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Organizacja Euro NCAP już po raz szósty 
zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom 
bezpieczeństwa oferowany przez sa-

mochody marki  Subaru i postanowiła wyróżnić 
je aż pięcioma gwiazdkami. Jest to najwyższa 
możliwa do osiągnięcia nota w corocznych 
testach bezpieczeństwa przeprowadzanych 
przez nią w ramach programu oceny nowych 
samochodów. Modelami spod znaku Plejad, które 
zostały odznaczone w ich ostatniej edycji 2017, 
są nowe  Subaru XV i Impreza w specyfikacji eu-
ropejskiej. Uznane za najbezpieczniejsze pojazdy 
w segmencie małych samochodów rodzinnych, 
zdobyły ponadto nagrodę „Best in Class”.

Zarówno XV, jak i Impreza wypadły re-
welacyjnie we wszystkich czterech testach 

Euro NCAP, dotyczących ochrony pasażera 
dorosłego, ochrony przewożonego dziecka, 
ochrony pieszego oraz systemów wspoma-
gania bezpieczeństwa, i otrzymały bardzo 
wysoką średnią ocenę. Wyniki uzyskane przez 
nie w trzech pierwszych spośród weryfiko-
wanych obszarów okazały się jednocześnie 
najlepszymi w grupie małych samochodów 
rodzinnych. W obu pojazdach stopień ochrony 
pasażera dorosłego oceniono na 94%, dziecka 
zaś na 89%. W przypadku kolizji XV z pieszym 
stopień ochrony przechodnia oceniono na 84%, 
jeśli natomiast do podobnego zdarzenia do-
szłoby z udziałem Imprezy, byłby on chroniony 
w 82%. W tym miejscu warto podkreślić, 
że uzyskane przez oba modele wyniki testów 

dotyczących pasażera dorosłego i pieszego 
są jednocześnie najlepszymi, jakie kiedykol-
wiek udało się osiągnąć samochodom  Subaru 
w tych dwóch obszarach oceny Euro NCAP.

Na świetne noty pojazdów spod znaku 
Plejad wpływ miało wiele czynników. Oba 
nagrodzone modele są pierwszymi zbudo-
wanymi na nowej platformie –  Subaru Global 
Platform (SGP) i skonstruowanymi tak, aby 
zapewnić jeszcze większy poziom bezpie-
czeństwa, zadowolenia z jazdy i komfortu 
podróżnych. Dzięki niej udało się znacznie, bo 
aż o 70–100% w porównaniu z poprzednimi 
odsłonami tych modeli, zwiększyć sztywność 
ich nadwozia i podwozia oraz o 40% zwięk-
szyć zdolność pochłaniania energii zderzenia. 

Każdy z pojazdów wyposażony jest w siedem 
poduszek powietrznych, w tym poduszkę 
pozwalającą w krytycznej sytuacji na drodze 
chronić kolana kierowcy, oraz w ulepszone 
pasy bezpieczeństwa. Na ich pokładzie znaj-
duje się ponadto system  EyeSight. To dzięki 
niemu oba modele wypadły również bardzo 
dobrze we wprowadzonym przez Euro NCAP 
w 2016 roku badaniu mającym na celu spraw-
dzenie, jak samochód radzi sobie z wykryciem 
obecności pieszego przed jego maską i auto-
nomicznym hamowaniem awaryjnym w celu 
uniknięcia kolizji na linii człowiek – pojazd. 
Warto podkreślić, że działający w oparciu o dwie 
kamery  EyeSight nie tylko informuje kierowcę 
o możliwym niebezpieczeństwie kolizji, ale też 

ostrzega go przed niezamierzonym zjechaniem 
z obranego pasa ruchu i pomaga mu utrzymać 
prowadzenie pojazdu po tym właśnie pasie.

Świetne wyniki XV i Imprezy w ramach 
niezwykle wymagającego programu oceny 
nowych samochodów dowodzą, że oba pojazdy 
spełniają standardy bezpieczeństwa ustano-
wione przez Euro NCAP. Tym samym dołączają 
one do grona modeli  Subaru, które pięcio-
gwiazdkowe noty uzyskały w latach ubiegłych. 
Były nimi kolejno: Legacy w 2009 roku, również 
 Subaru XV w 2011 roku, Forester w 2012 roku, 
Outback w 2014 roku i Levorg w 2016 roku. 
Na uwagę zasługuje fakt, że najnowsze XV 
i Impreza w specyfikacji japońskiej otrzymały 
wcześniej potrójne wyróżnienie w testach 

zderzeniowych w ramach programu JNCAP – 
najpierw zdobywając w nich maksymalną 
liczbę pięciu gwiazdek, następnie otrzymując 
nagrodę 2016–2017 Grand Prix Award za zdo-
bycie największej w historii liczby punktów 
w tychże testach (każdy model wywalczył po 
199,7 punktu na 208 możliwych), by wreszcie 
uzyskać nagrodę specjalną za nowy, bardzo 
istotny element przyczyniający się do popra-
wy bezpieczeństwa – poduszkę powietrzną 
chroniącą pieszych, która znalazła się w ich 
standardowym wyposażeniu. Te same mo-
dele w specyfikacji amerykańskiej poradziły 
sobie również świetnie z testami przepro-
wadzonymi przez Instytut IIHS i otrzymały 
zaszczytny tytuł Top Safety Pick+ (TSP+).

Pięciogwiazdkowe  Subaru

O wyróżnieniach przyznawanych  Subaru przez północnoame-
rykańską firmę konsultingową ALG piszemy dość regularnie 
i cieszymy się, że po krótkiej przerwie możemy uczynić to 

ponownie. W kolejnej edycji rankingu ALG dotyczącego samochodów 
używanych, które cieszą się najmniejszym spadkiem swojej wartości 
po trzyletnim okresie eksploatacji, zwyciężyliśmy, i to sześciokrotnie! 
Naszej marce przyznano tytuł „Top Mainstream Brand” na 2018 rok, 
a jednocześnie aż pięć modeli  Subaru otrzymało prestiżową na-
grodę „Residual Value Award” w pięciu różnych kategoriach.

Zwycięskimi modelami  Subaru, którym tym razem udało się 
zdobyć pierwsze miejsca w rankingu ALG, były: Impreza, WRX, 
Forester, XV (w Ameryce Północnej nazywane Crosstrekiem) 
i Outback w specyfikacji 2018. Pierwszy z wymienionych modeli 
okazał się najlepszym w kategorii pojazdów kompaktowych, WRX 
zwyciężył w segmencie samochodów sportowych, a Forester 
w grupie kompaktowych pojazdów użytkowych.  Subaru XV oka-
zało się numerem jeden w kategorii subkompaktowych pojazdów 
użytkowych, natomiast Outback był nie do pobicia w klasie 2-rzę-
dowych średnich pojazdów użytkowych. Według ekspertów ALG 

wymienione modele cechują się najmniejszym spadkiem swojej 
wartości po trzech latach użytkowania, każdy w swojej kategorii.

Na uwagę zasługuje fakt, że obok wyróżnień przyznanych poszcze-
gólnym modelom marki  Subaru ona sama zdobyła tytuł „Top Mainstream 
Brand”, zajmując po raz kolejny w historii rankingu ALG pierwsze miejsce 
w kategorii samochodów popularnych. Wcześniej japońska marka otrzy-
mała to ważne wyróżnienie w latach 2010, 2011, 2012, 2015 i 2016.

Obecne sześć wyróżnień ALG dla  Subaru powiększa pulę nagród 
zgromadzonych w rankingu od 2010 roku do trzydziestu jeden! War-
to podkreślić, że obok wartości samochodu, która po pierwszych 
latach jego eksploatacji powinna utrzymać się na poziomie jak naj-
bardziej zbliżonym do ceny wyjściowej, w rankingu ocenie podda-
wanych jest również wiele innych aspektów. Eksperci ALG uważnie 
przyglądają się pojazdom w danej kategorii i historii ich osiągów, 
patrząc jednocześnie w przyszłość i wnikliwie analizując trendy pa-
nujące na rynku. Wyróżnienie  Subaru aż w sześciu kategoriach jest 
zatem nie lada powodem do dumy – w opinii ekspertów samochody 
spod znaku Plejad są trwałe, bezpieczne i niezawodne, a przy tym 
nie tracą wiele na swej wartości z czasem użytkowania.

