy błąd ma też do-
bre strony, schodzi z człowieka całe 
ciśnienie. Następne próby jedziemy 
dobrze, zawsze ok. 3–2 sekundy 

za najlepszymi. Próby i miejsca jak 
zawsze ciekawe, skupię sie tylko 
na tych, które utkwiły mi w pamięci.

Próba przed stadionem w Cho-
rzowie. Podpatruję członka naszego 
teamu, Macieja Kota. Jedzie wol-
nossącym rodzinnym Levorgiem 
w automacie, opony prawie nie 
piszczą, płynie, jakby robił to od 
niechcenia, zapisuje czas. Teraz 
my! Wyrywam asfalt na starcie, 
 Subaru wpada w piękny taniec, 
wchodzi w lekki uślizg boczny po 
minięciu każdego słupka, „nawrot-
ka” na ręcznym, wyszło dobrze 
i na metę! Czas gorszy o 2 sekundy 
od Macieja? Przecież jeszcze czuję 
spalone opony na starcie! Mam 

100 KM więcej! Wraca stara maksy-
ma instruktorów z SJS-a… Czasem 
wolniej jest szybciej… Chyba nigdy 
nie będę umiał tego zastosować, 
choć doświadczyłem tego już nie-
raz empirycznie. Szkoda, że nie we 
własnym wykonaniu.

Czas na obiad. Biorę dokładkę 
ciasta, opijam się sokami. Teraz 
próba zręcznościowa. Wychodzimy 
na piękny stadion i szok! Mamy 
biegać na prawdziwym stadionie 
na 60 metrów i skakać w dal! Matko 
jedyna od panewek! Ostatni raz 
biegałem na 60 metrów, gdy Armia 
Radziecka wycofała się z Afgani-
stanu! Wypada na mnie, gdyż pilot 
na obiad zjadł jeszcze więcej niż 

ja. Rozgrzewka, o ile trzy przysiady 
można tak nazwać. Start bez 5, 4, 
3, 2, 1… Trochę nieswojo. Plus 30 do 
wagi i wieku, w którym ostatni raz 
„robiłem” 60 metrów, nie wpłynie 
korzystnie na osiągi. Ale widzę, 
że kolega o 20 lat młodszy i tyleż 
centymetrów wyższy biegnie ze mną 
ramię w ramię… Nie wiem, co robić! 
Więc przyspieszam, a na mecie 
jestem drugi, bo walcząc, nie zauwa-
żyliśmy, że na ostatnim torze ktoś 
nas wyprzedził z 10-metrową prze-
wagą… i chyba się słyszało biii… biiii…

Skok w dal okupiłem bólem nogi 
przez 2 tygodnie. Jedyne pociesze-
nie to fakt, że na tyle osób uzyska-
łem najlepszy wynik. Dużą radość 

czerpię z tego, że mogę śmiało 
powiedzieć, iż startowałem w za-
wodach na stadionie w Chorzowie! 
Wieczorem spotkania, opowiadania, 
przeżywanie całego dnia w gronie 
starych i nowych znajomych. Ana-
lizy i wstępne obliczenia na szybko 
pozycji naszego teamu. Jest dobrze, 
rozkoszujemy się pięknym wieczo-
rem, towarzystwem i urokliwym 
miejscem bazy zlotu  Subaru.

Drugi dzień zmagań, jestem 
dalej niewyspany, krople na chra-
panie i korki do uszu nie pomogły… 
Mój pilot, który na noc zmienił 
się w żonę, nie pozwolił wynieść 
materaca na korytarz, choć pod-

czas trasy szosowej jest otwarty 
na wszystkie propozycje, które 
poprawią wynik końcowy. Obiecuję 
sobie jechać głową, a nie emocjami, 
no i po 5… 4… 3… 2… 1… START szlag 
trafia wszelkie resztki rozsądku. 
Sprzęgło wraz z oponami produ-
kuje perfumy dla prawdziwych 
rajdowców, ręce spocone zaciskam 
na kierownicy, a pilot zdziera gar-
dło, próbując się przebić przez tunel 
nadprzestrzenny, który powstaje 
w głowie kierowcy. Długa próba, 
budzę się przed ostatnimi słupka-
mi, gdzie jechać! Słyszę: „słupek 
z twojej”. Ogarniam się i do końca 
próby jadę polegając na pilocie. 
Meta, kolejna próba skończona, 

Matko jedyna od 
panewek! Ostatni 
raz biegałem 
na 60 metrów, gdy 
Armia Radziecka 
wycofała się 
z Afganistanu!
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czas dobry i brak błędów. To powo-
duje, że na następnych emocji jest 
jeszcze więcej.

Zadania, od których, jak wiem 
z doświadczenia, czasem bardzo 
dużo zależy, i które potrafią też 
dostarczyć wiele emocji. Obserwu-
jemy zwijanie węża strażackiego. 
W telefonie szukamy, jak robią to 
zawodowcy – tak łatwo i tak szybko 
im to idzie. Nasza kolej. Już na po-
czątku wąż się nam plącze i ucieka, 
kompletnie nie jest tak jak w in-
ternecie, nie jest szybko i nie jest 
ładnie. Poprawiamy, czas słaby… 
Nie trzeba było kombinować… W in-
ternecie tylko w głowach mieszają! 
Bawimy się dalej.

Dojeżdżamy na dawny doświad-
czalny tor Fiata w Tychach. Robi 
wrażenie, próba bardzo szybka 
i długa jak prawdziwy odcinek 
rajdowy. Nawierzchnia betonowo-
-asfaltowa najlepsze lata ma już 
za sobą, jak i polski Fiat, który za-

pewne przed laty był tu testowany. 
No i ostrzeżenie, aby na górce odpu-
ścić, bo można wylecieć. Jak to wy-
lecieć? Niczym skoczek narciarski 
czy jak? Sędzia uprzedza, że punk-
tów za styl nie będzie, jedynie tele-
fon po lawetę. Jedziemy ostrożnie. 
Próba jest kręta, a mapa do niej 
jedynie poglądowa. Prawie się zgu-
biliśmy – stanęliśmy na krzyżówce 
i obaj z pilotem krzyczymy: „gdzie, 
gdzie jechać”? Prawo! Prawo! 
 Subaru aż zawyło poganiane wąską 
drogą ku mecie. Ostre hamowanie, 
oddajemy karty drogowe i tu nagle 
dym spod kół jak para z lokomoty-
wy – to klocki hamulcowe! Sędzia 
każe jechać dalej, aby się nie spa-
liły. Uff, po chwili dymienie znika, 
sprawdzam – wszystko ok. Mamy 
chwilę, widzimy, jak inni też mają 
podobne doświadczenia. Ta próba 
okazała się najbardziej wymagającą 
(od auta, kierowcy i pilota) z wszyst-
kich, jakie były kiedykolwiek 

na Plejadach. Wszyscy są podnie-
ceni, wszyscy wiedzą, że później 
będzie jeszcze druga próba na tym 
torze i wszyscy bardzo, bardzo chcą 
poprawić swój czas. Wszystkich 
kusi, jak się okazało, mega hopa, 
na której mieliśmy nie skakać! Kusi 
pojechać ciut szybciej…

Po zakończeniu pierwszej próby 
mapa prowadzi nas przez okolicę 
do następnych prób. Zaczyna padać 
deszcz, wiemy, co to oznacza, po-
goda rozdaje karty, szczęściarzem 
okazuje się ten, kto trafi przejazd 
na suchym, gorzej – jeśli na mo-
krym. Trafiamy na hulajnogę (o ile 
tak można to nazwać), a może to 
raczej deskorolka z kierownicą? 
Na Plejadach zawsze mamy okazję 
się pościgać lub popróbować róż-
nych wytworów fantazji konstruk-
torów maszyn lub pojazdów służą-
cych do przemieszczania się. Trud-
no tu opisać wszystko, czym przez 
tyle lat się jeździło, ale zawsze są to 
przeżycia niezapomniane, z ogrom-
ną ilością śmiechu. Do próby z de-
skorolkohulajnogą staje mój pilot. 
Deszcz pada, jest ślisko, rusza. Brak 

doświadczenia z takowym wyna-
lazkiem sprawia, że więcej tańczy 
na tym deszczu z tym czymś, niż 
jedzie. Poślizg – cudem ratuję się 
od upadku! Ja żałuję tylko, że nie 
nagrywałem jego przejazdu – byłby 
murowany hit na YouTube.

Zostaje jeszcze tor Fiata w Ty-
chach (po raz kolejny) i ostatnia 
próba. Na dojazdówce w tunelu 
na mapie mamy wykrzyknik: „strze-
lać w wydech”. No, komuś, kto ma 
 Subaru, dwa razy nie trzeba tego 
powtarzać, aby w tunelu troszkę 
przygazował, żeby posłuchać tego 
wyjątkowego brzmienia silnika typu 
bokser z niskim basem chwytają-
cym za serce na niskich obrotach 
i rykiem czterech trąb jerychoń-
skich na wysokich. Wjeżdżamy, 
w tunelu znajdują się cztery  Subaru. 
Zapominam się… Też rozkręcam 
silnik do czerwonego pola – cóż 
to za symfonia! Niestety, mój peł-
noletni silnik po ponad dziesięciu 
zlotach  Subaru i po przejechaniu 
300 500 km na niezliczonych 
SJS-ach, KJS-ach, rekordach 
na Torze Poznań wyzionął ducha 
w najlepszej auli na najlepszym 
koncercie dla każdego Subaroholika 
na świece. Cóż począć: auto na par-
king, a my bawimy się dalej. Zabie-
ramy się z „Kotem i Kotką” oraz ich 
przeuroczą mamą. Nie poprawimy 
już czasu na torze Fiata w Tychach, 
ale widzimy, jak bawią się i walczą 
inni, wracamy razem do bazy Zlotu.

Chwila odpoczynku i wisienka 
na torcie, czyli wyniki i impreza 
końcowa. Informacje płyną ze-
wsząd, nasz TEAM Wielkopolska 
Rebelia w paru miejscach wypada 
słabo, my nie dojechaliśmy, komuś 
auto utonęło, jeszcze inny trafił 
na błoto po deszczu na trasie tere-
nowej. Czekamy na wyniki. Oprócz 
tego całego ścigania czeka się na tę 
chwilę, gdy jesteśmy razem, gdy się 
bawimy, gdy czekamy na wyniki. Są! 
Zaskakują jak zwykle. Maciej Kot 
daje popis jazdy i wygrywa w klasie 
wolnossącej. Wygrywają po raz 
kolejny zasłużenie „Samuraje z MTS 
Dzierżoniów”. Tym razem nam się 

nie udało, ale za rok Imperium Wiel-
kopolskie będzie kontratakować!

Po wynikach zaczyna się za-
bawa do rana. To też już tradycja, 
że bez względu na wyniki i straty 
bawimy się na całego. To atmosfera 
Plejad nas tak niesie. To jest to, 
na co czekamy i co kochamy. Dzięki 
zlotom  Subaru znam Polskę, jakiej 
nie dane będzie poznać większości 
jej obywateli. Często znamy całą 
Europę, a nie znamy swojego kraju. 
Zawsze cieszymy się na nowe miej-
sca, ale przyznam się, że po 15 zlo-
tach tęsknimy za starymi. Miło by 
było spotkać się tam, gdzie byliśmy 
przed laty. Starzy wyjadacze Plejad 
mogliby oddać się sentymentom 
i popodziwiać, jak zmienia się 
nasz kraj. Nowi też mieliby dużo do 
odkrywania. Podziękowania dla 
Dyrekcji SIP, że jej się chce dla nas 
organizować tak piękne Plejady. 
No i nie może tradycyjnie zabrak-
nąć pozdrowień dla Forum  Subaru!
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BIAŁE SZALEŃSTWO 
CZY GORZKA LEKCJA FIZYKI?  /CZ. 2/
Przy globalnym ociepleniu coraz trudniej spotkać już prawdziwą zimę w Polsce. 
Nadal jednak potrafi ona pokazać swoje prawdziwe śnieżne oblicze, wzbudzając przy 
tym emocje u zmotoryzowanych. Wielu kierowców się jej jednak boi. Czy słusznie? 
Warto poświęcić kilka chwil, aby dobrze się do niej przygotować!

TEKST: JANUSZ DUDEK
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BEZPIECZEŃSTWO

P rzygotowanie do jeżdżenia 
w zimie to przede wszystkim 
zmiana własnego nastawie-

nia oraz świadomość większej 
ilości zagrożeń. Coraz szybciej 
zapadający zmierzch, zmieniająca 
się z metra na metr przyczepność 
nawierzchni czy widoczność zmu-

szają nas do wyostrzonej czujności 
podczas jazdy oraz większej dbało-
ści o naszą widoczność. W myśl za-
sady „widzieć i być widzianym” nie 
wystarczy tylko przecieranie świa-
teł. Zadbajmy również o czystość 
wszystkich szyb! Wiele z zagrożeń 
zapomnianych w czasie lata, jak 

choćby zalegające na asfalcie mo-
kre liście, znów zacznie utrudniać 
nam życie. Pamiętajmy o więk-
szych odstępach od poprzedzają-
cych pojazdów i bądźmy świadomi 
znacznie mniejszej przyczepności 
samochodu. Generalnie w zimie, 
ze względu na mniejsze prędkości, 

wszystko dzieje się wolniej, jednak 
łatwiej o sytuacje awaryjne. 

Zmieniające się warunki to rów-
nież nasza świadomość porannej 
„niespodzianki” w postaci pokry-
tego śniegiem i lodem samochodu. 
Pozostawmy sobie troszkę czasu na 
ewentualne jego całkowite odśnie-
żenie! Jakże często obserwujemy 
mknące przez miasto „śniegowe bał-
wany”, w kształcie niczym nieprzy-
pominające samochodu. Nie bądźmy 
egoistami. Nasz pośpiech o poranku, 
pozostawienie zalegającego śniegu 
na dachu może być dużym utrud-
nieniem lub nawet potencjalnym 
niebezpieczeństwem dla innych 
użytkowników!

Gdy pozbyliśmy się już niechcia-
nego śniegu, wsiadamy do samocho-
du. Ważnym jest, abyśmy w miarę 
możliwości zdjęli kurtkę. Pisałem 

już o tym w jednym z pierwszych 
artykułów z poradami (gruba kurtka 
krępuje ruchy, zmniejsza znacząco 
wyczucie samochodu, zmienia po-
zycję za kierownicą). Jeśli już mu-
simy w niej prowadzić, pamiętajmy, 
aby poprawnie zapiąć pas. Biodrowa 
jego część powinna przechodzić 
jak najbliżej naszego ciała, a nie jak 
w większości przypadków obser-
wuję – luźno powiewać na kurtce 
i w dodatku być jeszcze poskręcana. 
Pas i poduszka powietrzna to jeden 
zespolony system, a nie dwa oddziel-
ne urządzenia. Jeśli jeden z nich nie 
działa poprawnie, nie liczmy na to, 
że drugi nas uratuje!

No dobrze, jesteśmy już gotowi, 
ruszamy. Pytanie tylko: co z rękami? 
Jest nam zimno? Naturalną pokusą 
jest jazda w rękawiczkach. Unikaj-
my tego w miarę możliwości. Jeśli 

nasz samochód ma obszytą skórą 
kierownicę, wybierzmy i rękawiczki 
z tego samego materiału lub spor-
towe z elementami przyczepnymi 
na dłoniach. Bawełna, zwłaszcza 
w przypadku kierownicy wykona-
nej z tworzyw sztucznych, nigdy nie 
zapewni wystarczająco pewnego 
uchwytu, grożąc wyślizgnięciem się 
koła kierowniczego z rąk.