Sześć nagród ALG dla Subaru

W styczniu postawiliśmy kolejny ważny krok w „podniebnej” 
historii naszej marki, czyli w działaniach  Subaru Corporation 
związanych z produkcją i utrzymaniem helikopterów. Ukoń-

czono właśnie budowę nowego obiektu obsługi technicznej śmigłowca 
wielozadaniowego nowej generacji UH-X oraz nowej komercyjnej 
wersji helikoptera 412EPI. Zaplecze znajduje się na terenie zakładu 
lotniczego położonego w mieście Utsunomiya w prefekturze Tochigi.

UH-X, czyli pierwszy z wymienionych helikopterów, jest następcą 
modelu UH-1J. Planowana jest produkcja około 150 takich maszyn 
rocznie. Z kolei śmigłowiec 412EPI zbudowany jest na identycznej 
platformie jak UH-X i ma on być sprzedawany przez  Subaru na ca-
łym świecie. Dzięki rozbudowie wspomnianego zakładu lotniczego 
możliwe będzie wykonywanie prac konserwacyjnych i ewentual-
nych napraw maszyn z obu tych serii. Dotychczas firma przepro-
wadzała okresowe przeglądy i remonty około 100 helikopterów 
rocznie, w tym również śmigłowców wielozadaniowych UH-1J, 
służących w Lądowych, Morskich i Powietrznych Japońskich Si-
łach Obronnych, jak również w Japońskiej Straży Przybrzeżnej oraz 
centralnych i lokalnych oddziałach straży pożarnej i policji. Dzięki 

nowemu obiektowi o powierzchni około 3700 m2 możliwości za-
kładu związane z utrzymaniem tych maszyn wzrosną aż o 30%.

Wraz z wprowadzaniem na rynek helikopterów nowej generacji 
 Subaru planuje skupić się na rozbudowie ich zaplecza produkcyjnego, 
a także dalej promować swoją działalność związaną z przemysłem 
lotniczym poprzez współpracę z zagranicznymi i krajowymi part-
nerami i dostawcami, w tym również tymi działającymi w regionie 
Tochigi. Z całą zatem pewnością już niebawem usłyszymy o kolejnych 
zdecydowanych działaniach naszej marki na rynku lotniczym.

Nowe zaplecze techniczne dla helikopterów Subaru
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WCzechach przeprowadzono niedawno ranking na Samochód 
Roku 2018, w którym nowa Impreza wypadła rewelacyjnie, 
przysparzając nam aż potrójnego powodu do dumy. W ogólnym 

zestawieniu samochodów tego roku, opracowanym przez dziennikarskie 
jury, model spod znaku Plejad znalazł się w gronie pięciu najlepszych z naj-
lepszych. Co więcej, będąca pod jego dużym wrażeniem ta sama grupa 
wymagających ekspertów przyznała mu nagrodę specjalną za innowację 
techniczną, jaką jest nowa platforma  Subaru Global Platform (SGP). W cza-
sie plebiscytu swoje opinie na temat najnowszych pojazdów dostępnych 
na czeskim rynku mieli również możliwość wyrazić ich użytkownicy, 
przyznając im wyróżnienia w rożnych kategoriach. W głosowaniu tym 
Impreza wypadła zdecydowanie najlepiej w grupie małych samochodów, 
zdobywając w niej pierwsze miejsce i otrzymując nagrodę główną.

Jak widać, nasi sąsiedzi z południa również cenią sobie komfort, wygodę 
i bezpieczeństwo podróży, które z pewnością znajdziemy na pokładzie sa-
mochodów  Subaru. W przypadku nowej Imprezy do ich osiągnięcia przyczy-
nia się platforma SGP stanowiąca bazę, na której zbudowano samochód. To 
dzięki niej udało się zwiększyć przestrzeń kabiny, sprawiając że jej wnętrze 
jest teraz jeszcze wygodniejsze dla pasażerów. Ponadto, dzięki zwiększonej 
o 70–100% sztywności nadwozia i podwozia (to zasługa SGP), model dostar-
czy kierowcom znacznie więcej pewności podczas jego prowadzenia w róż-
nych warunkach drogowych. Nowa platforma została skonstruowana w taki 
sposób, aby pochłaniać energię powstałą podczas zderzenia oraz rozpraszać 
ją w taki sposób, aby chronić kabinę. Impreza jest zatem teraz jeszcze bez-
pieczniejsza i prowadzi się ją lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, a to z kolei 
przekłada się na spokojną jazdę i zadowolenie podróżujących nią osób.
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Tuż przed końcem ubiegłego roku In-
surance Institute for Highway Safety 
(IIHS) zdążył opublikować wyniki kolejnej 

serii testów nowych pojazdów. Odbywały 
się one według zaostrzonych kryteriów, ob-
jęły również badanie mające na celu ocenę 
stopnia ochrony zapewnianej przez samo-
chód pasażerowi siedzącemu obok kierowcy 
w chwili zderzenia czołowego. Weryfikacji 
poddano sześć modeli  Subaru w amery-
kańskiej specyfikacji 2018, wyposażonych 
opcjonalnie w system  EyeSight oraz przednie 
reflektory LED: Imprezę, XV1 (w Ameryce 
Północnej nazywane Crosstrekiem), Legacy, 
Outbacka2, Forestera i WRX. W opinii eks-
pertów wszystkie one zasłużyły na tytuł 
2018 Top Safety Pick (TSP), przy czym Im-
prezie, Legacy, Outbackowi i WRX dopisano 
dodatkowy plus przy wyróżnieniu (TSP+).

W pięciu podstawowych, przeprowadza-
nych również w ubiegłych latach, testach 

1  BADANIE ODNOSIŁO SIĘ DO EGZEMPLARZY 
PRODUKOWANYCH OD LISTOPADA 2017 ROKU.

2  BADANIE ODNOSIŁO SIĘ DO EGZEMPLARZY 
PRODUKOWANYCH OD PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

IIHS mających na celu ocenę poziomu 
bezpieczeństwa podróżnych podczas nie-
bezpiecznych sytuacji na drodze wszystkie 
wyróżnione pojazdy otrzymały najwyższą 
możliwą do uzyskania ocenę – „dobrą”. 
Amerykańscy eksperci przyjrzeli się w nich 
zachowaniu każdego z modeli w dwóch 
różnych przypadkach zderzenia czołowego, 
w sytuacji uderzenia w bok pojazdu oraz 
przy jego dachowaniu. Zweryfikowali oni 
także zachowanie zagłówków i siedzeń 
w chwili uderzenia w tył samochodu. We 
wspomnianym nowym teście, tzw. passen-
ger-side small overlap crash test, który po-
legał na uderzeniu w przeszkodę przednim 
narożnikiem pojazdu od strony pasażera, 
obejmującym 25% szerokości samochodu, 
przy prędkości 40 mil/h (ok. 65 km/h), aż pięć 
badanych modeli  Subaru otrzymało również 
ocenę „dobrą”! Były nimi Impreza, XV, Lega-
cy, Outback i WRX. Ponadto wszystkie sześć 
samochodów spod znaku Plejad uzyskało 
najwyższą notę „superior” w badaniu mają-
cym na celu ocenę rozwiązań pomagających 
kierowcy uniknąć zderzenia, czyli systemów 

bezpieczeństwa 
prewencyjnego. 
Tak dobry wynik 
zawdzięczają one 
obecności systemu 
 EyeSight na ich 
pokładzie. Z kolei 
w badaniu, w któ-
rym weryfikacji poddawane są reflektory 
pojazdów, Impreza, Legacy, Outback i WRX 
zasłużyły na ocenę „dobrą”, podczas gdy XV 
i Forester otrzymały notę „akceptowalną”.

Spełniając zaostrzone kryteria usta-
nowione przez IIHS, japońska marka po 
raz kolejny udowodniła, że jej samochody 
odpowiadają najwyższym standardom 
bezpieczeństwa. Nieustanne wysiłki in-
żynierów  Subaru przynoszą rewelacyjne 
efekty, o czym świadczy tytuł TSP+ dla 
aż czterech naszych modeli. Jesteśmy 
przekonani, że już niebawem XV i Fo-
rester również będą mogły cieszyć się 
dodatkowym plusem przy otrzymanym 
wyróżnieniu i dołączą tym samym do 
Imprezy, Legacy, Outbacka i WRX.