Zima to wspaniały okres do 
podnoszenia własnych umiejętno-
ści panowania nad samochodem 
– samodoskonalenia. Pytanie tylko, 
jak tego dokonać. Nie zachęcam do 
dzikiego, niczym niepohamowa-
nego szaleństwa na drogach. Jeśli 
trenować, to tylko na zamkniętych 
i bezpiecznych placach, parkingach 
itp., gdzie mamy bardzo dobrą wi-
doczność i nie ma innych użytkow-
ników, którym moglibyśmy prze-

Zima to wspaniały 
okres do podno-
szenia własnych 
umiejętności 
panowania nad 
samochodem – 
samodoskonalenia. 
Pytanie tylko, jak 
tego dokonać.

ciąg dalszy z poprzedniego numeru



szkadzać we właściwym wykorzy-
staniu tego terenu. Bezpieczeństwo 
to podstawa.

No dobrze, jeśli już wiem, gdzie 
i kiedy mogę ćwiczyć, jak do tego 
się zabrać? Co robić? Nie chcę prze-
cież nikomu zaimponować. Chcę 
spróbować zachowania się mojego 
samochodu, zobaczyć w bezpiecz-
ny sposób, jak fizyka rządzi świa-
tem, spróbować podstaw. To one 
właśnie możliwe są do opanowania, 
jeśli tego chcemy. Jeszcze lepszy 
efekt osiągniemy, jeśli mieliśmy 
lub będziemy mieli możliwość 
przetrenowania ich pod okiem do-
świadczonego instruktora, a nasze 
samotne próby będą tylko utrwala-
niem zdobytej wiedzy – pracą nad 
pamięcią ruchową. Aby miały one 
sens, polecam zabranie ze sobą 
kilku plastikowych butelek wypeł-
nionych w połowie wodą, które po-
służą nam za punkty odniesienia, 
umożliwią stworzenie własnych 
ćwiczeń. Jazda bez nich lub innych 
bezpiecznych „pachołków” będzie 
tylko zwykłym biciem piany. 

Nie rzucajmy się też samotnie 
na początku do ćwiczeń trudnych 
elementów. Wychodząc z założenia, 
iż najpierw raczkujemy, uczymy 
się wstawać, następnie zaczynamy 
stawiać pierwsze kroki, aby na koń-
cu rozpocząć bieganie, zacznijmy od 
podstaw. Do opanowania poślizgu 
będziemy potrzebowali doskonale 
wyćwiczonej pracy rąk na kierow-
nicy oraz pewności, że zareagujemy 
w odpowiedni sposób (umiejętność 
hamowania awaryjnego). 

Oto cztery ćwiczenia, od których 
zdecydowanie polecam rozpocząć. 
Po pierwsze, praca rąk na kierow-
nicy. Najlepiej trenować zdobytą 
podczas szkolenia doskonalącego 
technikę jazdy wiedzę dla wypra-
cowania odpowiednich odruchów. 
Jak ćwiczyć? Znajdźmy jakąś dłu-
gą linię w miejscu, gdzie chcemy 
jeździć. Ustawiamy się tak, aby 
była ona między przednimi kołami, 
a następnie ruszamy delikatnie, 
bez gazu, z samego sprzęgła. Po-
zwalamy autu toczyć się powoli 

(bez trzymania nogi na gazie i nie 
używając sprzęgła). Jadąc tak wol-
no, kręcimy kierownicą do maksy-
malnego wychylenia kół w prawo, 
po czym szybko wykonujemy 
skręt w lewo. Wszystko to w taki 
sposób, aby linia, wzdłuż której się 
poruszamy, pozostała cały czas 
pomiędzy naszymi kołami. Wy-
daje się proste? Spróbuj sam i sam 
odpowiedz sobie na pytanie, czy 
potrzebujesz treningu. Każdy skręt 
winien być spokojny, pozbawiony 
szarpnięć, a nasz samochód powi-
nien stwarzać wrażenie płynięcia 
podczas spokojnego pokonywania 
kolejnych skrętów. Wykonujemy 
pełne skręty kierownicą z jak 
najmniejszą ilością przełożeń. 

Pracujemy oczywiście obydwoma 
rękami, a nie jedną! Nasze ruchy 
w prawo i lewo muszą być idealnie 
symetryczne. Gdybyśmy zrobili 
zdjęcie przy przejściu ze skrętu 
w skręt (pozycja kół na wprost), po-
winniśmy zobaczyć dłonie ułożone 
w pozycji wyjściowej – podstawo-
wy uchwyt „za piętnaście trzecia”. 
To bardzo ważne!

Po drugie, z czterech wspomnia-
nych butelek ustawiamy duży kwa-
drat. Wsiadamy do samochodu i na 
śliskiej nawierzchni jeździmy po 
okręgu dookoła ustawionego kwa-
dratu ze stałą prędkością. Poprzez 
dodawanie i odejmowanie gazu 
staramy się wyczuć zachowanie się 
naszego samochodu –  jak wyjeżdża 

on przodem lub ucieka tyłem. W ten 
sposób w praktyce zobaczymy, jak 
dodawanie gazu na skręconych 
kołach utrudnia skręcanie, a ujęcie 
go przywraca zadany tor jazdy lub 
wywołuje nawet nadsterowność.

Po trzecie, ustawiamy w linii 
nasze wykonane samodzielnie 
„pachołki”, tworząc w ten sposób 
slalom. Na początek proponuję 
około 20–22 kroków odległości mię-
dzy poszczególnymi pachołkami. 
W miarę naszych postępów możemy 

zwiększyć tę odległość, nie przekra-
czając jednak dla bezpieczeństwa 30 
kroków. Aby ćwiczenie miało sens, 
minimalna liczba „słupków” to 6–7. 
Jeżdżąc w obie strony, staramy się 
pracować nad koordynacją pracy rąk 
i nóg. Pamiętajmy, w ćwiczeniu nie 
chodzi o prędkość przejazdu, lecz 
jego precyzję oraz świadomość tego, 

co zrobiliśmy i jaką to spowodowało 
reakcję samochodu. Dobry kierowca 
to powtarzalny kierowca! Wyćwiczo-
na w pierwszym ćwiczeniu praca rąk 
na kierownicy przyda nam się i tutaj. 
Próbujemy jednak skręcać przy jak 
najmniejszych możliwych skrętach 
kierownicą. Aby wykonać zmianę 
kierunku jazdy, wykorzystujemy 
pracę gazem (dodawanie i ujmowa-
nie, jakie ćwiczyliśmy przed chwilą 
podczas jazdy po okręgu).

Po czwarte, hamowanie. Usta-
wiamy jeden z naszych słupków 
w bezpiecznym miejscu odległym 
od jakichkolwiek przeszkód. Na-
stępnie rozpędzamy nasz samo-
chód do prędkości rzędu 40, potem 
60 i 80 km/h (jeśli dysponujemy na 
tyle dużą bezpieczną przestrzenią). 
Dla bezpieczeństwa nie próbujmy 
robić tego przy większych war-
tościach. Naszym zadaniem jest 
dobranie odpowiedniego punktu 
hamowania tak, aby zatrzymać się 
możliwie jak najbliżej „przeszkody” 
bez potrącenia jej. Hamujemy 
oczywiście awaryjnie, starając się 
do maksimum wykorzystać układ 
hamulcowy oraz dostępne systemy. 

Zobaczmy, jak trudne to zadanie. 
W ten sposób uczymy się odpo-
wiedniej pracy hamulcem, doboru 
punktu hamowania, a ćwicząc to na 
różnych nawierzchniach – wyczu-
cia przyczepności.

Na zakończenie jak zawsze 
zachęcam do ćwiczeń. W absolut-
nie bezpiecznych warunkach, nie 
przeceniając możliwości własnych 
i samochodu! Miejmy cały czas na 
uwadze cel, jaki sobie wyznaczyli-
śmy – poprawę techniki bezpiecz-
nej jazdy. Ona również może być 
fascynująca. Szerokiej drogi!
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Jest licencjonowanym trenerem techniki jazdy. 
W przeszłości przez ponad 12 lat był jednym 
z głównych instruktorów Szkoły Jazdy  Subaru. 

Od 2014 roku szkoli kierowców w różnych zakątkach 
świata, prowadząc zajęcia między innymi na torach Por-
tugalii, Hiszpanii, Austrii, Włoch, Niemiec, Belgii, Indii, Chin 
i Brazylii, jak również na zamarzniętych jeziorach Szwecji.
Olbrzymie doświadczenie, praktyczna znajomość samo-
chodów marek premium, dziesiątki tysięcy kilometrów 
przejechanych na race taxi oraz codrive samochodami 
klasy sport i supersport tworzą obraz szkoleniowca 
z prawdziwego zdarzenia, jakim jest Janusz Dudek. 
W trakcie swojej kariery zawodowej miał on okazję 
trenować wielu polskich zawodników sportu samocho-
dowego, w tym również kilku kierowców SPRT. Uzyskany 
certyfikat trenera międzynarodowego (AMG Driving 
Academy oraz Porsche Driving Experience) umożliwił mu 
z kolei dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z kierowca-
mi innych krajów. Janusz Dudek jest również współtwór-
cą licznych programów szkoleniowych i eventowych.

JANUSZ DUDEK

BEZPIECZEŃSTWO
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Sprawdź jak 
zachowuje się twój 
samochod, zobacz 
w bezpieczny 
sposób, jak fizyka 
rządzi światem, 
spróbuj podstaw. 
To one właśnie 
możliwe są do 
opanowania, jeśli 
tego chcemy.



TEKST I ZDJĘCIA: PAWEŁ @CHOJNY CHOJNACKIPASJE

Niestety prawie każdy z nas prze-
żył już jednego, dwóch lub kilku 
zwierzęcych przyjaciół. Podobnie 

wygląda sytuacja z przyjaciółmi na czte-
rech kołach. Są naszymi kompanami 
w szczęściu, radości, pracy, przygodzie, 
a z biegiem czasu odchodzą, robiąc 

miejsce kolejnemu towarzyszowi życia 
na czterech kołach. Technologia zapew-
nia życie samochodu na około 20 lat, 
po czym zużycie eksploatacyjne, mimo 
starań, serwisowania i dbania o sprzęt, 
bardzo daje znać o sobie. A co z samocho-
dami starszymi? Do niedawna mieliśmy 

podział na „nówki”, używane, stare i kla-
syki. Jednak pojawiła się nowa grupa, 
młodszych klasyków zwanych „young-
timerami”, czyli samochodów z lat 80., 
początku 90. Czy wszystkie auta z tych 
lat można zaliczyć do „youngtimerów”? 
Zdania są podzielone. To co dla jednych 

jest „rarytasem”, dla innych to tylko złom. 
Najbardziej pożądane są samochody 
o wyjątkowej urodzie, osiągach, wersje li-
mitowane, w skrócie: rzadkie na tle nadal 
dość znacznej ilości aut z tego okresu.

Jak to jest z  Subaru? Jak to zazwyczaj 
z  Subaru, jest dobrze. „Youngtimery” 
 Subaru są tak wyjątkowe, że w porówna-
niu z konkurencyjnymi konstrukcjami 
z tego samego okresu są niczym waha-
dłowce w starciu z wozami drabiniastymi. 
Dlaczego aż tak mocne porównanie? 
Mamy w domu dwa auta z tego samego 
rocznika – niemieckiego poważanego 
producenta oraz  Subaru.  Subaru jest do-
prowadzone do technicznie perwersyjnej 

doskonałości… Bądźmy szczerzy – prak-
tycznie w ogóle nie trzeba go naprawiać, 
ponieważ większość elementów – już 
prawie trzydziestoletnich – nadal nie 
wymaga interwencji serwisu.

O czym dokładniej będzie ten arty-
kuł? O  Subaru Legacy z roku 1990, czyli 
„przedlifcie” pierwszej generacji  Subaru 
Legacy. Ogólnoświatowe wprowadzenie 
na rynek Legacy sedan i kombi nastąpiło 
w 1989 roku.  Subaru zdobyło opinię pojaz-
dów, które były uważane za „dziwaczne”. 
 Subaru Legacy wyróżniało się na tle japoń-
skiej konkurencji. Samochód ten stał się 
synonimem solidności i utrwalił reputację 
 Subaru jako samochodu niezawodnego, 

ale jednocześnie wprowadził markę do kla-
sy samochodów, w której  Subaru nie było 
dotąd obecne. Na rynku amerykańskim 
Legacy pojawiło się w tym samym czasie, 
co Lexus i Infiniti oraz pięć lat po luksuso-
wej marce Nissana Acura, co zostało zin-
terpretowane przez niektórych jako pod-
jęcie przez  Subaru próby uczestniczenia 
w wyłaniającym się rynku importowanych 
samochodów luksusowych.  Subaru nie 
posiadało jednak silnika V6 ani V8 (w któ-
rych cylindry umieszczone są w dwóch 
rzędach usytuowanych względem siebie 
pod pewnym kątem), a Subarowe H4 (silnik 
z poziomo i przeciwsobnie ustawionymi 
cylindrami, potocznie zwany „bokser”).
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PRZYJACIEL POTRZEBNY OD ZARAZ
Czworonożni przyjaciele, kompani życia, stworzenia wpatrzone w nas, ludzi, istoty, 
które całe swoje życie (poza czasem posiłków, prokreacji i zabawy) poświęcają temu, 
abyśmy byli szczęśliwi. Nie piszę tu o kotach, bo to my, ludzie, poświęcamy życie, 
aby koty były szczęśliwe. Co ten wstęp ma do samochodów?



Legacy było bardziej aerodynamicz-
ne niż wcześniej produkowane modele 
 Subaru, ale nie zdecydowano się na wpro-
wadzenie miękkich linii, co nie przeszka-
dzało uzyskać bardzo spójnego wyglądu. 
W dzisiejszych czasach styl ten uchodzi za 
kwadratowy, ale w latach 90. Legacy było 
uważane za samochód wyjątkowo stylowy.

Pierwsze Legacy zerwało z wieloma 
tradycjami  Subaru, takimi jak np. umiesz-
czanie koła zapasowego w komorze 
silnika, a dokładniej za silnikiem i nad 
przekładnią. Tradycja ta rozpoczęła 
się od  Subaru 1000 z 1966 roku. Legacy 
było także drugim  Subaru, w którym 
użyto do przykręcania kół pięciu śrub 
zamiast czterech, aby lepiej poradzić 
sobie ze zwiększoną mocą i momentem 
obrotowym, które to oferowały nowe, 
mocniejsze jednostki napędowe  Subaru. 
Zmianie uległo również logo, gwiazdy 
 Subaru używane od wprowadzenia mo-
delu  Subaru 360, zostało zmodyfikowane, 
otrzymało bardziej elegancką i prostszą 
formę w porównaniu do wersji używanych 
we wcześniejszych modelach.

Legacy jako zupełnie nowy model zosta-
ło umieszczone na szczycie w gamie mode-
lowej  Subaru. Samochód został wyposażo-
ny w wiele luksusowych i technologicznych 
osiągnięć ówczesnej motoryzacji, zazwy-
czaj występujących w droższych markach. 
Jako wyposażenie standardowe dostępne 
były elektrycznie sterowane szyby przednie 
i tylne, centralny zamek, wtrysk paliwa, 
wspomaganie kierownicy, regulowane 
podparcie odcinka lędźwiowego, regulacja 
wysokości fotela kierowcy, felgi aluminio-
we, niezależne zawieszenie wszystkich 
kół, stabilizatory przednie i tylne, hamulce 
tarczowe przy wszystkich kołach z syste-
mem ABS firmy Bosch, jak również robiący 
wrażenie nawet dzisiaj hill holder, czyli 
pomocnik podjazdu. Dostępne na liście wy-
posażenia były również klimatyzacja, tem-
pomat czy automatyczna skrzynia biegów. 
Długa lista, prawda? Można się zastanawiać, 
czy aby na pewno piszemy o samochodzie 
z prawie trzydziestką „na vinie”.