IIHS wyróżnia sześć modeli  Subaru

Czesi docenili Imprezę

Dla  Subaru bezpieczeństwo podróżnych jest absolutnym prioryte-
tem, a nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, by wciąż je pod-
nosić. W trosce o kierowców i pasażerów przemieszczających się 

samochodami spod znaku Plejad nieustannie udoskonalamy istniejące 
rozwiązania pomagające unikać niebezpiecznych sytuacji na drogach, 
jednocześnie poszukując nowych. Niezmiernie doceniamy również 
podobne starania innych firm, dla których zdrowie i życie użytkowników 
dróg, tak jak dla nas, jest najwyższą wartością. Miło nam zatem podzielić 
się informacją, że w styczniu, podczas uroczystej prezentacji swojej no-
wej strategii, Grupa PZU przedstawiła swoje rozwiązanie, które w przy-
padku kolizji przyjdzie poszkodowanym z pomocą, ułatwiając przepro-
wadzenie szybszych działań służbom ratunkowym. Projekt o nazwie 
PZU GO wprowadza do użytku specjalne urządzenie (beacon), które 
rozpoznaje zderzenie mogące skutkować uszkodzeniem samochodu 
i zagrażające ludzkiemu życiu. W przypadku wykrycia takiego zderzenia 
beacon za pomocą telefonu komórkowego kierowcy wysyła sygnał do 
systemu PZU, w którym natychmiast odnotowywana jest informacja 
o prawdopodobnym wypadku z podaniem przybliżonego położenia 
pojazdu. Odbierający sygnał operator PZU niezwłocznie stara się połą-
czyć z użytkownikiem pojazdu i gdy tylko się to udaje, wysyła na miejsce 
zdarzenia PZU Pomoc. Jeśli takiego połączenia nie uda się nawiązać, 
operator natychmiast wysyła karetkę pogotowia. To proste w użyciu 
rozwiązanie znacznie pozwoli zatem przyspieszyć proces niesienia 
pomocy, w którym każda sekunda ma przecież ogromne znaczenie.

Na polskich drogach codziennie dochodzi do groźnych wypadków, 
w których tak wielu poszkodowanych niestety nie udaje się uratować. 
Tylko w ubiegłym roku poniosło w nich śmierć aż 2797 osób. Statystycz-
nie zatem rzecz ujmując, w ten sposób każdego dnia traci u nas życie 

aż 8 osób. Ponadto szacuje się, że średnio 100 użytkowników dróg dzien-
nie odnosi na nich obrażenia. Te dane wskazują, że przed nami jest wciąż 
wiele do zrobienia. Serdecznie zatem gratulujemy Grupie PZU, że podą-
żyła naszą drogą i stanęła z nami ramię w ramię w słusznym celu poprawy 
bezpieczeństwa na polskich drogach. Zaproponowane przez PZU rozwią-
zanie jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ od 10 lat wszystkie nowe 
samochody  Subaru (sprzedawane w autoryzowanej sieci dealerskiej 
 Subaru Import Polska) posiadają na wyposażeniu standardowym ISR 
(Inteligentny System Ratunkowy:  bezpieczne. subaru.pl/#pokolizyjne ). 
Realizuje on m.in. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, wska-
zane przez PZU i podobnie radykalnie skraca czas, który jest potrzeb-
ny na reakcję odpowiednich służb w sytuacji wypadku na drodze. Jak 
pokazują badania europejskie, udzielenie we właściwym momencie 
pomocy mogłoby uratować życie aż 10% śmiertelnych ofiar wypad-
ków. Cieszymy się, że kolejna firma zrobiła właśnie duży krok naprzód, 
który z pewnością pomoże realizować to ważne zadanie.

Jeszcze bezpieczniej z PZU GO
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ako pojazd koncepcyjny Ascent 
(co w wolnym tłumaczeniu oznacza 
„wejście na szczyt, wspięcie się”) 

zaprezentowany został wiosną ubiegłego 
roku na New York International Auto 
Show, gdzie zrobił ogromne wrażenie 
na wymagających i gustujących w dużych 
samochodach Amerykanach. Jesienią 
z kolei, już jako gotowy model w specyfi-
kacji 2019, Ascent wjechał na salony 

wystawy w Los Angeles, prezentując się 
w pełnej krasie i wprawiając w zachwyt 
przybyłych na nią gości. Na corocznym 
listopadowym samochodowym show 
w Mieście Aniołów, na którym od lat 
koncerny japońskie utrzymują niezwykle 
mocną pozycję, nie mogło zabraknąć 
 Subaru. Nasza marka jak zwykle pokazała 
w LA to, z czego jest najbardziej dumna 
i co ma lub już za krótką chwilę będzie 

mieć w swojej ofercie. Nie da się jednak 
ukryć, że uwaga większości odwiedzają-
cych stanowisko sygnowane Plejadami 
skupiała się przede wszystkim na nowym 
modelu stworzonym specjalnie z myślą 
o typowej, aktywnej amerykańskiej 
rodzinie i jej potrzebach. Potężny, skrojony 
dla siedmiu lub ośmiu osób (w zależności 
od wersji) SUV, który produkowany będzie 
w fabryce  Subaru w stanie Indiana i trafi 

Światowa premiera 
Subaru Ascent na LAAS
O Los Angeles Auto Show pisaliśmy pod koniec 2016 roku, kiedy to na tej właśnie wystawie 
prezentowany był samochód koncepcyjny  Subaru VIZIV-7. Rok od tego wydarzenia, 
28 listopada, swój wielki światowy debiut na kalifornijskiej imprezie miał nowy model – Ascent. 
Było to spektakularne wejście (największego jak do tej pory) SUV-a spod znaku Plejad na jednej 
z najważniejszych wystaw w branży motoryzacyjnej na świecie, której długa historia sięga 
1907 roku!

TARGI tekst: AGNIESZKA JAMA



automatycznego hamowania wstecznego 
(Reverse Automatic Braking), reflektory 
przednie z funkcją doświetlania zakrętów 
(SRH), asystent świateł drogowych (High 
Beam Assist), system wykrywania mar-
twego pola (Blind Spot Detection), czy też 
system wykrywania pojazdu jadącego 
z boku (Rear Cross Traffic Alert). Więcej 
o każdym aspekcie bezpieczeństwa można 
przeczytać na stronie  bezpieczne. subaru.pl .

Ascent już latem trafi do amery-
kańskich salonów, a stamtąd – miejmy 
nadzieję – do kierowców, którzy będą 
mogli osobiście zweryfikować wszystko 
to, co zaprezentowane zostało podczas 
jego debiutu na wystawie w Los Angeles. 
Marka  Subaru od lat cieszy się rozpozna-
walnością i wysokim uznaniem zarówno 
ekspertów branży motoryzacyjnej pod-
dających samochody surowym ocenom, 

jak i użytkowników pojazdów w USA. 
Rosnący prestiż i z roku na rok coraz 
wyższe słupki sprzedaży modeli spod 
znaku Plejad na tamtejszym rynku są tego 
najlepszym dowodem. Stworzony przede 
wszystkim z myślą o Amerykanach do-
stojny Ascent z pewnością nie zawiedzie 
ich oczekiwań i będzie stanowił idealną 
odpowiedź na ich potrzeby, zarówno 
w krótszej, jak i w dłuższej trasie.

do sprzedaży w USA już wczesnym latem 
tego roku, przyciągał fanów motoryzacji 
niczym magnes.

Zgodnie z filozofią  Subaru „Dy-
namic × Solid” Ascent jest SUV-em 
o wyrazistym, agresywnym i drapieżnym 
charakterze. Został skonstruowany już 
na bazie nowej platformy ( Subaru Global 
Platform, o której było głośno podczas 
europejskiej premiery Imprezy i XV 2018), 
dzięki której udało się zdecydowanie 
zwiększyć sztywność nadwozia, a tym sa-
mym ograniczyć hałas i drgania. To z ko-
lei bezpośrednio przekłada się na jego 
komfort, bezpieczeństwo i wyjątkową 
jakość jazdy. Nie da się ukryć, że Ascent 
jest samochodem o sporych gabarytach. 
Jego długość wynosi praktycznie 5 me-
trów, szerokość natomiast prawie 2. Dzię-
ki temu mieszczą się w nim aż trzy 
rzędy wygodnych siedzeń, z możliwością 
wyboru spośród 2 wersji: znajdujące się 
w drugim rzędzie dwa fotele kapitańskie 
można z powodzeniem zastąpić typo-
wym zestawem trzech siedzeń dla wersji 
8-osobowej. Wszystkie fotele znajdują się 
ponadto w wygodnych odstępach od sie-
bie, a dostęp do każdego z nich nie sprawi 
żadnemu z pasażerów najmniejszych 
trudności. Wnętrze kabiny jest bardzo 
przestronne i wyposażone we wszystko, 
co może przydać się w trakcie podróży. 
Z całą pewnością umili ją system infor-
macyjno-rozrywkowy, możliwość połą-
czenia WiFi i integracji ze smartfonami, 
które bez problemu w każdej chwili uda 
się doładować, gdyż na pokładzie Ascenta 
znajduje się aż osiem wejść USB. Z dobro-
dziejstw najnowszych technologii można 
zatem korzystać tutaj do woli. Na komfort 
podróży wpłynie z kolei w pełni zauto-
matyzowany system klimatyzacji oraz 
wentylacja foteli, którą w samochodach 
 Subaru zastosowano po raz pierwszy.