Tyle suchych faktów. „Legac”, zwany 
obecnie „Stefanem”, trafił do nas nieprzy-
padkowo. Od dłuższego czasu poszukiwa-

liśmy Legacy „przedlifta” w wersji turbo, 
aby przygotować samochód, rajdówkę 
do Historycznych Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski. Pierwszy rok 
startów, zakończony sukcesem za sterami 
samochodu innej marki, spowodował wiel-
ką chęć wystąpienia samochodem marki 
jedynie słusznej, czyli  Subaru. Poszukiwa-
nia szły jak po grudzie, dostępność samo-
chodów praktycznie zerowa, i to nie tylko 
w Polsce, ale i w całej Europie. Zaczęliśmy 
rozglądać się po świecie, gdzie też wesoło 
nie było. W Dzierżoniowie padł pomysł za-
kupu „na wszelki wypadek” przysłowiowej 
„budy”, czyli karoserii jako podstawy do bu-
dowy rajdówki zgodnej z wymogami homo-
logacyjnymi, od bardziej popularnej wersji 
wolnossącej. Poszukiwania trwały kolejne 
tygodnie i miesiące, a oglądane od czasu 
do czasu egzemplarze nie dawały nadziei 
na powodzenie projektu. Aż wtem pojawiło 
się rokujące białe Legacy. Szybka zmiana 
planów, odwołany lot, za kółko i kilkaset 
kilometrów jazdy. Opłaciło się! Egzemplarz 
może nie był perfekcyjny, ale po telekonsul-
tacji z Bartkiem (dzięki @BartZ) okazało się, 

że właściwie to fantastyczny okaz z pancer-
nym, wolnossącym, obecnie legendarnym 
już silnikiem o pojemności 2,2 litra.

Poddaliśmy „Stefana” renowacji bla-
charskiej, wymianie akumulatora, praniu 
tapicerki, odświeżeniu elementów pla-
stikowych, wymianie płynów, zużytych 
elementów zawieszenia, pasków, filtrów… 
Hmmm, w sumie coś poszło nie tak… Mia-
ła być tylko „buda” na rajdówkę, ale samo-
chód w trakcie odgruzowywania okazał 
się w dużo lepszym stanie, niż sądziliśmy. 
Pozostał sobą, oryginalnym, wolnossącym 
Legacy, japońską limuzyną z przełomu lat 
80. i 90. Podczas pierwszych wyjazdów 
na wycieczki i spotkania miłośników 
„youngtimerów” okazało się, że samochód 
jest nie tylko znany, ale i naprawdę wy-
jątkowy. Nie zdarza się zatankować, aby 
na stacji paliw ktoś nie zaczepił w sprawie 
samochodu. Załatwienie spraw „na mie-
ście” zawsze kończy się pogawędkami 
z obcymi ludźmi na temat Legacy. Wie-
działem, że Impreza, niebieski potwór 
ze złotymi felgami, jest znana prawie 
każdemu, ale to, że „zwykłe” Legacy bu-
dzi tak pozytywne emocje i tak ogromne 

zainteresowanie, okazało się wielkim 
zaskoczeniem.

Samochód prowadzi się fantastycznie, 
zawieszenie pracuje cicho, sprężyście, a sa-
mochód pozostaje bardzo wygodny. Mecha-
niczne zespolenie kierowcy z samochodem 
jest wyczuwalne, gdy tylko przyciśniemy 
mocniej pedał gazu i wejdziemy ostrzej 
w zakręty. Ten samochód musiał szokować 
w swoich czasach, jego trakcja jest niesa-
mowita. Silnik dzięki różnoodległościowe-
mu kolektorowi wydechowemu, zwanemu 
potocznie „bulgotem”, brzmi fantastycznie, 
w trasie jest cichy i nadal zapewnia komfort 
podróżowania na miarę limuzyny klasy 
średniej. Może fotele są trochę przykrótkie, 
a zagłówkowi nieco brakuje zakresu regu-
lacji w pionie, ale tu wkraczamy już w moc-
no zmienione standardy, do których przy-
wykliśmy w XXI wieku. I tu ciekawostka – 
w Legacy wyregulujemy zagłówek również 
w płaszczyźnie przód – tył, co standardem 
obecnie wcale nie jest.

Samochód ma 28 lat, a wnętrze nie 
nosi większych śladów zużycia. Tapicer-
ka jest w stanie idealnym, na kierownicy 
widać już lata, ale większość młodszych 

samochodów z „tamtych czasów” nie 
ma podejścia do klasycznego Subaraka 
w kwestii jakości montażu i wytrzymało-
ści użytych materiałów.

„Legac” mógł skończyć, jak wiele 
innych pojazdów z lat 90., na złomie, za-
pomniany, w krzakach… Ale nie „Stefan”! 
Naprawdę widać, że jego czas jeszcze 
nie nadszedł, a wręcz przeciwnie, należy 
nadal cieszyć się jazdą i planować kolejne 
wycieczki, spotkania miłośników  Subaru 
czy szeroko pojętych youngtimerów. Sa-
mochód nie ma się czego wstydzić na tle 
europejskiej konkurencji, szczególnie 
„wielkiej trójki”, wręcz prześciga tech-
nologicznie swoich konkurentów. Jakość 
wykonania i rozwiązania zastosowane 
w  Subaru Legacy pierwszej generacji były 
rewolucyjne jak na tamte czasy, ale i bro-
nią się obecnie.

Każdemu, kto ma wolne miejsce w ga-
rażu i wolną kupkę biletów Narodowego 
Banku Polskiego, polecam rozejrzeć się za 
swoim starym, nowym samochodowym 
przyjacielem. W latach 90.  Subaru nie było 
znane w Polsce. Gdzieniegdzie pojawiały 

się pojedyncze sztuki, praktycznie nie-
identyfikowalne przez większość kierow-
ców, ale kto raz za młodu zobaczył takiego 
rodzynka, po latach będzie wiedział, że to 
było to auto. Takich egzotycznych okazów 
się nie zapomina.

Ratujmy klasyczne Subaraki! Jest 
w czym wybierać, a to naprawdę wyjąt-
kowe auta, które przy odrobinie serca 
i pracy odwdzięczą się kolejnymi kilome-
trami przyjaźni!

Szacunek dla starszych i do zobacze-
nia na zlotach, spotach, na trasie!
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ZIMĄ NIE JEDŹ ZNOWU W TATRY
Góry Stołowe to jedno z najbardziej zadziwiających miejsc w Polsce. Będą odpowiednie 
na weekend dla amatorów trekkingu, jak i osób, które interesuje coś więcej niż tylko 
widok ze szczytu góry. To także miejsce, gdzie powstała słynna Droga Stu Zakrętów. 
Pokonanie jej zimą to prawdziwe wyzwanie – postanowiliśmy więc sprawdzić się za 
kierownicą Outbacka z napędem na cztery koła.

TEKST: PIOTR RODZIK/NATEMAT.PL I ZDJĘCIA: NATEMAT.PL
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MODELE

Księżycowe formacje skalne 
na Szczelińcu Wielkim, tajem-
nicze Błędne Skały, zachwy-

cające skalne miasto w czeskim 
Adrspachu, wreszcie zadbane 
uzdrowiska: Kudowa-Zdrój i Dusz-
niki-Zdrój. A jeśli kogoś interesują 
inne wyzwania, zawsze można się 
sprawdzić na wspomnianej wyżej 

krętej górskiej szosie. To wszystko 
czeka na nas w Kotlinie Kłodzkiej.

Najpierw trzeba tam jednak 
dojechać – i od kilku lat jest to 
wyjątkowo proste. Bramą w Góry 
Stołowe jest bowiem Dolny Śląsk, 
a jego stolica, czyli Wrocław, jest 
świetnie skomunikowany z resztą 
Polski. Łączą się tu droga ekspreso-

wa i autostrada, które zapewniają 
dogodny transport z północy Polski, 
wschodu i zachodu.

Już we Wrocławiu zostaje tylko 
sto kilometrów na południe zwykłą 
drogą krajową. Ale to nie jest zwykła 
droga – już zaraz za Wrocławiem 
teren zaczyna się podnosić, a trasa 
robi się coraz bardziej zakręcona.

Na wygodę 
w Outbacku 
składają się rzeczy 
małe, ale razem 
tworzą niepowta-
rzalną całość.



W tym samochodzie droga nie męczy
Wybraliśmy się tam w Outbacku. 

Zdecydowaliśmy się na ten model 
ze względu na wygodę podróży 
na długich dystansach oraz jego 
nieprzeciętne właściwości jezdne. 
Te, jak się wkrótce okazało, były 
bezcenne, ponieważ tuż przed 
naszym przyjazdem Góry Stołowe 
zasypał śnieg.

Wróćmy jednak do samej 
podroży przez Polskę. W Góry Sto-
łowe ruszyliśmy z Warszawy trasą 
S8. Pierwsze, co rzuca się w oczy 
już po kilku kilometrach w tym 
aucie, to wspomniany komfort. 
Outback z miejsca zaskoczył mnie 
i moich redakcyjnych kolegów 
swoją przestronnością – w środku 
nad wyraz wygodnie będzie czte-
rem dorosłym osobom, a tak na-
prawdę podróż w trójkę na kanapie 
nie będzie żadnym wyzwaniem.

Na tę wygodę składają się 
rzeczy małe, ale razem tworzą 
niepowtarzalną całość. Intuicyjne 
przełączniki, wygodne fotele, które 
zmniejszają poczucie zmęczenia 
w drodze. Wreszcie silnik – trady-
cyjna, japońska szkoła.

Benzynowa jednostka typu 
bokser o pojemności 2,5 litra 
i mocy 175 koni mechanicznych 
jest nie tylko znana ze swojej trwa-
łości, ale i zapewnia osiągi odpo-
wiednie do jazdy w trasie, a przy 
tym już po osiągnięciu dopusz-
czalnej prędkości (także na dro-
gach szybkiego ruchu) zaskakuje 
ciszą. W tym samochodzie można 
spokojnie rozmawiać całą drogę.

Kilkugodzinna podróż była 
więc przyjemnością. I była na tyle 
bezproblemowa, że kiedy już doje-
chałem do Kłodzka, w zasadzie nie 
potrzebowałem przerwy. Odbiłem 
kilka kilometrów na północ do Rad-
kowa, gdzie rozpoczyna się trasa 
wiodąca pod Szczeliniec Wielki.

Ta droga to właśnie Droga Stu 
Zakrętów. Dla Polaków przyzwy-
czajonych do jazdy „po prostej 
i na płasko” to miejsce może być to-
talnym zaskoczeniem. Nawet pod-
tatrzańska Droga Oswalda Balzera 

nie zapewnia takich wrażeń. Nie 
mówiąc o tłoku na niej.

Tymczasem Droga Stu Zakrętów 
nie dość, że była całkiem pusta 
(do tych pustek jeszcze wrócimy), 
to jeszcze była gęsto zasypana 
świeżym białym puchem. Jeździ-
łem tam już latem w przeszłości, 
ale tym razem było zupełnie ina-
czej. Gęsty las utrudniał porannym 
promieniom słonecznym dostęp do 
szosy, przez co w wielu miejscach 
jechałem w półmroku. Sama trasa 
natomiast nie bez powodu zapra-
cowała na swoją nazwę. Kolejne 
wiraże wyskakują jeden za drugim, 
kierowca nie ma właściwie czasu 
na wytchnienie. W połączeniu 
ze śniegiem na drodze były to z jed-
nej strony warunki powodujące na-
gły przypływ adrenaliny, ale z dru-
giej – wyjątkowo niebezpieczne.

Outback poradził sobie nato-
miast w tej aurze wyśmienicie. 
Chociaż może to spłycanie sytuacji. 
Outback, jak każde  Subaru, po-
kazuje swój prawdziwy charakter 
właśnie w momencie załamania 
warunków pogodowych. Kiedy inni 
zjeżdżają na pobocze,  Subaru rusza 
w drogę. Tak po prostu.

Zaawansowany stały napęd 
na cztery koła Symmetrical AWD 
(a nie dołączany – jak często u kon-
kurencji) zapewnił mi to, co jest 
swoistym mottem japońskiego pro-
ducenta: pewność w ruchu. Kolejne 
wiraże pokonywałem tak pewnie, 
że aż sam siebie prowokowałem do 
stałego podnoszenia prędkości.

W każdej chwili czuwała nade 
mną zresztą zaawansowana elek-
tronika: wśród wielu systemów 
na pokładzie znajduje się między 
innymi VDCS, który bardzo spraw-
nie kontroluje trakcję i utrzymuje 
auto w torze jazdy. W praktyce Out-

backa pomimo starań (a nikt prze-
cież normalnie tak nie robi) udało 
mi się wyprowadzić z równowagi 
tylko w głębokim śniegu na górskiej 
nawrotce. A i tak systemy błyska-
wicznie mnie „naprostowały”.

Innymi słowy Outback na krętych 
wirażach dał mi zaskakująco dużo 
frajdy z jazdy. W zasadzie jej nie 
oczekiwałem, bo przecież to duże, 
komfortowe auto. Ale jednak mnie 
zaskoczyło. Takie dwa w jednym.

W tym miejscu warto także 
wspomnieć o Inteligentnym Syste-
mie Ratunkowym. Gdyby coś jed-
nak na tej drodze (czy gdziekolwiek 
indziej) poszło nie tak, to właśnie 
on odpowiada za automatyczne po-
łączenie z odpowiednimi służbami 
i zorganizowanie pomocy.

Dzieje się to całkowicie auto-
nomicznie, a służby otrzymują 
niezbędne informacje o naszym 
położeniu. To ważne, ponieważ 
zgodnie z badaniami co dziesiąta 
ofiara wypadków mogłaby przeżyć, 
gdyby otrzymała wcześniej pomoc. 
Polski importer  Subaru wziął sobie 
te słowa do serca – warto podkre-
ślić, że ISR jest seryjnym, bezpłat-
nym wyposażeniem wszystkich 

nowych aut marki  Subaru kupio-
nych w autoryzowanych salonach 
w Polsce. I to nie od niedawna, 
a już od 2008 roku. Gdzie go zna-
leźć? Jest na podsufitce. ISR działa 
nie tylko autonomicznie, ale i po-
zwala kierowcy wezwać choćby 
pomoc drogową w razie potrzeby.

Ale wróćmy do Drogi Stu Za-
krętów. Mniej więcej w jej połowie 
zakręty nagle się kończą i zaczyna 
się niewielka miejscowość. To 
Karłów. Tutaj parkują ci, którzy 
chcą zdobyć Szczeliniec Wielki, 
jedno z najbardziej charaktery-
stycznych miejsc w Górach Stoło-
wych, a jednocześnie najwyższy 
szczyt tego pasma.

Góry inne niż wszystkie
I tu uwaga: zimą szlak oficjal-

nie jest zamknięty, a wchodzi się 
na własną odpowiedzialność. 
Brzmi groźnie, ale prawdę mówiąc 
na szczycie funkcjonuje całoroczne 
schronisko. Organizowane są tam 
nawet bale sylwestrowe. Nie jest 
więc tak, że lepiej tam nie wchodzić.

Dodajmy, że droga, nawet jeśli 
jest zamknięta, wcale nie jest ja-
kaś wyjątkowo skomplikowana. 

Podstawa to oczywiście dobre buty, 
ale nic więcej do sukcesu nie trze-
ba – większość szlaku to usypane 
z ziemi i podparte drewnianymi 
belkami schodki.

Niemniej jednak podróż 
na Szczeliniec Wielki zimą jest pięk-
na, tajemnicza i… samotna. Przez 
cały spacer spotkaliśmy jako ekipa 
naTemat zaledwie dwóch innych 
turystów. Kramy, które się ciągną 
od parkingu do początku szlaku, są 
pozamykane na cztery spusty. Dla 
jednego to będzie wada, ale w na-
szym odczuciu była to duża zaleta. 
Cisza, spokój. Zresztą już na miejscu, 
po prostu w połowie szlaku, zatrzy-
majcie się i przestańcie na chwilę 
oddychać. Cisza absolutna.

Do zwiedzania Szczelińca 
Wielkiego tak naprawdę nie jest 
potrzebna jakaś szczególna pogo-
da – kiedy odwiedziliśmy go razem 

z  Subaru, było bardzo mgliście, 
co widać na zdjęciach.

W typowych górach to trochę 
niepożądana sytuacja, bo nie 
możemy podziwiać panoramy. 
Ale na Szczelińcu najciekawszy 
jest sam Szczeliniec. Tak napraw-
dę zdobycie szczytu to dopiero 
początek przygody i… płatności, 
bo ktoś sprytny umieścił kasę (to 
teren Parku Narodowego Gór Sto-
łowych) dopiero na szczycie, zaraz 
za schroniskiem.

Po uiszczeniu niewielkiej opła-
ty wejściowej możemy rozpocząć 
eksplorowanie samego szczytu, 
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Outback, jak każde 
Subaru, pokazuje 
swój prawdziwy 
charakter właśnie 
w momencie zała-
mania warunków 
pogodowych. Kiedy 
inni zjeżdżają na 
pobocze, Subaru 
rusza w drogę.

Outback na krę-
tych wirażach dał 
mi zaskakująco 
dużo frajdy z jazdy. 
W zasadzie jej nie 
oczekiwałem, bo 
przecież to duże, 
komfortowe auto.



który jest bardzo rozległy, wszak 
to Góry Stołowe. I powiem wprost: 
takich formacji skalnych jak tutaj 
nie ma w wielu miejscach świata, 
nie mówiąc o Polsce.

Fantazyjnie wyżłobione skały, 
które są małe „u nasady”, a duże 
na wierzchu, korytarze, tunele, skalne 
„grzyby”. Wszystko autorstwa natury. 
Dość powiedzieć, że setki milionów 
lat temu na tym terenie było… morze. 
Potem swoje zrobiła erozja. Trzeba to 
zobaczyć, a najlepiej dotknąć.

Szlak kończy się zejściem 
ze szczytu. Kończymy go dokład-
nie w tym samym miejscu, w któ-
rym zaczynaliśmy podejście. Szyb-
ki powrót do Outbacka i możemy 
kontynuować przygodę.

Zmęczeni zdobyciem szczytu 
jedziemy dalej Drogą Stu Zakrętów. 
Z tego miejsca już dużo nie bra-
kuje do jej końca, a i w komforto-
wym Outbacku można się szybko 
zregenerować. Droga kończy się 
w Kudowie-Zdroju, czyli graniczą-
cym z Czechami uzdrowiskowym 
miasteczku.

I o ile latem Kudowa-Zdrój jest 
wręcz niemiłosiernie nabita tury-
stami, o tyle zimą jest nieco lepiej. 
Ale nie na tyle lepiej, żeby jechać 
bezstresowo. Ulice są tu wąskie, 
a parkingów brakuje.

Auto naszpikowane technologią
W takim miejscu idealnie spraw-

dza się dostępny w autach marki 
 Subaru system  EyeSight. Japończy-
cy nazywają go drugą parą oczu” 
i… prawdę mówiąc, nie ma w tym 
wiele przesady. Na  EyeSight składa 
się wiele połączonych jak naczynia 
krwionośne aktywnych systemów 
bezpieczeństwa. Aktywnych, czyli 
takich, które zapobiegają kolizji, 
a nie minimalizują jej skutki.

 EyeSight, który jest standar-
dowym wyposażeniem właściwie 
wszystkich modeli  Subaru, naj-
prościej rzecz ujmując, składa się 
z dwóch kamer, które tworzą trój-
wymiarowy obraz drogi i czuwają 
nad naszym bezpieczeństwem. 
Odczytują sytuację. Interpretują ją.

W skład systemu wchodzi 
m.in. przedkolizyjne hamowanie 
awaryjne. Jak to działa? Każdy wie, 
że w trakcie jazdy łatwo zagapić 
się np. na nawigację. W takiej sy-
tuacji, jeśli zaczniemy zbyt szybko 
zbliżać się do poprzedzającego nas 
auta, system poinformuje nas o tym 
dźwiękowym alertem. Jeśli sami 
nie zareagujemy, rozpocznie ha-
mowanie. Jeśli dalej nie weźmiemy 
sprawy w swoje ręce, a będzie nie-
zbędne dalsze obniżanie prędkości, 
nasze  Subaru rozpocznie procedu-
rę hamowania awaryjnego.

System działa zarówno w kor-
kach, jak i podczas jazdy z dużą 
prędkością. Jest idealny zwłaszcza 
na polskich drogach, gdzie bardzo 
często dochodzi do gwałtownych 
wyhamowań.

W skład  EyeSight wchodzi także 
m.in. asystent utrzymania pasa ru-
chu. Jeśli w trakcie podróży, np. po 
autostradzie, przypadkiem za-
czniemy zjeżdżać z własnego pasa, 
system wykona lekką korektę toru 
jazdy i utrzyma nas w odpowied-
nim pasie. Zrobi to bardzo zgrabnie 
i z zachowaniem bezpieczeństwa.

Takich systemów naturalnie jest 
więcej: w  EyeSight jest także sys-
tem przedkolizyjnego hamowania 
awaryjnego, antykolizyjnego zarzą-
dzania przepustnicą, adaptacyjny 
tempomat czy informacja o rusze-
niu poprzedzającego pojazdu. To 
układ, który czyni jazdę nie tylko 
komfortową, ale i pewną.

Auta  Subaru pilnują sytuacji 
jednak nie tylko z przodu pojazdu. 
System SRVD ( Subaru Rear Vehicle 
Detection) odpowiada za to wszyst-
ko, co się dzieje za nami.

Dzięki czujnikom z tyłu pojaz-
du nie zaskoczy nas żadne auto 
w martwym polu, a ponadto kierow-
cy pomaga niezwykle użyteczna 
funkcja Rear Cross Traffic Alert. 
System wykrywa obiekty z prawej 
i lewej strony auta podczas cofania, 
np. podczas wyjazdu tyłem z miejsca 
parkingowego. Każdy kierowca wie, 
że to newralgiczny moment, w któ-
rym dochodzi do wielu stłuczek.

Zdrowy wypoczynek przed 
drugim dniem w górach

Wróćmy w Góry Stołowe. 
W samej Kudowie-Zdroju warto 
zatrzymać się nie tylko po to, żeby 
po prostu odpocząć po zdobyciu 
Szczelińca. To miejsce stworzone 
dla osób, które chcą skosztować 
czeskiej kuchni bez przekraczania 
granicy – wpływ naszych sąsia-
dów jest tutaj widoczny aż nadto. 
W miejscowości funkcjonują 
zresztą prawdziwe czeskie restau-
racje: nie tylko z czeską kuchnią, 
ale i świetnymi czeskimi, rzemieśl-
niczymi piwami.

Ci, którzy nie są zainteresowa-
ni piwem, mogą napić się… wody. 
Kudowa-Zdrój to znane uzdrowi-
sko. Wody mineralne w miejscowej 

pijalni są szczególnie polecane 
osobom, które mają problemy z tar-
czycą oraz anemią.

Ponadto ułatwieniem dla każdego 
będzie duża baza noclegowa. Warto 
tu zanocować (lub w pobliskich 
Dusznikach-Zdroju), aby nabrać sił 
przed kolejnym dniem w podróży.

I właśnie tego drugiego dnia 
weekendu warto zajrzeć w Błędne 
Skały. To jedno z niewielu miejsc 
w Polsce, do których prowadzi 
zamykana, jednokierunkowa dro-
ga. Żeby tam trafić, trzeba znowu 
wrócić na Drogę Stu Zakrętów. 
Jadąc od Kudowy-Zdroju jeszcze 
przed Szczelińcem Wielkim ukaże 
nam się droga w lewo, gdzie latem 
ustawia się kolejka samochodów 
chętnych do wjazdu.

Tędy właśnie można dostać się 
na parking przy Błędnych Skałach. 
Zasada jest prosta: raz na godzinę 
odbywa się wjazd, a raz zjazd. Trze-
ba być na miejscu o ściśle ustalonej 
porze. Sama droga jest prawdopo-
dobnie jedną z najbardziej dziura-
wych w Polsce. Zimą jest niestety 
zamknięta, ale latem warto się 
na niej sprawdzić.

O tej porze roku natomiast można 
się dostać na Błędne Skały pieszo 
(parking jest dostępny tam, gdzie 
zaczyna się droga), ale szlak jest 
znacznie dłuższy niż na Szczeliniec 
Wielki. Bywa też bardzo oblodzony.

W samych Błędnych Skałach 
na turystów czekają kolejne forma-
cje skalne – bo przecież głównie 
o nie chodzi w tych górach. Ponow-

nie można zobaczyć rzeczy, które 
mogła stworzyć tylko matka natura. 
A przy lepszej pogodzie są całkiem 
niezłe widoki na okolicę.

Niezależnie od tego, co będziecie 
chcieli zrobić w Górach Stołowych 
i czy wybierzecie się tam latem czy 
zimą, zawsze warto pamiętać o tym, 
że pogoda w górach bywa zwyczaj-
nie nieprzewidywalna. Samochody 
z napędem na cztery koła sprawdzą 
się tam znacznie lepiej – a podróż 
Drogą Stu Zakrętów, choć oczywi-
ście jest możliwa nawet najprost-
szym autem, jest zupełnie innym do-
świadczeniem niż np. Zakopianką.

Marka, która o ciebie zadba
Taki samochód jak  Subaru Out-

back daje kierowcy przede wszyst-
kim poczucie bezpieczeństwa. 
Pozostaje jeszcze pytanie o umie-
jętności. Nawet najlepsze auto 
zawiedzie, jeśli będziemy poruszać 
się w sposób nieodpowiedzialny.

Tu jednak znowu dają o sobie 
znać wartości marki  Subaru. Każdy 
klient japońskiego producenta za 
swoje pieniądze otrzymuje nie tylko 
samochód oraz gwarancję i serwis, 
ale także wartościowe szkolenie 
w szkole bezpiecznej jazdy  Subaru.

Szkoleniem objęte są właściwie 
wszystkie modele  Subaru zakupione 
w oficjalnej polskiej sieci dealerskiej. 
Odbywają się w kilku miejscach 
Polski – na Torze Kielce, Torze Łódź 
czy w podpoznańskim Międzycho-
dzie. Całodniowe zajęcia pozwalają 
klientom  Subaru udoskonalić swoje 
umiejętności choćby w zakresie 
techniki jazdy czy prawidłowego 
wykorzystania systemu  EyeSight.

Ćwiczenia zgodnie z najnowszymi 
motoryzacyjnymi trendami wykonu-
je się własnym  Subaru. Dzięki temu 
każdy kierowca japońskiej marki 
poznaje swój konkretny egzemplarz 
na wylot – wszak nawet w czasach 
automatyzacji każdy jest na swój 
sposób unikatowy. Po takim szkole-
niu Droga Stu Zakrętów nie będzie 
żadnym wyzwaniem nawet w śnie-
życę. Pozostanie tylko wdrapać się 
na któryś z górskich szczytów.
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…w komfortowym 
Outbacku można 
się szybko zrege-
nerować.

Szkolenia w SJS 
pozwalają klientom 
 Subaru udoskonalić 
swoje umiejętności 
choćby w zakresie 
techniki jazdy czy 
prawidłowego 
wykorzystania 
systemu  EyeSight.



ZALETY NOWEJ PLATFORMY
Tytuł brzmi nieco politycznie, ale to tylko pozory. Słowo „platforma” ma wiele odniesień, 
a w branży motoryzacyjnej kojarzy się bardzo technicznie, a zarazem wręcz biznesowo. 
Odmieniane jest więc przez wszystkie przypadki już u każdego poważnego producenta 
samochodów. Tłumacząc jego sens, posłużymy się przykładem  Subaru.

TEKST: JERZY DYSZY
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TECHNIKA

Producent aut spod znaku Ple-
jad (słowo  Subaru oznacza 
gwiazdozbiór Plejady, nawią-

zując do utworzenia koncernu, 
powstałego we wczesnych latach 
powojennych z kilku działających 
wcześniej przedsiębiorstw) należy 
do grupy tzw. małych, ale nieza-
leżnych wytwórców samochodów, 
a jego wolumen produkcji wynosi 
niewiele ponad milion sztuk aut 
rocznie. Oferowana w Europie 
(w przeciwieństwie do Japonii, 
gdzie oferta jest szersza) gama 
pojazdów też nie jest imponująca, 
ledwie kilka modeli, każdy w nie-

wielu wersjach. Można 
zatem spodziewać 

się, że będą to 

auta bardzo typowe, powstałe we 
współpracy (czytaj – z wykorzysta-
niem komponentów) któregoś na-
prawdę wielkiego koncernu moto-
ryzacyjnego. Tymczasem rzecz ma 
się całkiem odwrotnie: samochody 
 Subaru są „inne”, mają nie tylko 
odrębny i swoisty charakter, ale też 
całkowicie odmienną od „standar-
dowej” konstrukcję.

Czym się różni  Subaru?
O ile praktycznie wszystkie 

oprócz  Subaru współcześnie pro-
dukowane auta segmentów C i D 
(tzw. kompakty i klasa średnia) 
mają przedni napęd oraz czterocy-
lindrowe rzędowe silniki ustawione 
poprzecznie (rzadziej jednostki 
R5 lub R6/V6), to w „prawdziwych” 
 Subaru (czyli we wszystkich, 
prócz mikrosamochodów i kon-
strukcji zapożyczonych z innych 
koncernów) znajdziemy jednostki 
ustawione podłużnie i zbudowane 

w układzie tzw. bokser (przeciw-
sobnym). Prawie wszystkie  Subaru 
mają też napęd na wszystkie koła 
(S-AWD – Symmetrical-AWD) skon-
figurowany w ten sposób, że jest to 
napęd stały. Przypomnijmy – stały 
napęd 4×4 oferowany jest dziś (poza 
 Subaru) w części niemieckich sa-
mochodów segmentu premium.

Olbrzymia większość współ-
czesnych aut, nawet o charakterze 
SUV lub „pseudoterenowych”, 
ma napęd na jedną oś lub 4×4 do-
łączane, skonfigurowane tak, aby 
w rzeczywistości prawie nigdy nie 
działało. W  Subaru jest odwrot-
nie – wszystkie modele i wersje 
(z wyjątkiem BRZ, który od fazy 
projektowej był samochodem tyl-
nonapędowym) mają z założenia 
aktywny stały napęd wszystkich 
kół, co jest wyróżnikiem marki.