Ascent jest samochodem wyjątkowo 
pakownym, w którym z całą pewnością 
zmieści się nie tylko liczna rodzina, 
lecz również wszystko, co jej członko-
wie zapragną zabrać ze sobą w podróż. 
Co więcej, jest on w stanie uciągnąć 
ładunek o masie do ok. 2,3 tony. Może 
zatem być nim z powodzeniem łódka 
czy też kamper, co z pewnością spodoba 
się amerykańskiemu odbiorcy. Ten silny 

samochód napędzany jest bowiem 
przez niezwykle skuteczny i oszczędny 
nowy turbodoładowany silnik  SUBARU 
BOXER o pojemności 2,4 litra z bez-
pośrednim wtryskiem paliwa. Co cie-
kawe, pomimo mniejszej pojemności, 
konstrukcja ta pod kątem dynamiki 
jazdy osiąga takie same lub lepsze 
wyniki niż konkurencyjne 6-cylindro-
we 3,5-litrowe jednostki napędowe.

Jak na prawdziwego SUV-a przysta-
ło, Ascent świetnie poradzi sobie nawet 
w trudnych warunkach i wymagającym 
terenie. O jego stabilnym i płynnym pro-
wadzeniu decyduje stały napęd wszystkich 
kół (S-AWD) i technologia X-MODE 
na pokładzie. Nad bezpieczeństwem 
podróżnych czuwać będą z kolei mię-
dzy innymi: zestaw siedmiu poduszek 
powietrznych, system  EyeSight, funkcja 
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TARGI tekst: FILIP OLBROMSKI
zdjęcia: 3TM

Impreza w Gdańsku
Pod koniec października 2017 roku odbyła się kolejna, już 9. edycja motoryzacyjnych targów 
3TM w Gdańsku. Targi 3TM to największa impreza motoryzacyjna w północnej Polsce. 
Na wystawie, zorganizowanej w AmberExpo, pojawili się najwięksi dealerzy Trójmiasta, 
prezentujący pełną gamę modelową swoich marek, a także nadchodzące nowości.

Dealer marki  Subaru – Zdanowicz, 
wraz z  Subaru Import Polska 
po raz pierwszy w Polsce za-

prezentowali model  Subaru Impreza 
w specyfikacji 2018 oraz odświeżoną 
odsłonę kultowego już WRX STI.

Oprócz znanej nam formy prezen-
tacji aut „na dywanie” niewątpliwie 

największą atrakcją targów był pokaz 
modeli samochodów na ringu bok-
serskim. Show został poprowadzony 
w postaci starcia argumentów pomiędzy 
znanymi osobistościami świata mo-
toryzacji i przedstawicielem marki.

Pierwszego dnia targów wystąpili Ka-
rolina Pilarczyk – królowa polskiego driftu 

i Kuba Bielak – znany redaktor motoryza-
cyjny. Drugiego dnia na ring weszli dzien-
nikarze popularnego Automaniaka – Rafał 
Jemielita oraz Jarosław Maznas. Tego też 
dnia na ring wjechały WRX STI oraz nowa 
Impreza. Z dziennikarzami Automaniaka 
zmierzył się kierownik sprzedaży gdań-
skiego salonu  Subaru, Robert Ustarbowski.



Dziennikarze z przyjemnością 
wspomnieli  Subaru jako ikonę sportu 
motoryzacyjnego, która wypuszcza 
na rynek samochody o doskonałej 
jakości. Podczas dyskusji podkreślo-
na została nowo stosowana  Subaru 
Global Platform, która niedługo będzie 
standardem budowy każdego  Subaru. 

Nowa platforma to jeszcze bardziej 
zaawansowane bezpieczeństwo aktywne 
(usztywnienie samochodu) i pasywne 
(sprawniejsze pochłanianie energii 
podczas zderzenia). Jemielita i Maznas 
zauważyli wyraźne zmiany w designie 
wnętrza nowej Imprezy. Samochód 
został wykończony nowocześnie, 

ale z zachowaniem prostej i intuicyjnej 
obsługi narzędzi kokpitu z zachowaniem 
skupienia uwagi kierowcy na drodze.

Starcie zakończyło się otwartym 
pytaniem o  Subaru w wersji hybrydo-
wej i elektrycznej i o model Impreza 
w wersji sedan. Co nam przynie-
sie przyszłość, zobaczymy.
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Rajd Barbórka odbywał się w stolicy 
już po raz pięćdziesiąty piąty! Mimo 
iż nie jest imprezą zaliczaną do jakiej-

kolwiek punktacji czy serialu rajdowego, 
niezmiennie od lat przyciąga tysiące kibi-
ców, a słynny odcinek specjalny Karowa 
to najbardziej medialna próba w Polsce.

Tym razem organizatorzy postanowili, 
że cała rywalizacja odbędzie się na Auto-
dromie Bemowo i Torze Modlin (obie próby 
przejeżdżane kilkukrotnie), a kulminacją 
imprezy będzie tradycyjnie słynne Kry-
terium Karowa. Miko Marczyk i Szymon 
Gospodarczyk oraz Marcin Słobodzian 
z Jakubem Wróblem wystartowali w War-
szawie dobrze znanymi z tegorocznych 
tras  Subaru Imprezami WRX STI. Oto co 
powiedzieli przed startem do imprezy:

Marcin Słobodzian: Sezon 2017 dla mnie 
to przede wszystkim ogromna ilość wiedzy 
i nauki, jaką zdobyłem w zespole SPRT. 
Zmieniłem się jako kierowca i wiem, w jakim 
kierunku zmierzam. Punktowo nie udało 
nam się zakończyć sezonu tak, jak byśmy 
tego chcieli, ale patrząc na naszą jazdę, mogę 
być zadowolony. Barbórka to specyficzny 
rajd. Brałem w nim udział już cztery razy 
i jeszcze nigdy nie poszedł w pełni po mojej 
myśli, ale to właśnie go charakteryzuje – nic 
nie można zakładać przed startem. Każdy 
błąd, zły dobór opon czy cokolwiek innego 
praktycznie odbiera szansę na dobry wynik. 
Dlatego też nie nastawiam się na nic okre-
ślonego i postaram się popełnić jak najmniej 
błędów. Trzeba pamiętać, że jest to najbar-
dziej medialne wydarzenie tego typu w kraju 
i warto pokazać się tutaj z dobrej strony.

Miko Marczyk: Myślę, że wykonali-
śmy właściwie plan związany z debiutem 

w Mistrzostwach Polski. Rajd Barbórka 
to podsumowanie naszych tegorocz-
nych startów. Jest bardzo krótki, dlatego 
trzeba dobrze rozpracować każdy zakręt 
i wykonać równe przejazdy bez błędów. 
Skupienie i wyczucie auta będą kluczowe. 
Myślę, że dobrym show dla kibiców będzie 
efektywna i skuteczna jazda. Start traktuję 
z podobnym szacunkiem jak każdą rundę 
Mistrzostw Polski, ponieważ w mojej opinii 
dobry kierowca rajdowy to taki, który 
potrafi jechać 180 km/h na centymetry od 
drzew i potrafi też precyzyjnie wykonywać 
takie manewry jak nawroty czy beczki.

Na krótkich i specyficznych odcinkach 
specjalnych rozgrywanych na przemian 
na Autodromie Bemowo i Torze Modlin 
bardzo dobrze radził sobie Miko Mar-
czyk. Świeżo upieczony mistrz Polski 
Open N potwierdził swoją formę, zajmując 
odpowiednio na poszczególnych próbach: 
dwa razy trzecie, raz czwarte i dwa razy 
szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Marcin Słobodzian także meldował się 
regularnie w okolicy pierwszej dziesiątki.