Owych wyróżników jest więcej 
i wynikają one również z założeń 
konstrukcyjnych. Krótki, lekki 

Silniki tłokowe 
zwyczajowo ozna-
czane są symbola-
mi, które określają 
ich liczbę oraz 
układ cylindrów. 
I tak popularny 
czterocylindrowy 
silnik rzędowy to 
„R4”, sześciocy-
lindrowy to „R6”, 
silnik sześciocy-
lindrowy w ukła-
dzie V to „V6”, 
ośmiocylindrowe V 
to „V8” itp. 
Wobec tego 
silniki  Subaru typu 
bokser (bardziej 
technicznie zwane 
poziomymi – hori-
zontal) oznaczane 
są jako „B4” lub 
„H4”, względnie 
w wersjach sze-
ściocylindrowych 
(Legacy, Tribeca) 
„B6” lub „H6”.



i przede wszystkim niewysoki sil-
nik B4 (także B6) sprzyja uzyska-
niu szczególnie niskiego położenia 
środka masy auta i dobremu jego 
wyważeniu. Wzdłużne ustawienie 
zespołu napędowego wraz z na-
pędem na wszystkie koła tworzą 
podstawę dla dobrego, przewidy-
walnego prowadzenia auta, i to bez 
szczególnych zabiegów w postaci 
nadmiernej komplikacji, obniżania 
czy utwardzania zawieszenia.

Wreszcie kolejnym wyróż-
nikiem  Subaru, przynajmniej 
na tle europejskiej konkurencji, 
jest tendencja do wyposaże-
nia większości modeli i wersji 
w automatyczną, bezstopniową 
skrzynię biegów. Na pierwszy 
rzut oka powiążemy to z faktem, 
że najważniejszym rynkiem dla 
 Subaru jest USA, a tam, jak wia-
domo, bez automatu się nie jeździ. 
Ciekawostką jest jednak konse-
kwentne wykorzystywanie przez 
 Subaru automatu bezstopniowego, 

opartego na przeniesieniu napę-
du przez klinowy łańcuch i dwie 
pary kół stożkowych o zmiennym 
rozstawie. Podobne skrzynie zna-
ne są od lat, lecz w Europie jakiś 
czas temu zrezygnowano z nich 
na rzecz wielobiegowych układów 
mechanicznych lub hydraulicz-
no-mechanicznych. Skorzystano 
z tego, że praca skrzyni stopniowej 
niesie ze sobą istotnie mniejsze 
straty energii, a zatem niższe zu-
życie paliwa.

 Subaru doskonali jednak 
konsekwentnie skrzynię CVT 
(o nazwie własnej Lineartronic), 
wykorzystując jej zalety w postaci 
zwartej konstrukcji i płynnego, 
„elastycznego” działania, oraz 
różnymi zabiegami technicznymi 
minimalizuje jej wadę, którą są 
nieco większe opory wewnętrzne. 

Duże znaczenie ma też czynnik 
bezpieczeństwa.  Subaru od lat jest 
promotorem swego autorskiego 
systemu automatycznej obserwacji 

drogi i rozpoznawania przeszkód 
 EyeSight. System ten w sensie do-
słownym „widzi” sytuację na drodze 
i dzięki zaawansowanemu oprogra-
mowaniu rozpoznaje niebezpieczne 
sytuacje oraz pozwala w czasie 
rzeczywistym unikać kolizji. Te au-
tomatyczne funkcje idealnie współ-
pracują ze skrzynią biegów i ukła-
dem napędowym, w którym nie ma 
konieczności wybierania sztywno 
określonych przełożeń. W rezultacie 
skrzynia Lineartronic w samo-
chodach  Subaru jest istotnym ele-
mentem systemu bezpieczeństwa 
czynnego.

Istota platformy
Przejdźmy do naszego głów-

nego tematu, czyli do platformy 
konstrukcyjnej samochodu. Nie 
jest tajemnicą, że od dawna więk-
si producenci aut posługiwali się 
systemem „pączkowania” modeli 
samochodów, tworząc ich kolejne 
wersje z wykorzystaniem do ich 
budowy standardowych (dla siebie) 
mechanizmów oraz elementów 
wyposażenia. W ten sposób z kilku 
zestawów, na które składały się: 
silnik, skrzynia biegów i układ na-
pędowy, zawieszenie oraz hamulce, 
zrodzić się mogła nie tylko jedna 
marka ze swoją gamą modeli tego 
samego segmentu, ale też kilka, 
nawet konkurencyjnych marek. 
Przykładem niech będzie grupa 
VW/Audi. Zapewne nawet dziś 
znajdziemy właściciela VW Golfa, 
który nie będzie chciał wierzyć, 
że jego auto, Skoda sąsiada obok, 
Seat sąsiada z przeciwka oraz Audi 
A3 kolegi to właściwie to samo.

O ile jednak wspólne wykorzy-
stanie mechanizmów wydaje się 
łatwe, to podobne działanie w przy-
padku nadwozi – nieco trudniejsze. 
Przecież każdy widzi, że „różne 
auta są różne”. A jednak w rzeczy-
wistości struktura nadwozia, czyli 
jego najważniejsza część niewi-
doczna z zewnątrz, może służyć za 
podstawę dla wielu pozornie cał-
kiem innych samochodów. A przy 
okazji jest ona częścią najtrudniej-

szą do obliczenia, zaprojektowania, 
przebadania i przede wszystkim 
do opracowania technologii jej 
produkcji. Warto więc wykorzystać 
ją w jak najliczniejszej gamie mo-
deli. Dla porządku dodajmy, że naj-
większe koszty kryją się tu nie 
w obliczeniach czy nawet w pracy 
projektowej, ale w badaniach pro-
wadzonych „w metalu”, na stanowi-
skach badawczych, zderzeniowych 
i w toku tysięcy kilometrów jazd 
testowych.

Jeżeli mamy już konkretną, 
sprawdzoną strukturę, to powinni-
śmy wykorzystać ją na wiele spo-
sobów, oszczędzając w ten sposób 
czas oraz pieniądze. I właśnie taka 
struktura to wspomniana na wstę-
pie „platforma”. Warto zaznaczyć, 
że nie chodzi tu bynajmniej o samą 
tzw. płytę podłogową nadwozia 
samonośnego (typowe nadwozie 
współczesnego samochodu nie 
jest osadzone na ramie, ale w ca-
łości jest strukturą nośną). Chodzi 
o całą konstrukcję, którą można 
stosunkowo małym nakładem pra-
cy i środków wyposażyć w bardzo 
różne poszycia zewnętrzne. Czyli 
po prostu nadać jej różne kształty, 
co wraz z nieco różnym wyposaże-
niem i wykończeniem oraz z różny-
mi mechanizmami stworzy wizual-
nie całkiem inne samochody.

Takie podejście do kwestii „plat-
formy konstrukcyjnej” stosowano 
już dawno, i to nie tylko w ramach 
jednego koncernu. Przykładem 
jest np. generacja Opla Vectry 
(Vectra C) produkowana w poło-
wie pierwszego dziesięciolecia 
XXI wieku. Powstała ona na plat-
formie GM Epsilon, która była bazą 
dla wielu samochodów produkowa-
nych na całym świecie. Wśród nich 
w Europie najbardziej znane były 
Saab 9–3 i Alfa Romeo 159/Brera, 
czyli auta przez odbiorców nieko-
niecznie kojarzone z Oplem. Oczy-
wiście podobnych przykładów było 
i jest wiele.

Nowoczesne podejście do te-
matu „platformy” jest podobne, 
tyle że bardziej kompletne. Dziś, 

gdy którykolwiek producent 
przystępuje do tworzenia nowego 
(naprawdę nowego) samochodu, 
robi to tak, aby od razu zaprojek-
tować całą gamę aut. Chodzi o ich 
nadwozia, bo wykorzystanie tych 
samych lub zbliżonych mechani-
zmów jest oczywiste. Gdy mówimy 
o nadwoziach, nie ograniczamy się 
jednak obecnie do samochodów 
o podobnej wielkości i charak-
terze. W rzeczywistości ograni-
czeniem nie jest nawet ten sam 

rozstaw osi i kół. Wręcz przeciw-
nie, dobrze zaprojektowana nowo-
czesna platforma konstrukcyjna 
musi być elastyczna: jej rozstaw 
osi i kół powinien dać się zmieniać 
w dość szerokich granicach tak, 
żeby korzystając z tych samych 
technologii i tych samych linii 
produkcyjnych, produkować auta 
nie tylko różniące się nadwoziem 
w zakresie sedan – hatchback – 
kombi – kabriolet – SUV, ale też 
wielkością.

Za skrzynią 
bezstopniową 
w  Subaru prze-
mawia wyjątkowo 
dobre dostosowa-
nie do „automa-
tycznych” funkcji 
jazdy terenowej, 
co jest szczególnie 
istotne w modelach 
Forester i Outback, 
a od niedawna 
również i XV. 
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Co więc będzie wspólne 
dla tych samochodów? Przede 
wszystkim konstrukcja nadwozia, 
jej parametry wytrzymałościowe, 
bezpieczeństwo zderzeniowe itp. 
Co równie oczywiste – mechani-
zmy (z koniecznymi modyfikacja-
mi). Ale kluczowym terminem jest 
tu właśnie technologia, czyli to, 
czego opracowanie trwa najdłu-
żej i jest najdroższe. W praktyce 
chodzi o to, by samochody produ-
kować nie tylko taniej, ale też bar-
dziej elastycznie, to znaczy na jed-
nej i tej samej linii produkcyjnej, 
przy niewielkich modyfikacjach 
lub nawet bez modyfikacji, kilka 
modeli i wiele ich wersji. Istotne 
jest też to, by w razie potrzeby 
na istniejącej platformie można 
było oprzeć kolejną wersję (model) 
samochodu, wcześniej niezapro-
jektowaną. Można będzie dzięki 
temu reklamować „całkiem nowy 
model”, który dziwnym sposobem 
opracowano np. w ciągu roku, za-
miast standardowych pięciu lat.

Platforma według  Subaru
Podobną filozofią posługuje 

się  Subaru, wprowadzając swoją 
nową platformę konstrukcyjną, 
znaną pod mało wyszukaną na-
zwą  Subaru Global Platform (SGP). 
Nazwa właściwie mówi wszystko – 
Światowa Platforma  Subaru. Jedna 
konstrukcja, wiele (przyszłych) 
modeli. Pierwszym modelem w Eu-
ropie, zbudowanym na nowej plat-
formie, był XV, który zadebiutował 
w marcu 2017 roku.

Rzecz jest o tyle ciekawa, że idea 
wspólnej platformy konstrukcyjnej 
nie jest dla  Subaru nowym poję-
ciem. Przeciwnie, najbardziej znane 
modele: Legacy, Outback, Impreza 
oraz Forester, zawsze były zbliżone 
technicznie i zawierały znaczną 
liczbę wspólnych lub bardzo po-
dobnych części. Przyszedł jednak 
czas, gdy dotychczasowe nadwozie 
 Subaru, wielokrotnie modyfikowane 
i usprawniane, stało się istotnym 
ograniczeniem. Można też przy-
puszczać, że firma postanowiła 

kompleksowo przygotować się do 
wyzwań związanych z napędami 
przyszłości – hybrydowym i elek-
trycznym. A te wymagają więcej 
miejsca na mechanizmy (w hy-
brydach) i baterie oraz powinny 
być jak najlżejsze i jednocześnie 
wytrzymałe. Lekkość, sztywność 
i wytrzymałość pożądane są oczy-
wiście przy każdym rodzaju napę-
du, ale w obciążonych bateriami 
autach elektrycznych są naprawdę 
kluczowe. Istotny jest też stosunek 
kosztów produkcji do uzyskanych 
efektów, gdyż tylko niewiele firm 
(jak np. BMW) może sobie pozwolić 
na niby seryjną produkcję kompo-
zytowych karoserii do aut, które 
ze względu na cenę nigdy nie będą 
się sprzedawać masowo.

 Subaru postanowiło iść drogą 
zdrowego rozsądku, czyli stworzyć 
nową platformę konstrukcyjną me-
todą maksymalnej liczby ulepszeń 
poprzedniej, z zastosowaniem wielu, 
nierzadko drobnych, ale istotnych 
modyfikacji w jej budowie, uży-

tych materiałach i technologiach. 
Uniknięto natomiast stosowania 
„przełomowych”, ale niesprawdzo-
nych rozwiązań, które mogłyby źle 
rokować dla przyszłych wyników 
finansowych firmy.

Gdy spojrzymy z zewnątrz 
na XV i Imprezę 2018 korzystające 
z platformy SGP, widzimy typowe 
współczesne  Subaru o znanej już, 
ale wygładzonej stylizacji charak-
terystycznej dla oferty tej marki 
z drugiego dziesięciolecia XXI wie-
ku. Czyli nic nowego? Niezupełnie.

Samochody rzeczywiście nie 
odróżniają się zasadniczo od swych 
poprzedników, nie są przy tym wy-
raźnie większe z zewnątrz, ale mają 
więcej miejsca w środku i większą 
przestrzeń bagażową. Istotnym 
czynnikiem jest z jednej strony bez-
problemowe „pokrycie” kompletnej 
oferty wszystkich przewidywanych 
dziś przyszłych modeli  Subaru (Im-
preza, XV, Legacy/Outback, Forester 
i inne), a z drugiej strony jak naj-
szersze wykorzystanie współcze-
śnie produkowanych komponentów 

mechanicznych i wyposażenia, co 
ułatwi współpracę z ich dostawca-
mi. Ponadto parametry platformy 
SGP mają umożliwiać montaż róż-
nych wersji samochodów na tych 
samych liniach montażowych oraz 
ewentualną równoległą produkcję 
tych samych modeli w różnych 
fabrykach, np. z częściowymi tylko 
zmianami dla różnych rynków. 
Takie rozwiązanie przewidziane 
jest dla japońskiej i północnoame-
rykańskiej fabryki  Subaru, a jest 
ono o tyle istotne, że rynek USA jest 
obecnie dla tego producenta około 
dwa razy większy od japońskiego 
i wielokrotnie większy od europej-
skiego.

SGP w praktyce
Zwiększenie przestrzeni w kabi-

nie i w bagażniku (wszystkie istot-
ne wymiary wzrosły od 2 do 5 cm) 
osiągnięto dzięki licznym drobnym 
modyfikacjom, między innymi 
takim jak przeniesienie części 
instalacji poza kabinę, zmianę 
konstrukcji foteli, boczków drzwi 
czy pasów bezpieczeństwa, a także 
dzięki poprawie wykorzystania 
miejsca między tylnym zawiesze-
niem a bagażnikiem. Dodatkowo 
istotnemu zwiększeniu i korektom 
uległa np. pokrywa bagażnika 
i otwór pod nią.

Bardziej radykalne zmiany 
dotyczą konstrukcji płyty podłogo-
wej (ze względu na jej sztywność) 
i kwestii materiałowych. Zacznijmy 
od materiałów.  Subaru pozostało 
tradycyjnie przy stali, ale z istotnym 
wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii kształtowania waż-
nych elementów na gorąco. Stale 
o podwyższonej i bardzo wysokiej 
wytrzymałości składają się tu 
na ponad 50% konstrukcji nadwo-
zia, przy czym stal kształtowana 
na gorąco o wytrzymałości 1470 MPa 
to 6% masy nadwozia. Technologię 
tę zastosowano przede wszystkim 
w budowie słupków B i najbardziej 
obciążonych w razie zderzenia czę-
ści podłużnic w płycie podłogowej. 
Dodano do tego połączenie proce-
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sów zgrzewania i klejenia elemen-
tów podłogi, co nie tylko poprawia 
jej szczelność i tłumi drgania, 
ale także stabilizuje odkształcenia 
w razie zderzenia. Warto przy tym 
zwrócić uwagę na radykalną zmianę 
kształtu podłużnic płyty podłogo-
wej, które nie są teraz tradycyjnie 
równoległe do osi auta i przestały 
być podzielone na część przednią 
i tylną. Ich kształt w platformie SGP 
wyjaśniają poniższe wizualizacje.

Taka budowa, w połączeniu 
z bardziej wytrzymałymi belkami 
progów, poprawia parametry wy-
trzymałości i odkształcenie kabiny 
w razie zderzenia czołowego i, 
co ważniejsze, w razie uderzenia 
bocznego. Konstrukcja ta współpra-
cuje ze sztywniejszymi słupkami C 
(hatchback) i D (sedan), i uzupełnio-
na jest m.in. o precyzyjnie dobraną 
liczbę zgrzewów pomiędzy bardzo 
wytrzymałym słupkiem B a progiem.

Wiele nowych szczegółów 
konstrukcji nadwozia SGP służy 
zasadniczo tylko zwiększeniu 
komfortu jazdy dzięki maksy-
malnemu ograniczeniu nie-
chcianych rezonansów, drgań 
i hałasów pochodzących od drogi. 
Usztywnienie kabiny wymagało 
oczywiście odpowiedniego po-
dejścia do zjawiska właściwego 
zgniotu nadwozia (z wytraceniem 
energii) w razie zderzenia czoło-

wego. W związku z tym dodano 
m.in. struktury zgniotu w pasie 
przednim auta oraz zdecydowanie 
wzmocniono połączenie między 
mocowaniami kolumn McPher-
sona z przodu a ścianą czołową 
kabiny. Mimo zwiększenia ogólnej 
sztywności nadwozia nowoczesne 
metody obliczeniowe i miejscowe 
użycie stali o wysokiej oraz bardzo 
wysokiej wytrzymałości sprawiły, 
że masa samochodu (z podobnym 

wyposażeniem) praktycznie nie 
wzrosła.

Oczywiście nowe technologie 
niosą ze sobą pewne kłopoty, przede 
wszystkim podczas napraw. Kształ-
towanie blach o wysokiej wytrzy-
małości tradycyjnymi sposobami 
blacharskimi jest już niemożliwe, 
ich spawanie wymaga odpowied-
niego podejścia, np. wiercenie otwo-
rów pod spawy punktowe udaje się 
tylko specjalnymi narzędziami…

Sztywność na pierwszym miejscu
Filozofia  Subaru, nakazująca 

wykorzystanie wszelkich dobrze 
działających i sprawdzonych roz-
wiązań, sprawiła, że zawieszenie 
przednie i tylne w platformie SGP 
jest zasadniczo takie samo jak 
w dotychczasowych modelach. 
Takie samo, ale nie dokładnie to 
samo, gdyż zastosowano również 
w nim dziesiątki zmian ukierun-
kowanych jak zwykle (u japoń-

skiego producenta) na to samo – 
poprawę „odpowiedzi” samochodu 
na działania kierowcy, a jednocze-
śnie na wszechstronne wytłumie-
nie drgań i hałasu. Zmiany dotyczą 
więc wszelkich mocowań meta-
lowo-gumowych, które zyskują 
kontrolowaną sztywność w odpo-
wiednich płaszczyznach i kierun-
kach. Dodano też usztywniające 
łączniki, między ramami zawie-
szeń a nadwoziem. Istotne jest 

zmniejszenie mas nieresorowa-
nych dzięki zastosowaniu alu-
minium w budowie np. zwrotnic 
i części wahaczy. Interesującym 
rozwiązaniem jest użycie tylnego 
stabilizatora, teraz połączonego 
nie z ramą pomocniczą, a z nad-
woziem, także jako swoistego 
tłumika drgań zawieszenia. 
Innych zmian dokonano w kon-
strukcji górnych mocowań kolumn 
McPhersona – teraz rozdzielono 

w nich siły tłumienia amortyzato-
rów i siły od sprężyn zawieszenia, 
które opierają się (poprzez gumę) 
bezpośrednio o nadwozie. To roz-
wiązanie również zmniejsza nie-
kontrolowane drgania w układzie 
nadwozie – amortyzator.

Głównym celem inżynierów 
 Subaru opracowujących SGP 
było uzyskanie, przy rozsądnych 
środkach, stanu zadowolenia 
kierowcy i pasażerów, który moż-

na określić hasłem „Fun to drive” 
(radość z jazdy). Drogą do tego jest 
według  Subaru „dynamic perfor-
mance”, którego nie należy mylić 
z tradycyjnie rozumianymi osią-
gami auta. Chodzi tu o aktywne 
zachowanie samochodu, prawi-
dłowo reagującego na polecenia 
kierowcy. Ma być ono połączone 
z dobrym komfortem i co najważ-
niejsze – z bezpieczeństwem, 
aktywnym i pasywnym. Niewielu 

producentów samochodów otwar-
cie stawia przed sobą taki skom-
plikowany pakiet zadań, szcze-
gólnie że nie jest to przecież ni-
szowy wytwórca małoseryjnych 
aut sportowych lub luksusowych. 
Współczesne  Subaru konkuru-
ją przecież na przepełnionym 
rynku pojazdów popularnych, 
które mają się sprawdzać przede 
wszystkim w codziennym użyt-
kowaniu.

Taka budowa, w po-
łączeniu z bardziej 
wytrzymałymi 
belkami progów, 
poprawia parame-
try wytrzymałości 
i odkształcenie 
kabiny w razie 
zderzenia czołowe-
go i, co ważniejsze, 
w razie uderzenia 
bocznego.
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X SUBARIADA NA KAUKAZ PÓŁNOCNY /CZ. 1/
Gdy podczas dwóch Subariad do Gruzji zachwycaliśmy się pięknem Kaukazu, pokonując 
kręte, szutrowe drogi dolin Swanetii, Chewsuretii i Tuszetii z majaczącymi w oddali 
ośnieżonymi szczytami, nasi przewodnicy mówili nam, że północna strona tych gór 
jest jeszcze piękniejsza. Kiedy więc padła propozycja, by Kaukaz Północny był celem 
następnej wyprawy, zapisaliśmy się na nią bez wahania.

TEKST I ZDJĘCIA: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

56 57

PODRÓŻE

Zresztą jego przedsmak niektó-
rzy z nas poznali już podczas 
dojazdu do (nieplanowanej) 

drugiej Subariady Gruzińskiej, która 
zrodziła się naprędce – zamiast od-
wołanej z powodów „politycznych” 
wyprawy do Turcji Wschodniej. 
Dojazd prowadził bowiem przez 
Ukrainę i Rosję, w tym przez leżące 
w jednej z północnokaukaskich 
republik, Osetii Północnej, jedyne 
czynne przejście graniczne z Gruzją. 
Przemierzając wtedy Ukrainę i Ro-
sję, mogliśmy przekonać się, że nie 

jest tam tak strasznie, jak nam się 
wydawało, wyzbyliśmy się wielu 
stereotypów, a także poznaliśmy 
piękno i różnorodność krajobrazów 
oraz życzliwość rosyjskich ludzi.

Na wyprawę wyruszyły z Polski 
trzy konwoje. Jeden – północny, 
który wjechał do Rosji przez Litwę, 
omijając niesympatyczne ukraiń-
skie przejścia graniczne, drugi – 
centralny, który wjechał na Ukra-
inę przejściem w Dorohusku i trze-
ci – południowy, jadący z Krakowa 
autostradą A4 i przekraczający 

przejście w Korczowej. W tym 
trzecim jechaliśmy my oraz Marcin 
(@Than_Junior). My wyjechaliśmy 
dzień wcześniej wieczorem tak, 
aby przenocować nieopodal gra-
nicy w Radymnie i rano po śniada-
niu udać się na przejście. Marcin 
stwierdził, że woli wstać wcześnie 
rano i spotkać się z nami w zajeź-
dzie, w którym nocowaliśmy.

Wszystko szło zgodnie z planem, 
dotarliśmy bez pośpiechu wieczo-
rem do zajazdu, a rano w towarzy-
stwie Marcina ruszyliśmy na przej-

ście graniczne. Sielankę przerwał 
nam polski celnik, który odbierając 
dowód rejestracyjny, otworzył go 
i powiedział, że nie mamy ważnego 
badania technicznego, po czym 
odszedł. Informacja ta tak mnie za-
skoczyła, że przez moment zaczą-
łem się irracjonalnie zastanawiać, 
czy na Ukrainie i w Rosji mogą to 
sprawdzać i czy możemy jechać bez 
pieczątki w dowodzie. Na szczęście 
Justyna zachowała przytomność 
umysłu, błyskawicznie wyskoczyła 
z samochodu, podbiegła do celnika 
i zapytała, co nas czeka w związku 
z tym faktem. Celnik poinformo-
wał nas, że musi wezwać policję, 
która będzie nas eskortować za 
odpowiednią „opłatą” do najbliższej 
stacji kontroli pojazdów w celu 
wykonania badania technicznego. 
Justyna zaczęła prosić celnika, 
wyrywając mu jednocześnie z rąk 
nasze paszporty i dowód rejestra-

cyjny, aby udał, że nas tu w ogóle 
nie było i żeby pozwolił nam wrócić 
do najbliższej miejscowości. Prośba 
Justyny odniosła skutek i po poin-
formowaniu Marcina o całej sytu-
acji oddzieliliśmy się od niego i po-
mknęliśmy z powrotem autostradą.

Szybko udało się znaleźć przez 
internet czynną SKP i telefonicznie 
umówić się na badanie. I gdy już 
powoli odetchnęliśmy z ulgą, licząc, 
że stracimy góra godzinę, przypo-
mniałem sobie, że w aucie jest butla 
LPG, a świadectwo jej homologacji 
jest… w Krakowie. Opatrzności 
chyba tylko możemy dziękować, 
że w domu akurat była nasza córka, 
która znalazła potrzebny dokument 
i wysłała jego zdjęcie telefonem 
oraz że mogliśmy wydrukować 
go na stacji kontroli pojazdów. 
Po sprawnym i bezproblemowym 
badaniu udaliśmy się ponownie 
na przejście graniczne i po odstaniu 

w nieco dłuższej niż rano kolejce 
wjechaliśmy na Ukrainę. Jechali-
śmy ciągiem, robiąc tylko krótkie 
pit-stopy na tankowanie i około 
100 km przed Kijowem udało nam 
się dogonić Marcina. Razem z nim 
udaliśmy się na lotnisko w Kijo-
wie, aby odebrać @Dyrekcję (czyli 
prezesa  Subaru Import Polska), 
który w ten sposób dołączył do nas 
wprost ze służbowej podróży.

Późnym wieczorem dotarliśmy 
do motelu pod granicą ukraińsko-
-rosyjską, gdzie połączyliśmy się 
z konwojem centralnym, czyli Ar-
letą i Czarkiem oraz Sebastianem 
i Robertem. Nazajutrz dotarliśmy 
do przejścia granicznego, gdzie 
nadspodziewanie szybko i bez-
problemowo przeszliśmy kontrolę 
ukraińską, a następnie po stronie 
rosyjskiej kilkoro z nas musiało się 
tłumaczyć funkcjonariuszom FSB 
(służby bezpieczeństwa) z… nakle-

Pierwszym 
punktem programu 
był rozległy pła-
skowyż Bermamyt, 
z najwyższym 
punktem położo-
nym na wysokości 
2644 m n.p.m., 
którego granice 
ucinały się ostro 
pionowymi 
ścianami, i z któ-
rego roztacza się 
przepiękna pano-
rama na szczyty 
Kaukazu, w tym 
na najwyższy 
z nich, Elbrus.



jek National Geographic naklejo-
nych na naszych samochodach. Po 
zakończeniu przesłuchań, wypeł-
nieniu szeregu deklaracji i przej-
ściu odprawy celnej wjechaliśmy 
na teren Imperium. Dalsza część 
dnia upłynęła nam na dojeździe 
do Woroneża, na nocleg w znanym 
nam już hotelu Novotel, gdzie ocze-
kiwał nas już konwój północny, 
czyli Iwonka z Wiesławem, Beata 
z Przemkiem oraz Krzysiek z Mo-
niką i Mariuszem. Trzeciego dnia 
jechaliśmy już w komplecie na po-
łudnie, ponad 1100 km, by późnym 
wieczorem dotrzeć do Czerkieska, 
stolicy Republiki Karaczajo-Czer-
kiesja, do oczekujących nas już 
Beaty i Miłosza oraz sprawców na-
szych przesłuchań, Michała i Mar-
cina, dziennikarzy National Geo-
graphic Polska, którzy mieli nam 
towarzyszyć podczas wyprawy.

Nocleg spędziliśmy w nowo wy-
budowanym hotelu Park, w którym 
byliśmy chyba jednymi z pierwszych 
gości. W hotelu nie działała jeszcze 
restauracja, więc śniadanie podano 
nam do pokojów. Spożywając je, 
przypominaliśmy sobie język ro-
syjski, oglądając rosyjską telewizję, 
serwującą ichniejsze disco polo. 
Trzeba przyznać, że zarówno poziom 
muzyczny, jak i rozmach w realizacji 

teledysków pozostawia naszych 
artystów daleko w tyle. Po śniadaniu 
udaliśmy się do supermarketu, aby 
zrobić zapasy jedzenia i picia na ko-
lejne dni, a następnie do restauracji 
na wczesny obiad. Przygotowanie 
obiadu dla naszej gromadki było 
chyba zbyt dużym wyzwaniem dla 
restauracyjnej kuchni i trwało w nie-
skończoność. W tzw. międzyczasie 
niektórzy zaciągnęli się popularną 
w tych stronach fajką wodną, a ja 
i Czarek zdążyliśmy zatankować na-
sze auta. Po obiedzie, późnym popo-
łudniem, zatankowani i zaopatrzeni 
ruszyliśmy wreszcie ku przygodzie. 
Niestety pogoda nas nie rozpiesz-
czała i niebo powoli zaciągnęło się 
gęstymi chmurami. Jak się później 
okazało, chmury towarzyszyły nam 
przez kilka następnych dni.

Pierwszym punktem programu 
był rozległy płaskowyż Bermamyt, 
z najwyższym punktem położonym 
na wysokości 2644 m n.p.m., którego 
granice ucinały się ostro pionowymi 
ścianami, i z którego roztacza się 
przepiękna panorama na szczy-
ty Kaukazu, w tym na najwyższy 
z nich, Elbrus. Dotarliśmy tam już 
w ciemnościach nocy i po rozbiciu 
obozu, pomimo zimna i braku ogni-
ska, zorganizowaliśmy imprezę 
zakrapianą rosyjskimi trunkami. 

W nocy chmury nieco się rozrzedziły 
i w blasku księżyca zamajaczyły 
nam przez chwilę otaczające nas 
góry. Liczyliśmy więc, że rano obudzi 
nas ładny widok. Niestety następ-
nego dnia mogliśmy czerpać radość 
jedynie z terenowej trasy zaserwo-
wanej nam przez naszych przewod-
ników. Pokonywaliśmy więc kolejne 
kilometry górskich szutrowych szla-
ków, stromych zjazdów i podjazdów, 
dookoła mając jedynie gęste chmury. 
Dodatkowo okresowo towarzyszyły 
nam opady deszczu i śniegu. Jedy-
nie podczas plenerowego obiadu 
na chwilę pojawiły się jakieś widocz-
ki, jednak bez szans na ten wyczeki-
wany przez wszystkich, czyli ośnie-
żone „piersi” Elbrusu.

Po obiedzie, jadąc za Miłoszem, 
zauważyłem, że tylna lewa opona 
w Landku ma zdecydowanie mniej 
powietrza niż prawa. Po jej spraw-
dzeniu okazało się, że, przyklejona 
gdzieś w Azji Centralnej duża łata 
ma nieszczelność, natomiast koło 
zapasowe też było już wcześniej na-
prawiane. Po wymianie koła Miłosz 
stwierdził, że nie będzie ryzykować 
jazdy w terenie bez sprawnego za-
pasu i zadecydował, że najbliższy 
nocleg spędzimy w hotelu. Z racji 
zimna, braku widoków i padającego 
deszczu ze śniegiem nikt specjalnie 
nie oponował i po około godzinnej 
jeździe dotarliśmy do Kisłowodzka. 
Tymczasem Beata znalazła i zare-
zerwowała nocleg w hotelu, a także 
zdążyła znaleźć restaurację i zorga-
nizować przyjęcie niespodziankę. 
Tego dnia bowiem niczego niespo-
dziewająca się @Dyrekcja obcho-
dził urodziny. My jednak byliśmy 
przygotowani, gdyż przywieźliśmy 
ze sobą specjalnie wykonany na tę 
okoliczność prezent, a poproszony 
przez nas za pośrednictwem hotelo-
wego internetu Grześ @Urabus napi-
sał a vista wierszowane życzenia.