Kryterium Karowa tradycyjnie już 
było rozgrywane oddzielnie i także tutaj 
obie załogi  Subaru zaprezentowały się 
znakomicie. Słobodzian i Wróbel wykręcili 
na najsłynniejszym polskim OS-ie siódmy 
czas, a Marczyk z Gospodarczykiem 
dojechali do mety na trzecim miejscu!

Miko Marczyk: Barbórka 2017 to dla 
mnie prawdziwa petarda! Czwarte miejsce 
w rajdzie oraz walka do samego końca 
w Bryanem Bouffier i z Wojtkiem Chu-
chałą to coś, co można nazwać wspania-
łym przeżyciem. Gdy wspominam teraz, 
że niewiele ponad rok temu startowałem 

w rajdach okręgowych Hondą Civic, 
a w dniu dzisiejszym w zespole  Subaru 
biliśmy się o podium na Barbórce i wy-
walczyliśmy trzecie miejsce na Karowej, 
to wciąż w to nie mogę uwierzyć. Potem 
stanąłem na podium obok Kajetana Kaje-
tanowicza – mojego największego autory-
tetu. To są to dla mnie niesamowite chwile 
i duże emocje. Cieszę się bardzo i mam 
nadzieję, że to początek czegoś dobrego, 
choć wiem, że jest dużo pracy przede mną.

Marcin Słobodzian: Myślę, że tego-
roczny Rajd Barbórka był dla nas udany, 
choć miejscami ciężki. Warunki były 
szczególnie trudne na odcinku Bemowo, 
a trzeba pamiętać, że stanowił on więk-
szość rajdu. Koleiny, które utworzyły się 
na części szutrowej, były na tyle duże, 
że sprawiały nam kłopot i wręcz uszkodzi-
liśmy samochód podczas jednego z prze-
jazdów. Mimo to rajd oceniam bardzo 
pozytywnie. Udało się nam zakwalifikować 
na Karową, gdzie miałem okazję jechać po 
raz pierwszy. Wrażenie jest niesamowite. 
Nie mogłem sobie wyobrazić wcześniej, 
jak będzie to wyglądać z perspektywy 
kierowcy. Nie ukrywam, że stres był spory, 
ale nasze odczucia podczas jazdy i zaraz po 
zakończeniu odcinka są megapozytywne 
i jedyne w swoim rodzaju. Ogólnie jestem 
bardzo zadowolony, wydaje się, że pokaza-
liśmy się z dobrej strony i cieszę się z takiego 
zakończenia sezonu rajdowego 2017.

Relację z Kryterium Karowa prze-
prowadziła TVP3. Partnerami  Subaru 
Poland Rally Team w sezonie 2017 byli: 
Keratronik, Eneos, BZ WBK Leasing 
Grupa Santander, SJS, Rodax Budow-
nictwo, Sfera 24 i Braintri. 

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcie: MATEUSZ BANAŚ

Bardzo dobry występ zawodników 
 Subaru Poland Rally Team 
na Rajdzie Barbórka
Rajd Barbórka, odbywający się w pierwszą sobotę grudnia w Warszawie, to ostatnia impreza rajdowa 
w sezonie 2017, w której udział wzięły załogi  Subaru Poland Rally Team. Miko Marczyk, pilotowany 
przez Szymona Gospodarczyka, wywalczył w stolicy znakomite czwarte miejsce i był trzeci na Karowej, 
a Marcin Słobodzian z Jakubem Wróblem zamknęli pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej.
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Olsena. Występ chłopaków doładował nas 
wyśmienitym humorem na resztę dnia, 
więc całkowicie wyluzowani pojechali-
śmy po obiedzie na próbę sportową do 
Wilkowa. Okazało się, że próba została 
zlikwidowana przez patrol miejscowej 
Policji. Z żalem spekulowaliśmy na 
temat przyczyn tej decyzji, gdyż była to 
ostatnia próba sportowa tego dnia. 

Po drodze na metę pozostały nam już 
tylko pytania i zadania zręcznościowe. 
Jak większość uczestników trasy szosowej 
nie jestem wielkim miłośnikiem tego typu 
zadań, z radością więc powierzyłem je 
pilotowi, oddając się błogiemu lenistwu. 
Należy podkreślić, że choć cały dzień po-
święciliśmy samym przyjemnościom, to były 
to przyjemności wyczerpujące kondycyjnie. 
Ochoczo więc po trudach dnia zameldowa-
liśmy się na mecie, zdaliśmy karty drogowe 
i karty zadań, by po chwili odpoczynku 
i krótkich zabiegach higienicznych rzucić 
się w wir życia towarzyskiego. A wir tego 
dnia wciągał nas w zawrotnym tempie. 
@Przemekka zorganizował w pizzerii 
pokaz Subariadowych filmów, po którym 
przenieśliśmy się na imieniny, które obcho-
dziła @wika. W drodze powrotnej @slesz 
i @smiechu skusili nas gitarowym jam 
session, co bez wahania podchwycił mój pilot 
i wkrótce grał tam pierwszą gitarę, a mnie, 

do późnych godzin, pozostało w udziale 
podziwianie jego umiejętności.

Ranek dnia trzeciego rozpoczął się 
trochę nerwowo z racji nocnej publika-
cji cząstkowych wyników rywalizacji. 
Nadzieja umiera ostatnia, więc przed 
sprawdzeniem człowiek łudzi się jeszcze, 
że może jednak… Niestety „taryfa” 
z walizkami farmera w bagażniku po-
wiozła nas na dalekie 6. miejsce w klasie 
wolnossącej i 15. w „generalce”. Pozytyw-
na energia dnia poprzedniego nie prysła 
jednak z tego powodu, dziarsko więc 
powtarzamy poranny rytuał. Zjedliśmy 
śniadanie, starając się nie tracić z oczu 
resztek niedojedzonej jajecznicy, gdyż 
personel restauracji, niczym ochrona 
lotniska bezpańskim bagażom, wytaczał 
wojnę każdemu pozostawionemu bez 
opieki talerzowi. Mimo że wojnę tę prze-
graliśmy z kretesem, do auta ruszyliśmy 
najedzeni i nastawieni na dobrą zabawę.

Piloci już od rana mają trochę pracy 
z korygowaniem książki drogowej 
w związku z SMS-em Biura Zlotu infor-
mującym o odwołaniu pierwszej dzisiej-
szej próby sportowej przy al. Solidarności 
w Jeleniej Górze. Po starcie mknęliśmy 
więc zmodyfikowaną marszrutą itinerera 
wprost do bazy ZREMB. Całe szczęście 
przygotowana tam próba była na tyle 
zwarta, że dało się ją w całości obejrzeć 
i nauczyć trasy na pamięć. Ułatwia to 
kapitalnie przejazd i daje więcej frajdy, 
gdyż zamiast nawigacji można skupić 

się na efektywności i finezji toru jazdy. 
Osobiście najwięcej trudności przyspa-
rzają mi próby, podczas których trzeba 
całkowicie zdać się na szkic wykonany 
przez organizatora. Tak było poprzed-
niego dnia. Duże przestrzenie lotniska 
praktycznie uniemożliwiały rekonesans 
w terenie i „taryfa” murowana. Tak, 
wiem, że złej baletnicy to i rąbek u spód-
nicy przeszkadza, ale pomyślałem sobie, 
że ten dylemat może być rozwiązany za 
pomocą dronów które dostaliśmy w ubie-
głym roku. Obleciałoby się dronem próbę 
i po sprawie. Może taka właśnie myśl 
stała się zaczynem pomysłu dołączenia 
do ubiegłorocznej wyprawki drona? 
Tamten dzień nie potwierdził jednak tej 
tezy i wszystkie pozostałe próby sportowe 
w Zgorzelcu, Goerlitz i Marczycach nie 
wymagały dronowych forteli. Najwięk-
szą atrakcją tego dnia był bez wątpienia 
Goerlitz Ring w Niemczech. To chyba 
pierwszy przypadek, kiedy Plejady na po-
trzeby próby sportowej opuściły Polskę? 
Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Pamię-
tam z Plejad w Bobrowej, jak przemiesz-
czaliśmy się wzdłuż białoruskiej granicy, 
ale raczej jej nie przekraczaliśmy, gdyż 
nie staliśmy się przedmiotem ostrzału 
tamtejszych pograniczników. Pleja-
dy w Arłamowie i Książu też otarły się 
o tereny graniczne, a będąc w Wiśle robi-
liśmy nawet zakupy po czeskiej stronie. 

Na obiad do zamku Grodziec 
dotarliśmy więc niepocieszeni. 
Przez chwilę próbowaliśmy 

jeszcze zebrać się w sobie, podchodząc na 
podzamczu do zadania o nazwie „spacer 
farmera”. Jednakże ani pilotowi, ani mnie 

nie udało się samodzielnie dźwignąć 
dwóch (ważących chyba ze sto kilo) waliz. 
Ostatecznie zadanie wykonujemy taszcząc 
ciężar we dwóch. Zajęło nam to jednak 
tyle czasu co kilku następnym załogom 
razem wziętym i zmusiło do porzucenia 

marzeń o sukcesie. Świadomość porażki 
zapewne pogrążyłaby nas w smutku, gdy-
by nie @Alex i @Carfit i zadanie o nazwie 
„narty Bolka”. Zaprawdę powiadam wam, 
że sceny, jakie dane było nam ujrzeć, 
deprecjonują na wieczność gagi Gangu 

ZLOT tekst: @URABUS

Rękopis znaleziony w Osadzie – 
trasa szosowa /cz. 2/
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Możesz marzyć o Imprezie, 
BRZ też żądze wzbiera, 
Ale jakeś jest wszechstronny, 
Kupisz Forestera!

Ref.: 
Hej, ha!  Subaru dalej, 
Niech nasze zmysły pieści, 
Gdy lecimy bezdrożami, 
Z Plejad opowieści.

Ma Forester wcieleń wiele, 
Które dybią na człowieka, 
Gdy „oblukasz” sobie wszystkie, 
Wybierzesz XTeka!

XV w mieście jest cudowny, 
Szczupły rozmiar cenię z wiekiem, 
Kupiłbym go jutro, zaraz, 
Gdyby był XTekiem.

Choć wygodą Outback kusi, 
Czego jestem miłośnikiem, 
Nie wożę nim czterech liter, 
Bo nie jest Leśnikiem.

Levorg wdziękiem oko wabi, 
Niczym ogier cwał przyrzeka, 
Trochę jednak mu brakuje, 
Koni do XTeka.

ESTIaj jest najwspanialszy, 
Większość dróg na niego czeka, 
Lecz brakuje mu przycisku: 
Transformuj w XTeka!

Ma i XTek jedną wadę, 
Co świadomość mi rozdwaja, 
Na Plejadach brak przycisku: 
Przekształć w eSTIaja!

Przejdźmy zatem już do pointy, 
Bo się udać czas do baru, 
Chcę mieć auto wszech jeżdżące, 
Co się zwie  Subaru!

Śpiewać każdy może, ale jako nieomal raj-
dowcy wiemy, że trening czyni mistrza. Dość 
jednak o drobiazgach, gdyż najważniejszym 
punktem imprezy finałowej i źródłem naj-
większego splendoru jest miejsce na „pudle”. 
Od kilku edycji, za sprawą forumowiczów 

ukrywających się pod nickami: @carlos-wrx 
i @Premo, obstawiamy na forum hazardowo, 
acz charytatywnie, tryumfatora trasy szoso-
wej. Corocznie na giełdzie padają znane pseu-
donimy faworytów i najczęściej nie zawodzą 
pokładanych w nich nadziei. Tegoroczne 
laury przypadły następującym załogom:

 Klasa Outlaw: 
1. @Apacz & @Sebekian (SZO129)
2. @Beben & Kasia (SZO138)
3. Adrian & Bartosz (SZO114)

 Klasa Wolnossąca: 
1. @Jumpman & Maciej (SZW116)
2. @IzoTom & Wiki (SZW101)
3. Jakub& Kinga (SZW120)

 Klasyfikacja generalna: 
1. @Jumpman & Maciej (SZW116)
2. @Buchu & Filip (SZT132)
3. @IntakWRX & Jamil (SZT103)

Trzeba zauważyć, że tego roku organiza-
tor niespodziewanie zmienił dotychczasowe 
zasady i wprowadził klasyfikację generalną, 
która objęła klasę Turbo i Wolnossącą (bez 
Outlaw) i zlikwidował osobną klasyfikację 
medalową dla klasy Turbo. Jest to koncepcja 

zaczerpnięta z prawdziwych rajdów i zapew-
ne tam ma to swoje uzasadnienie. Jednak dla 
nas, amatorów, klasyfikacja generalna nie 
jest w tym kontekście czytelna. Generalnie 
patrzymy wszak na to, kto daną próbę poko-
nał najlepiej, czyli najszybciej. Patrząc w ten 
sposób, klasyfikacja generalna bez Outlaw 
wydaje się nie mieć sensu. Z drugiej strony 
zaliczenie Outlaw do klasyfikacji generalnej 
spowoduje, że na szczycie „generalki” znajdą 
się same załogi z Outlaw, co również brzmi 
niezbyt sensownie. Jedynym logicznym 
wnioskiem płynącym z tych rozważań jest 
powrót do przeszłości, czyli dotychcza-
sowych trzech klasyfikacji medalowych 
na trasie szosowej: Outlaw, Turbo i Wol-
nossący oraz rezygnacja z tegorocznej idei 
klasyfikacji generalnej… o co niniejszym 
proszę. Okrojona „generalka” nie oddaje 
wszak rzeczywistości, a generalna „gene-
ralka” jest oczywistością niewymagającą 
wizualizacji. Nie ukrywam, że cały wywód 
podszyty jest odrobiną prywaty. Co prawda 
nie mam auta, którym mógłbym wystar-
tować w klasie Turbo, ale jeśli mój chytry 
plan powiedzie się i zakupię nowego XTeka 
z opcją „przekształć w STiaja”, to chciałbym 
mieć gdzie wystartować. A jeśli już wystar-
tuję, to nie chciałbym, aby nazbyt wyraźnie 

Tego dnia jednak pierwszy raz ścigali-
śmy się, jak rasowi rajdowcy, na arenie 
międzynarodowej. Trochę oczywiście 
przesadzam. Jeździliśmy wszak po torze 
kartingowym i byliśmy nie tyle rajdow-
cami, co raczej kartingowcami na stery-
dach. Było jednak fajnie, nicht wahr?

Oczywiście, dzień obfitował także 
w inne, niekoniecznie sportowe, atrakcje. 
Choćby obiad, który serwowano dla trasy 
szosowej w Winiarni Hanna w Radomie-
rzycach. Z powodu sprawowania obo-
wiązków kierowcy nie wiem, jakie mają 
tam wina, ale krem pomidorowy, który 
zaserwowano, był wyśmienity. Parafrazu-
jąc Hannę Banaszak: jeśli kiedyś zabłądzę 
w te strony, zajrzę tam do nich koniecz-
nie. Dość jednak o zupie, gdy po drodze 
jeszcze kilka zadań i wizyta w Czechach. 
Trzeba przyznać, że mimo niejakiej 
niechęci, podeszliśmy do zadań naprawdę 
poważnie. Itinerer wiódł nas przez Nowe 
Miasto pod Smrkiem i mimo że na karcie 
nie było żadnego zadania związanego z tą 
lokalizacją, to wystarczyła nam tylko po-
czyniona wzmianka o możliwości zaku-
pów. Wpadliśmy do kilku sklepów w ryn-
ku i zrobiliśmy solidny, jak powiedzieliby 
Czesi, „nakup”. Solidny, gdyż od jakiegoś 
czasu poruszaliśmy się sporym konwo-
jem, a każdy chciał mieć coś na wypadek, 
gdyby na mecie padło pytanie: „A zakupy 
z Czech macie?”. Mamy! Wjazd naszego 
konwoju do miasteczka wzbudził poru-
szenie bawiących na rynku młodzików. 
Szczególną ciekawość wzbudziło auto 
@Bębna, który ku uciesze tłumów narobił 
sporo hałasu i pokazał, co ma pod maską. 
A miał się czym pochwalić. My nieste-
ty mogliśmy pochwalić się wyłącznie 
zakupami z Czech… o które ostatecznie 
nikt nie zapytał. Oddawszy więc kartę 
drogową i kartę zadań, sącząc zakupio-
nego Złotego Bażanta, oddaliśmy się 
przygotowaniom do zakończenia zlotu.