Pan Dyrektor nie krył wzrusze-
nia, przyjmując nasze życzenia oraz 
gdy śpiewaliśmy tradycyjne „sto lat”. 
Świętowaniu towarzyszyły tradycyj-
ne dania kuchni kaukaskiej.

Nazajutrz Miłosz udał się na po-
szukiwania opon, a my na zwiedza-
nie miasta. Kisłowodzk przypomina 
trochę naszą Krynicę Górską, z tym 
że w rosyjskiej skali, czyli jest to 
małe, 129-tysięczne miasteczko 
leżące w Kraju Stawropolskim. Pra-
wa miejskie uzyskał w 1903 roku, 
a sto lat wcześniej car Aleksan-

der I rozpoczął tu budowę fortyfi-
kacji. W XX wieku miasto stało się 
ośrodkiem balneoterapii z powodu 
odkrytych tu w XVIII wieku kwa-
śnych wód mineralnych. Powstało 
tu wiele uzdrowisk, a w czasie 
drugiej wojny światowej działało tu 
około 40 szpitali. Dziś miasto przy-
pomina zachodni kurort, pełen od-
restaurowanych hoteli, pensjona-
tów, uzdrowisk i spacerowych ale-
jek z centralnie położonym domem 
zdrojowym w stylu nawiązującym 
nieco do stylu wiktoriańskiego. 
Można w nim nie tylko spożywać 
lecznicze wody, ale także zobaczyć 
bogatą kolekcję minerałów i amoni-
tów. Po wizycie w domu zdrojowym 
wstąpiliśmy do kawiarni na kawę 
„по восточному” – drobno zmielo-
ną kawę gotowaną w metalowych 
tygielkach na rozgrzanym piasku, 
przypominającą nieco w sposo-
bie parzenia kawę po gruzińsku 
lub grecku. W drodze do hotelu 
zakupiliśmy jeszcze na ulicznym 
straganie kilka rodzajów herbat 
i przypraw, między innymi „чай на 
травах”, czyli herbatę z ziół zbiera-
nych na kaukaskich łąkach.

Po obiedzie, wczesnym popo-
łudniem ruszyliśmy ponownie ku 
Elbrusowi, mając nadzieję, że tym 
razem ukaże nam swoje oblicze. 
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„Ojcze Dyrektorze! Choć świat się zmienia 
Nie miej na zmiany świata baczenia 
Śmiało jedź dawno obraną drogą 
Gdzie cztery łapy powieźć Cię mogą 
Gdzie nic ważnego nad Subariady 
Jedynie może tylko Plejady 
I niech w tej kwestii nic się nie zmienia
Всего Хорошего Вам С Днём Рождения!”



Jechaliśmy krętą asfaltową drogą 
prowadzącą donikąd, a konkretnie 
do bazy wypadowej dla ekspedycji 
wspinaczkowych mieszczącej się 
u jego podnóży. Trzeba przyznać, 
że komunistyczne władze miały 
fantazję, realizując taki projekt. 
Droga bowiem miała ponad 70 km 
i pięła się stromymi serpentynami 
w górę, tylko po to, aby garstka 
zapaleńców mogła dotrzeć wygod-
nie na wysokogórskie wyprawy. 
Jadąc coraz wyżej, naszym oczom 
ukazywały się co jakiś czas ośnie-
żone góry, niestety ich szczyty 
nadal spowite były gęstymi 
chmurami. Korzystaliśmy z tych 
chwil, zatrzymując się na poboczu 
i uwieczniając je na fotografiach 
i filmach. W pewnym momencie 
opuściliśmy asfalt i wjechaliśmy 
na błotnistą i grząską łąkę, by po 
kilkuset metrach zaparkować 
samochody i udać się na spacer 
górską ścieżką. Po przejściu ko-
lejnych kilkuset metrów naszym 
oczom ukazał się imponujący wo-
dospad Karakaya-Su, wypływają-
cy z impetem spośród skał. Masa 
spadającej wody była tak wielka, 
że w powietrzu unosiła się gęsta 
bryza i nie dało się podejść bliżej 
niż na około 50 m. Tutaj mieliśmy 
kolejną, niespełnioną niestety 
z wiadomego powodu, szansę 
na widok na Elbrus.

Po nasyceniu zmysłów pięknym 
wodospadem przejechaliśmy po-
nownie błotnistą łąkę i wróciliśmy 
na asfalt, by po kilku kilometrach 
zjechać z niego i rozpocząć kolejną 
wspinaczkę. Tego dnia bowiem 
mieliśmy wjechać do kolejnej 
kaukaskiej republiki, do Kabardo 
Baukarii. By się tam dostać, mu-
sieliśmy przejechać przez przełęcz 
Szaukam, leżącą na wysokości 
2920 m n.p.m. Szutrowa droga pięła 
się coraz wyżej, temperatura spa-
dała, a świat wokół zmieniał powoli 
kolor na całkiem biały. Nie tylko 
za sprawą towarzyszących nam 
od początku chmur, ale także za 
sprawą śniegu, którego na przełę-

czy było całkiem sporo. Można by 
rzec, że w pewnym momencie poza 
nim widoczne były tylko ślady po 
naszych kołach. My natomiast nie 
mieliśmy nawet tego widoku, gdyż 
Miłosz puścił nas do przodu i jadąc 
jako pierwsi musieliśmy momen-
tami mocno wypatrywać jedynej 
drogi, zasypanej świeżym śnie-
giem. Jesteśmy przekonani, że gdy-
by nie towarzyszyły nam chmury 
i padający śnieg, droga byłaby 
jedną z najbardziej malowniczych 
na całej wyprawie. Zjazd z przełę-
czy odbywał się już po zapadnięciu 
zmroku i zdania były podzielone, 
czy to dobrze, czy źle. Droga była 
bardzo wymagająca, strome zjazdy 
serpentynami po śliskich kamie-

niach budziły dużo emocji, więc 
może lepiej, że było ciemno. Nocleg 
rozbiliśmy w dolinie rzeki Baksan, 
tuż nad jej brzegiem, niedaleko 
miasta Tyrnyauz, w którym od 
lat 40. XX wieku wydobywano rudy 
wolframu i molibdenu, wykorzy-
stywanych m.in. podczas zimnej 
wojny do wyścigu zbrojeń. Padający 
deszcz bynajmniej nie zniechęcił 
nas do kolejnej wieczornej impre-
zy. Po odpowiednim ustawieniu 
samochodów i rozłożeniu czterech 
rolet powstała duża zadaszona 
przestrzeń, dająca wszystkim dach 
nad głową. Chłód zaś pokonaliśmy 
kilkoma litrami pysznego grzanego 
wina, przygotowanego przez nasze 
dziewczyny.

Ranek przywitał nas słońcem 
przebijającym się pomiędzy budzą-
cymi nadzieję na pogodę cumulu-
sami. Liczyliśmy na nią bardzo, tego 
dnia bowiem czekała nas nie lada 
atrakcja – loty na paralotniach. Po 
śniadaniu i zwinięciu obozu ruszyli-
śmy doliną, by po kilku kilometrach 
opuścić asfalt i wjechać ponownie 
w góry. Jadąc, z niepokojem obserwo-
waliśmy nasze towarzyszki chmury, 
które coraz chętniej zasłaniały 
nam słońce. Po dotarciu do bazy 
paralotniarzy zaparkowaliśmy auta, 
przebraliśmy się w ciepłe, nieprze-
wiewne ubrania i po zajęciu miejsc 
na pace starej terenowej ciężarówki 
z napędem na wszystkie osie wje-
chaliśmy nią po stromej drodze na 
„startowisko” – łagodną łączkę, 
położoną na przeciwległym zboczu, 
kończącą się stromym urwiskiem 
i dzięki temu pozwalającą na starty 
paralotni. Jedynie @Dyrekcja posta-
nowił, że nie skorzysta z usług leci-
wego radzieckiego środka transportu 
i pokazał, że Forester bez problemu 
dotrzyma mu kroku.

Na „startowisku” chętni na loty 
zostali podzieleni na grupy i przy-
dzieleni do kilku pilotów. Przy-
dzielono nam także specjalne 
kombinezony i kaski, i wkrótce 
pierwsi śmiałkowie wzlecieli ponad 
otaczające nas szczyty. Niestety 
kaukaska aura i tym razem nie była 

dla nas łaskawa. Chmury zrobiły się 
coraz gęstsze, pozbawiając nas nie-
zbędnych dla latania wznoszących 
prądów powietrza. Gdy przyszła kolej 
na mnie, po starcie okazało się, że nie 
uda nam się nabrać wysokości i po 
kilku próbach nasz lot zakończył się 
w dolinie, nieopodal bazy, i wyglądał 
jak klasyczny skok na spadochronie. 
Tak więc, uprzedzony i przygoto-
wany wcześniej przez moją pilotkę, 
że przy przyziemianiu trzeba będzie 
biec, zastosowałem się karnie do jej 
komendy, jednak bieg we wspólnej 
uprzęży po kilku krokach zakończył 
się lądowaniem „na czterech lite-
rach”, na szczęście bez żadnych nie-
przyjemnych konsekwencji. Można 
więc powiedzieć, że mimochodem 
zaliczyłem szkolenie desantowe. 
Warunki popsuły się tak bardzo, 
że po mnie nie wystartował już nikt 
i kilku chętnych musiało niestety 
obejść się smakiem. Czekając na po-
prawę pogody, zjedliśmy w lokalnym 
barze ciepły posiłek. Pogoda jednak 
nie dała za wygraną i chcąc nie 
chcąc, pożegnaliśmy latającą druży-
nę i ruszyliśmy w dalszą drogę.

Wjechaliśmy w dolinę rzeki Che-
gem, która po pewnym czasie prze-
rodziła się w niesamowity skalny 
kanion. Oprócz rzeki płynącej dnem 
kanionu w jednym miejscu malow-
niczo spływały do niego z góry, po 
prawie pionowej ścianie, przepiękne 

Wodospady Czegiemskie, wcinając 
się w nią różnej szerokości strumie-
niami. Zrobiliśmy więc krótki postój, 
aby podziwiać i uwiecznić na fo-
tografiach ten cud natury, a także 
aby zrobić zakupy we wklejonych 
w ściany kanionu straganach, 
pełnych lokalnego rękodzieła. Po 
opuszczeniu kanionu mieliśmy 
przed sobą jeszcze spory kawałek 
asfaltowej drogi, którą wjechaliśmy 
do kolejnej kaukaskiej republi-
ki – Osetii Północnej, na czekający 
nas nocleg w hotelu w jej stolicy, 
Władykaukazie. Wieczorem w ho-
telowej salce konferencyjnej Beata 
z Miłoszem urządzili nam prezen-
tację świeżo zmontowanych filmów 
z ich ostatnich wypraw, m.in. do Azji 
Centralnej, oraz pokazali nam zdję-
cia… Elbrusu.
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runek jazdy, mogą nie być widoczne dla 
innych uczestników ruchu, na przykład 
dla pieszych.

Pamiętajmy, że czytelność naszej 
jazdy, naszych zamiarów na drodze, 
jest szalenie ważna dla wszystkich 
uczestników ruchu i służy bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego i jego płynno-
ści. Adekwatność w zakresie uprzedniej 
sygnalizacji zamiarów i ich późniejszej 
realizacji jest jednym z głównych mier-
ników perfekcji w kierowaniu. Przez 
adekwatność rozumiem optymalne wy-
pełnienie przepisowego wymogu sygnali-
zowania odpowiednio wczesnego (ale nie 
za wczesnego) i wyraźnego, aby nie było 
wątpliwości, co sygnalizujemy. Są sytu-
acje, w których bliskie pozostawanie koło 
siebie dwóch wlotów dróg uniemożliwia 
stuprocentową jednoznaczność wska-
zania naszych zamiarów przy skręcaniu 
w drugi w kolejności wlot – wówczas za-
wsze należy się kierować zasadą, zgodnie 

W bieżącym wydaniu kontynu-
ujemy omawianie zagadnień 
z zakresu realizacji jazdy.

Zmiana kierunku jazdy

 Każdy zamiar zmiany kierunku jazdy 
należy odpowiednio wcześnie sygna-

lizować poprzez włączenie właściwego 
kierunkowskazu; oczywiście, jeżeli nie 
ma technicznej możliwości pojechania 
w innym kierunku, albowiem tak skiero-
wana jest jezdnia (mam na myśli zakręty), 
niczego nie sygnalizujemy, bo niczego nie 
zmieniamy. 

Natomiast jeśli technicznie można by 
pojechać gdzie indziej, a tylko pod kątem 
„prawnym” nie ma możliwości pojechania 
w innym kierunku niż zadany przez orga-
nizatora ruchu (znaki drogowe), to użycie 
kierunkowskazu jest potrzebne. Znaki, 
które wymuszają na nas określony kie-

z którą lepiej włączyć odpowiedni kierun-
kowskaz odrobinę wcześniej niż choćby 
o ułamek sekundy za późno. 

Wyłączenie kierunkowskazu ma 
nastąpić niezwłocznie po zakończeniu 
zmiany kierunku jazdy. Niejednokrot-
nie powinniśmy zrobić to samodzielnie, 
nie czekając, aż kierunkowskaz wyłączy 
się samoczynnie. Działanie z opóźnie-
niem może zaburzać czytelność naszych 
zamiarów (szczególnie proszę zwrócić 
uwagę na skrzyżowania z centralną 
wyspą, na których ruch jest regulowany 
sygnalizacją świetlną i gdzie czerwony 
sygnał zatrzymuje nas wewnątrz skrzy-
żowania).

 Zasady stosowania kierunkowska-
zów nie zmieniają się w przypadku, gdy 
droga z pierwszeństwem nie przebiega 
na wprost przez skrzyżowanie, czyli 
mamy do czynienia z tzw. pierwszeń-
stwem łamanym (tabliczki T-6a i T-6c 
odpowiednio do znaków D-1 i A-7). 

Jadąc w kierunku zgodnym 
z przebiegiem drogi z pierwszeń-
stwem (tabliczka T-6a), używamy 
lewego kierunkowskazu, zjeżdżając 
z pierwszeństwa na wprost, kierun-
kowskazu nie włączamy (bowiem nie 
zmieniamy kierunku jazdy), zjeżdża-
jąc z drogi mającej pierwszeństwo 
w prawo, używamy prawego kierun-
kowskazu.

Niestety teoria, według której nie 
trzeba sygnalizować skrętu, pozostając 
na drodze z pierwszeństwem; a sygna-
lizować należy zjeżdżanie z pierwszeń-
stwa (czyli jazdę na wprost), ma w Polsce 
wciąż wielu zwolenników. Ta teoria nie 
ma oparcia w przepisach – pozostawa-
nie na drodze z pierwszeństwem nie 
zmienia faktu, że zmieniamy kierunek 
jazdy. 