Finał zlotu to zacna impreza, w trakcie 
której pomysłodawca całego zamieszania, 
Ojciec Dyrektor, ogłasza oficjalne wyniki 
dwudniowej rywalizacji i wręcza nagrody. 
Tego roku nie liczyłem na wiele, i nie 
przeliczyłem się. Szczęśliwie jednak udało 
mi się wygrać ogłoszony przez Dyrekcję 
konkurs na zlotową piosenkę, dzięki cze-
mu dane mi było znaleźć się pod sceną, 

odebrać gratulacje i rzucić do mikro-
fonu tradycyjne: „Pozdrawiam Forum 
 Subaru!”. To miłe. Gratulacje poprzedziło 
wspólne odśpiewanie piosenki ułożonej, 
zgodnie z wolą organizatora, do znanej 
melodii „Morskie opowieści”. Określenie 

tego wydarzenia mianem „odśpiewanie” 
to lekkie nadużycie, dlatego też zamiesz-
czam tu tekst „Z Plejad opowieści”, aby 
każdy mógł potrenować w domowym 
zaciszu na wypadek, gdyby sytuacja 
chóralnego śpiewu miała się powtórzyć:
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uwypuklano na liście klasyfikacji generalnej 
sytuację, w której ten czy ów młody i zdolny 
„driver” objeżdża mnie starym zagazowa-
nym wolnym ssakiem. Mając powyższe 
na względzie, bardzo proszę o zrozumienie 
i pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Ostatnim akcentem chwały zwycięzców 
jest wręczenie nagród w klasyfikacji ze-
społowej. Najczęściej ceremonia ta odbywa 
się grubo po północy, gdy w namiocie 
imprezowym pozostają tylko najwytrwalsi 
miłośnicy  Subaru. Swoją drogą liczba uczest-
ników tegorocznych Plejad była najpraw-
dopodobniej bezprecedensowa. Oceniam 
z perspektywy jedenastu zlotów i wiem, 
że prawdopodobieństwo to graniczy z pew-
nością. Każdy mógł zresztą dostrzec gołym 
okiem, jak na początku imprezy finałowej 
ogromny namiot pękał niemalże w szwach. 
Całe szczęście forumowa ferajna jest nad 
wyraz zwarta i choć wydawało się to niewy-
konalne Urabus Family Team pomieścił się 
na jednej ławeczce z @Andremil Family… 
Dziękujemy za przygarnięcie. Kiedy jednak 
jesteśmy przy ceremonii wręczenia nagród 
w klasyfikacji drużynowej, o problemach 
akomodacyjnych nie może być już mowy, 
cały namiot jest do wyłącznej dyspozycji 
wąskiej grupy zapaleńców. Paradoksalnie 
jednak, choć na każdego przypadała co 
najmniej jedna sporej wielkości ławka nada-
jąca się nawet do leżakowania, stłoczyliśmy 
się na kilku ławeczkach nieopodal sceny. 
Dowodzi to postawionej na początku tezy, 
iż nie miejsce, ale roześmiane znajome 
mordki stanowią o klimacie zlotu. Część 
z tych mordek miała dodatkowe powody do 
radości z tytułu przynależności do jadącej 
pod patronatem MTS Dzierżoniów drużyny 
Samuraje, która to ostatecznie po raz kolejny 
zdobyła laury w klasyfikacji zespołowej. 
Moja drużyna Ł(K)RT pomimo niewąt-
pliwych sukcesów @Apacza i @Sebekiana 
w klasie Outlaw oraz @Górala z Łodzi 
i @Myszy na trasie terenowej musiała 
zadowolić się drugim miejscem. Trudno, 
tym razem nie udało się wyjść na scenę 
i podziękować naszemu patronowi, którym 
był nowy salon  Subaru Emil Frey w Rzgo-
wie oraz sponsorom z ENEOS-u i JP Oils. 
Mamy nadzieję na utrzymanie, a nawet 
pogłębienie współpracy, wszak następ-
ne Plejady zaczynają się już 31 maja 
2018 roku… Obecność obowiązkowa!
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK

Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców, ale czy szybkość powinna 
być jedynym wyznacznikiem dobrego kierowcy? Szybko nie będzie przecież oznaczać bezpiecznie! 
No właśnie, jak więc bezpiecznie poradzić sobie z zakrętem? Co gdy w trakcie jego pokonywania 
zaskoczy nas jakaś sytuacja i będziemy musieli awaryjnie hamować? Co zrobić z rękami, gdy nogi 
rozpoczynają manewr? Jak w takiej sytuacji wykorzystać w pełni dostępne systemy aktywnego 
bezpieczeństwa wspomagające kierowcę? A może dotychczas byliśmy zakładnikiem jakiegoś 
z wszechobecnych w codziennej jeździe mitów motoryzacyjnych? Na wszystkie te pytania 
postaram się odpowiedzieć w tym odcinku porad dotyczących techniki jazdy.

Użycie hamulca w zakręcie 
a system ABS

Piękna pogoda, kolejne mijane przez 
nas zakręty górskiej drogi, co rusz 
pnącej się, to zaś opadającej w do-

liny, kryć mogą przed nami nieprzewi-
dziane sytuacje. W każdym z zakrętów 
tych czyhać na nas może potencjalne 
niebezpieczeństwo. Czy będzie to zatrzy-
many pojazd na niewidocznym w pełni 
zakręcie, potężna dziura w drodze, 
czy rozentuzjazmowana grupka dzieci, 
która niczym nieskrępowana radośnie 
korzysta z kawałka nowego asfaltu, 
aby podszlifować swe umiejętności gry 
w piłkę – konieczne będzie hamowanie! 
Jak wykonać go poprawnie, aby z i tak 
poważnej sytuacji nie uczynić dramatu 
wielu osób? Z poprzednich artykułów 
wiemy już, jak bardzo ważne są odpo-
wiednie tor jazdy i właściwa obserwacja 
drogi. Umożliwiają nam one wcześniejsze 
dostrzeżenie niebezpieczeństwa, dając 
jednocześnie czas na reakcję. Ale jak ta 
reakcja powinna wyglądać? Zobaczmy.

Aby dokładnie omówić hamowa-
nie w zakręcie, musimy rozróżnić dwie 
możliwe sytuacje. Po pierwsze hamowanie 
awaryjne, podczas którego rozpoczy-
namy manewr w reakcji na zaskoczenie 
(tej sytuacji poświęcę artykuł). Po drugie 
sytuację, kiedy w sposób zaplanowany, 
świadomy wytracamy prędkość lub ba-
lansujemy masą samochodu jako część 
większego planu. Na potrzeby tej części 
porad zajmiemy się jedynie samochodami 
wyposażonymi w układ ABS – od wielu 
lat jest to już standard wyposażenia.

Gdy tylko podjęliśmy decyzję o rozpo-
częciu hamowania awaryjnego w zakręcie 
(czyli koła są skręcone, choćby i nawet 
delikatnie), zgodnie ze sztuką techniki bez-
piecznej jazdy, energicznie dwoma nogami 
rozpoczynamy manewr. Prawa noga agre-
sywnie ląduje na pedale hamulca, lewa zaś 
wciska sprzęgło. W tym czasie nasze ręce 
w sposób delikatny i bardzo precyzyjny 
korygują zadany tor jazdy, aby dopasować 
się w pełni do zaistniałej sytuacji. Pozostają 
one również w ciągłym pogotowiu na wy-
padek grożącego nam poślizgu przedniej 
lub tylnej osi samochodu. Proste? Nic bar-
dziej mylnego. Ten na pozór banalny ma-
newr przysparza wielu trudności większości 
kierowców. W momencie podjęcia decyzji 
o rozpoczęciu awaryjnego hamowania 
w zakręcie najczęściej naszym złym dorad-
cą pozostaje strach. Już na tym etapie mu-
simy być tego świadomi. Większość z osób 
obawia się agresywnego użycia nóg, starając 
się tylko delikatnie przyhamować, sądząc, 
iż w taki sposób uniknie wypadnięcia 
z drogi. To duży błąd! Poprzez energiczne 
kopnięcie środkowego pedału już w pierw-
szej fazie uruchamiamy dwa najważniejsze 
dla nas systemy bezpieczeństwa: ABS oraz 
układ wspomagania hamowania. Pierwszy 
z nich umożliwia nam jednoczesne, stałe 
wytracanie prędkości oraz zmianę kierun-
ku jazdy poprzez zapobieganie blokowa-
nia kół. Drugi zaś swą podstawową rolę 
znajduje w zwiększaniu siły hamowania.