Aby zrozumieć, jak takie zachowanie 
jest niebezpieczne, wystarczy raz jeszcze 
spojrzeć na znak T-6a: włączając prawy 

W poprzednim artykule omówiłem manewr zmiany pasa ruchu. Czas na kolejne manewry, 
które omawiam w ramach cyklu kompleksowo przedstawiającego wszystkie wymogi 
doskonałego kierowania samochodem.



kierunkowskaz, kiedy zjeżdżamy z pierw-
szeństwa na wprost, wprowadzamy w błąd 
kierowców oczekujących na możliwość 
pojechania z jezdni podporządkowanej 
zlokalizowanej po stronie prawej – widząc 
miganie prawego kierunkowskazu, mają 
prawo sądzić, że pojazd jadący z drogi 
z pierwszeństwem skręci w prawo, a wo-
bec tego oni mogą jechać. Poprawna praca 
kierunkowskazami w sytuacji prezento-
wanej na tabliczce T-6c jest następująca: 
wjeżdżając na drogę z pierwszeństwem 
na wprost kierunkowskazu nie używamy, 
wjeżdżając na drogę z pierwszeństwem 
w prawo stosujemy prawy migacz, jadąc 
w ciągu dróg podporządkowanych, stosu-
jemy kierunkowskaz lewy.

 Rozpoczęcie zmiany kierunku jaz-
dy w prawo należy wykonać od prawej 
krawędzi jezdni. Nie dotyczy to sytuacji, 
w której możliwa jest jazda tylko w pra-
wo – wówczas skrętu możemy dokonać 
z dowolnego pasa ruchu jezdni jednokie-
runkowej, albo dowolnego pasa ruchu 
zlokalizowanego na prawej części jezdni 
dwukierunkowej. Wymóg nie ma również 
zastosowania, jeśli organizator ruchu za 
pomocą oznakowania P-8b wyznaczył do 
skrętu w prawo więcej niż jeden pas ru-
chu.

 Rozpoczęcie zmiany kierunku jazdy 
w lewo należy wykonać od lewej krawędzi 
jezdni jednokierunkowej, albo od środka 
lub linii dzielącej kierunki jazdy jezdni 
dwukierunkowej. Nie dotyczy to sytuacji, 
w której możliwa jest jazda tylko w lewo 
(na przykład wymuszona znakami). Wów-
czas skrętu możemy dokonać z dowolnego 
pasa ruchu jezdni jednokierunkowej, albo 
dowolnego pasa ruchu zlokalizowanego 
na prawej części jezdni dwukierunkowej. 
Wymóg nie dotyczy również przeznacze-
nia do skrętu w lewo więcej niż jednego 
pasa ruchu znaczonego strzałkami P-8b. 

Należy dodać, że przy takim oznako-
waniu możliwe jest również zawracanie, 
ale jedynie wtedy, gdy znajdziemy się 
na skrajnym lewym pasie ruchu i nie 
występuje przy nim lub nad nim sy-
gnalizator kierunkowy (S-3) oraz nie 
ma zakazu zawracania wynikającego 
ze znaku B-23.

 Ustawienia skrajnie do prawej względ-
nie lewej krawędzi jezdni (albo jej środka 
na jezdni dwukierunkowej), odpowiednio 
przy skręcie w prawo lub w lewo, nie obo-
wiązują, jeżeli wymiary pojazdu unie-
możliwiają zmieszczenie się w skręcie. 
Dotyczy to większych pojazdów, tj. sa-
mochodów ciężarowych o długości około 
sześciu metrów lub większej, autobusów 
oraz pojazdów z przyczepą. Kierowcy tych 
pojazdów winni stosować zasadę ogólną 
z odstępstwem tylko takim, jakie będzie 
konieczne dla uniknięcia naruszenia 
krawężnika bądź pobocza przez tylną oś 
pojazdu lub przyczepę.

 Szanujmy miejsce na jezdni, jakże 
deficytowe w coraz większym natężeniu 
ruchu, szczególnie wielkomiejskiego. 

Dokładność w ustawieniu pojazdu przed 
wykonaniem zmiany kierunku jazdy 
jest kolejnym miernikiem doskonałości 
w kierowaniu pojazdem. Perfekcyjne 
ustawienie samochodu do skrętu w lewo 
bądź w prawo powoduje, że nie blokuje-
my pojazdów zmierzających w innych 
kierunkach – one zmieszczą się obok 
nas. Dodatkowo perfekcyjne ustawie-
nie się do skrętu w prawo zapobiegnie 
pojawieniu się z naszej prawej strony 
rowerzysty, który zamierza jechać 
na wprost i przy niepoprawnym ustawie-
niu samochodu jakże często próbuje się 
przecisnąć pomiędzy naszym pojazdem 
a krawężnikiem.

 Szczególny rodzaj zmiany kierunku 
jazdy stanowi zawracanie, czyli jazda 
w kierunku, z którego przyjechaliśmy. 
Manewru tego nie da się jednoznacznie 
zasygnalizować, ponieważ użyty lewy 
kierunkowskaz może przecież również 
oznaczać zamiar skrętu w lewo. Również 
z tego względu manewr ten jest uznawa-
ny za nietypowy, a ponieważ przeważnie 
bywa dość skomplikowany (z wyjątkiem 
zawracania na skrzyżowaniu z central-
ną wyspą), jest obwarowany szeregiem 
ograniczeń. 

Zabrania się zawracania na au-
tostradzie, na drodze ekspresowej 
(z wyjątkiem mogących tam wyjątkowo 
wystąpić skrzyżowań lub nawrotek), 
na mostach, wiaduktach i w tunelach, 
na drodze jednokierunkowej – co oczy-

wiste – oraz w warunkach, w których 
manewr ten mógłby spowodować za-
grożenie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego lub ruch ten utrudniać. 

Tę ostatnią przesłankę należy uważać 
za zobowiązanie do ustępowania pierw-
szeństwa analogicznie jak przy wykony-
waniu skrętu warunkowego regulowane-
go tzw. zieloną strzałką (sygnalizator S-2). 
Uwaga: twierdzenie, że zawracając 
na drodze z pierwszeństwem, posiadamy 
pierwszeństwo w stosunku do pojazdów 
wyjeżdżających z drogi podporządko-
wanej, jest mocno wątpliwe, a z całą 
pewnością jest nieprawdziwe na skrzyżo-

waniach z przełączką pomiędzy dwoma 
jezdniami drogi z pierwszeństwem stano-
wiącą przedłużenie podporządkowanych 
wlotów.

 Każda zmiana kierunku jazdy wy-
maga zachowania szczególnej ostroż-
ności, która w tym przypadku wyraża się 
w zachowaniu odpowiednio zwiększonej 
koncentracji i zwracania uwagi na pierw-
szeństwo innych uczestników ruchu.

Kwestii przecinania się kierunków 
ruchu i pierwszeństw poświęcę następny 
odcinek cyklu.
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Subaru Impreza 2.0i 
Lineartronic Exclusive – test

Impreza pożegnała się z atrybutami 
sportu. Dziś to model do aktywnego spę-
dzania czasu.

Kompaktowe Subaru niemal automa-
tycznie kojarzy się z rajdowymi sukcesa-
mi sprzed lat.

Tymczasem już od dekady japoński 
producent systematycznie zmienia wize-
runek firmy i zamiast tworzenia aut dla 
garstki wiernych fanów przerzucił się na 
spełnianie marzeń coraz większej rzeszy 
miłośników aktywnego wypoczynku.

Kto szuka zwykłego samochodu kom-
paktowego, znajdzie bardziej przystępne 
propozycje na rynku, natomiast Subaru 
adresuje swoją ofertę do nieco bardziej 
wymagających.

Porządne wnętrze
Wnętrze Imprezy wykonane zostało 

z naprawdę porządnych materiałów i ma 
szansę podobać się wielu potencjalnym 
użytkownikom. Jest dość obszerne, 
a stylistyka ma przypominać, że siedzi 
się w samochodzie, który nadąża za 
trendami.

W stosunku do Imprez sprzed lat, które 
miały w sobie coś ze stylu „vintage”, to 
naprawdę duży krok do przodu. 

Zastrzeżenia można mieć do detali 
ergonomii: komputer pokładowy obsługu-
ją przyciski rozrzucone w dwóch różnych 
miejscach, a aż trzy wyświetlacze wpro-
wadzają pewien bałagan informacyjny. 
Nie są to jednak poważne wady.

Krok do przodu
Kiedyś szukając auta oszczędnego, nie 

wybierało się ani silnika benzynowego, 
ani automatu, ani tym bardziej napędu 4×4. 
Czasy jednak się zmieniły i dzisiaj nawet 
auto sportowe musi być oszczędne, nie mó-
wiąc o samochodzie codziennego użytku.

Krokiem w tę stronę było w Subaru 
wprowadzenie bezpośredniego wtrysku 
paliwa, przed którym Japończycy długo 
się opierali.

Jaki jest efekt? Nie jest źle, ale 
oszczędnie raczej również nie do końca. 
W ruchu miejskim Impreza 2.0i zużywała 
w teście blisko 11 l/100 km, około 10 l spa-
lała na autostradzie. Tylko przy niezbyt 
dynamicznej jeździe pozamiejskiej udało 
się uzyskać rezultat 7,4 l/100 km. Wydaje 
się, że lepsze wyniki wymagałyby raczej 
pójścia w stronę downsizingu.

Trzeba natomiast przyznać, że bez-
stopniowa skrzynia biegów, która jako 
rozwiązanie w Europie się nie przyjęła, tu 
spisuje się bardzo dobrze.

Opracowana przez Subaru przekładnia 
Lineartronic pracuje miękko, a do tego 
doskonale sprawdza się poza drogami 
utwardzonymi. (…)

Bezpieczeństwo
Napęd 4×4 ma zapewnić mobilność 

w różnych warunkach, ale też podnosi 
poziom bezpieczeństwa.

Bardzo sztywne nadwozie, system 
aktywnego tempomatu i śledzenia sy-
tuacji wokół auta z asystentem pasa 
ruchu czy ostrzeganiem o przeszkodach 
z przodu i z tyłu to tylko część bogatej listy 
z tego zakresu. Impreza zdecydowanie 
jest autem podążającym za trendami w tej 
dziedzinie.

A w czym wyprzedza konkurencję? 
Jest jedna dość ważna cecha: auto stwa-
rza wrażenie bardzo solidnego, którym 
można objechać świat. Wiele marek 
europejskich nie daje takiego poczucia 
solidności.
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EyeSight

(…)

Nie dla sąsiada
Subaru to marka, jaką kupujemy dla 

siebie, bo chcemy mieć Subaru. Nie kupi-
my jej dlatego, że możemy liczyć na jakieś 
wyjątkowe rabaty. Nie kupujemy jej też 
dlatego, żeby wzbudzić zazdrość u sąsia-
dów. Sądzę, że nie kupujemy jej również 
dlatego, że jest wyjątkowo piękna.

Kupujemy, ponieważ, decydując się na 
modele ze znaczkiem plejad, mamy pew-
ną obietnicę. Bezpieczeństwa, za którym 
stoi napęd na wszystkie koła czy system 
EyeSight, i przyjemności z jazdy. To jedne 
z najlepiej prowadzących się samochodów 
i to na pewno modele dla ludzi, dla któ-
rych samochód to coś więcej niż bezdusz-
ny środek transportu.

Tak się złożyło, że model XV przypadł 
w okresie, kiedy mogłem go naprawdę 
uczciwie przetestować i to w warunkach, 
w jakich Subaru czuje się najlepiej. Prze-
łom listopada i grudnia i na siedem dni 
testu tylko dwa bez mgły, gołoledzi i upo-
rczywego deszczu.

Przyzwyczaić się bezstopniowo
Silnik o mocy 115 KM współdziałający 

z bezstopniową skrzynią biegów to po-
łączenie, które może wywołać ciarki i to 
niewynikające z emocji, bardziej ze stra-
chu, czy to w ogóle ruszy. Ruszyło i to cał-
kiem energicznie. Miałem już do czynie-
nia z tą przekładnią i wiem, jak należy się 
z nią obchodzić. Na pewno nie zerojedyn-
kowo. Gazu trzeba dodawać umiejętnie, 
wiedzieć, w którym momencie odpuścić. 
Jeżeli się tego nauczymy, XV odwdzięczy 
się nam przyzwoitym przyspieszeniem, 
neutralnym dźwiękiem i akceptowalnym 
spalaniem. (…)

Niedostatki mocy rekompensuje 
doskonała trakcja. Precyzyjny układ 
kierowniczy i fenomenalne zawieszenie. 
Wielu dziennikarzy piszących o pracy 
zawieszenia używa określenia: spręży-
ste. XV uchodzi za wzorzec sprężystości. 
Wybiera wszelkie nierówności cicho 
i komfortowo, zapewnia stabilność pod-
czas szybszej jazdy autostradowej, nie 
wariuje na kostce i spisuje się podczas 
przejazdów odcinkami szutrowymi. Je-
dyny zauważalny minus, niewynikający 
z pracy zawieszenia, ale z sylwetki, to 
czułość na boczne podmuchy wiatru. 

Pewnie nie wiedziałbym tego tylko 
po teście, gdyby nie obecność na pre-
zentacji nowego modelu XV, gdzie in-
żynierowie zwrócili uwagę, jak bardzo 
poprawiono sztywność nadwozia tej 
generacji w porównaniu do poprzedniej. 
Mogliśmy to sprawdzić na torze, jadąc na 
zmianę oboma modelami. Różnica była 
niesamowita. 

Wreszcie jest po naszemu
Bo Japończycy to robią smutne wnę-

trza, bo na rynek amerykański to produ-
cenci robią niedbałe wykończenie środka. 
Tymczasem my, Europejczycy, to lubimy 
sobie pomacać całą deskę rozdzielczą i z 
radością stwierdzić – miękkie wykończe-
nie. Mnie ten fetysz miękkości każdego 
elementu zawsze bawi. (…)

XV wykończony jest bardzo dobrze, 
znaczy miękko. Wszystko jest solidne 
i widać, że inżynierowie nie oszczędzali 
tam, gdzie nie było to konieczne. Fotele są 
bardzo wygodne, chociaż siedziska wyda-
wały się z początku zbyt krótkie, ale tylko 
się wydawały. Wsiada się bardzo wygod-
nie, siedzi się nisko, a kolumnę kierowni-
cy można wystarczająco regulować w obu 
zakresach. Dzięki dużym lusterkom widzi 
się doskonale. Także widoczność do tyłu 
jest znakomita.

Zdecydowanie poprawiono ergonomię 
w modelu XV. Mamy trzy wyświetlacze, 
główny możemy obsługiwać także doty-
kowo, pozostałe dwa z poziomu kierowni-
cy. Szybko możemy skonfigurować je tak, 
jak nam odpowiada najbardziej. Zestaw 
nawigacyjny jest szybki i precyzyjny (…) 
Sparowanie telefonu i korzystanie z apli-
kacji także jest intuicyjne, skoro mi się 
udało. (…)

Po prostu kiedy wychodziłem z tego 
samochodu i zamykałem go bezkluczyko-
wo, to od razu myślałem, kiedy znowu do 
niego wsiądę. Niby nic szczególnego, ale 
takie przemyślenia miałem po przejecha-
niu 950 km.

Para oczu
Czemu z taką chęcią jeździłem tym 

samochodem? Bo miał system EyeSight. 
Co mogę napisać? Kiedy jedziesz w desz-
czu na niemieckiej autostradzie i masz 
tak intuicyjnie działający aktywny tem-
pomat, system utrzymywania pasa ruchu, 
że po pewnym czasie przestajesz trzymać 
stopę nad pedałem hamulca, to naprawdę 
jest pomocne. Informowanie o odległości, 
o najechaniu na linię czy samo hamowa-
nie przed poprzedzającym pojazdem są 
tak neutralne, że faktycznie nie irytują, 
a tylko wspomagają kierowcę. Tak wła-
śnie rozumiem aktywne bezpieczeństwo, 
tak właśnie rozumiem Subaru, nawet 
114-konne.
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