Niewątpliwą zaletą nowoczesnych 
samochodów w takiej sytuacji jest również 

posiadanie systemu stabilizowania toru 
jazdy ESP. W  Subaru nosi on nazwę VDCS 
(z ang. Vehicle Dynamics Control System). 
Wspomaga on kierowcę w utrzymaniu 
założonej linii przejazdu, minimali-
zując efekty niechcianego poślizgu.

Pytanie tylko, czy wiemy, jak użyć tych 
wszystkich systemów oraz czy będziemy 
mieli na tyle odwagi, aby odpowiednio 
zareagować w sytuacji ogromnego stresu? 
Musimy znaleźć tę odwagę, najlepiej 
podczas ćwiczeń praktycznych w specjalnie 
przygotowanych do tego bezpiecznych 
miejscach, próbując wyrobić w sobie 
nawyk uderzenia w pedał hamulca. A co 
jeśli nie uda mi się przemóc? W codzien-
nej pracy instruktora na torze spotykam 
się z wieloma błędami, jakie na drodze 
mogłyby skończyć się fatalnie. Pierwszym 
z najbardziej popularnych jest zdecydo-
wanie zbyt delikatne hamowanie. W ten 
sposób jedynie „wozimy” ze sobą dostępne 
systemy, zamiast je wykorzystywać! ABS 
ułatwia nam zadanie, im dłużej delikatnie 
obchodzimy się z hamulcem, tym bardziej 
zaczynamy igrać z fizyką, powodując spory, 
niekorzystny dla nas balans masy pojazdu. 
Lekkie hamowanie powoduje przeniesienie 
pozornego środka ciężkości ku przodowi 
samochodu, a co za tym idzie dramatycznie 
zwiększa ryzyko wystąpienia poważnego 
poślizgu tylnej osi. Pamiętajmy – lekko 
skręcone koła oraz jednoczesne delikatne, 
lecz dłuższe „dociskanie”, położenie nogi 
na pedale hamulca to… jedna z podsta-
wowych technik wywoływania poślizgu! 
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jeździe, ten sam kierowca Imprezy STi zbyt 
lekko naciskając pedał hamulca, w sytuacji 
awaryjnej może spotkać się z niechcia-
nym poślizgiem, od którego posiadacz 
WRX-a jest cały czas trzymany z dala. 
W niektórych modelach współczesnych 
samochodów (w tym i we wspomnianej 
Imprezie STi) system ten włącza się bo-
wiem nadzwyczaj późno. To samo dotyczy 
systemu ESP (VDCS). Włącza się wcze-
śniej lub później w zależności od ustawień 

samochodu oraz programu opierającego 
się na liczbie kół, jakie w danej chwili 
wymagają asysty ABS. Warto być tego 
świadomym i poczuć to podczas treningu.

Drugim z częściej popełnianych błę-
dów jest niewłaściwa reakcja kierownicą. 
U podstaw tego problemu leży niewiedza 
związana z systemem ABS oraz niezrozu-
mienie, dlaczego występuje podsterow-
ność. To, co przed chwilą było uznane 
przeze mnie za niewątpliwą zaletę pracu-
jących systemów (stabilizowanie pojazdu), 
może stanowić również jego wadę. Otóż 
pracujący ABS sprawia, że auto w trakcie 
hamowania awaryjnego ma tendencję 
do podsterowności (tzw. wyjeżdżanie 
przodem na zewnątrz zakrętu). Podste-
rowność powstaje wtedy, gdy jedziemy 
zbyt szybko w stosunku do podjętej próby 
skrętu. W sytuacji awaryjnej powoduje 
to u kierowcy naturalny odruch obronny 
i jeszcze mocniejsze skręcenie kierownicy. 
Reakcja taka dodatkowo sprawia, że samo-
chód jeszcze gorzej skręca, a my starając 
się obronić, znów zwiększymy skręt 
kierownicą… Tak napędza się ta spirala.

Pamiętajmy – im większy skręt kołami, 
tym gorsza skuteczność hamowania! Ide-
alnie jest hamować na prostych kołach, 
uzyskujemy w ten sposób maksymalną 
skuteczność i stabilność! Koła przednie 
dysponują w danym momencie pewną, 
stałą przyczepnością. Możemy ją w pełni 
wykorzystać na hamowanie lub na skrę-
canie. Gdy zaczynamy robić to jedno-
cześnie, ani jedno, ani drugie nie może 
być w pełni efektywne. ABS to w moim 
odczuciu bodaj największy wynalazek 
aktywnie zwiększający bezpieczeństwo 
na drogach. W sytuacji awaryjnej, gdy 
pojawia się paraliżujący nas strach (każdy 
z nas ma swój poziom jego pojawienia się), 
zapobiega on skutkom „zaspawania się” 
w swoich emocjach. Trzeba się go jednak 
nauczyć i zrozumieć zasady jego działania.

Zaprezentowałem tu jedynie mały 
wycinek dotyczący hamowania w zakrę-
cie. Aby pójść dalej w swej skuteczności, 
wiedza ta musi być poparta z naszej strony 
doskonaleniem własnej techniki jazdy. 
Zachęcam do tego bardzo serdecznie. 
Tego nie da się nauczyć z książki! Warto 
dowiedzieć się bowiem więcej. Choćby 
gdzie należy patrzyć używając oczu do 

skręcania, jak wykorzystać w takiej sytu-
acji kąt poślizgu opony, kiedy warto odpu-
ścić hamulec, aby zacieśnić skręt czy wiele 
innych. Dla osób chcących pójść w stronę 
sportu, podstawową techniką hamowania 
będzie tzw. trail braking i inne techniki 
sportowego użycia hamulca. Nie wy-
grywamy bowiem dlatego, że umiemy 
lepiej wciskać pedał gazu… Wygrywamy 
głównie dlatego, że wiemy, jak efektywnie 
hamować! Do zobaczenie na torze.

A czy tego naprawdę chcemy podczas 
codziennej jazdy z rodziną? Uruchomienie 
systemu ABS już we wczesnej fazie sytuacji 
awaryjnej sprawia, że nasz samochód staje 
się zdecydowanie bardziej stabilny i mniej 
podatny na uślizg tylnych kół. Idealnie 
jeśli posiadamy także system ESP (VDCS) 
wspierający nas, jeśli pojawi się poślizg.

Nie dajmy się zwieść stereotypom, 
jakoby „prawdziwy kierowca” ich nie 
potrzebował. Nieco przeprogramowane, 

systemy te stosowane są w coraz większej 
ilości serii wyścigowych. Zarówno ABS, 
jak i kontrola trakcji czy stabilizacji toru 
jazdy są także dostępne (z opcją wyłą-
czenia lub indywidualnego programo-
wania). W normalnym ruchu ulicznym 
zdecydowanie na pierwszym miejscu 
liczy się jednak bezpieczeństwo. Pamię-
tajmy również, że w zależności od modelu 
samochodu ABS może rozpoczynać swą 
pracę bardzo wcześnie lub niesłychanie 

późno. Pozornie bliźniacze starsze modele 
 Subaru Imprez WRX oraz STi są na tym 
polu doskonałym przykładem. Jadąc po 
torze czy na amatorskich zawodach, tam 
gdzie w WRX-ie ABS pracuje w najlepsze, 
starając się pomóc swojemu kierowcy, 
w modelu STi pozwala on nadal cieszyć się 
balansem masy, umożliwiając kierowcy 
bardziej precyzyjne prowadzenie oraz 
sięganie na granicę fizyki w poszukiwaniu 
lepszego czasu przejazdu. W codziennej 
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BEZPIECZEŃSTWO

JANUSZ DUDEK JEST LICENCJONOWANYM 
TRENEREM TECHNIKI JAZDY. W PRZESZŁOŚCI 
PRZEZ PONAD 12 LAT BYŁ JEDNYM 
Z GŁÓWNYCH INSTRUK TORÓW SZKOŁY 
JAZDY  SUBARU. OSTATNIE 2 LATA POŚWIĘCIŁ 
SZKOLENIU KIEROWCÓW W RÓŻNYCH 
ZAK ĄTK ACH ŚWIATA, PROWADZĄC ZAJĘCIA 
MIĘDZY INNYMI NA TORACH PORTUGALII, 
HISZPANII, AUSTRII, WŁOCH, NIEMIEC, 
BELGII, INDII, CHIN I BRAZYLII, JAK RÓWNIEŻ 
NA ZAMARZNIĘTYCH JEZIORACH SZWECJI.
OLBRZYMIE DOŚWIADCZENIE, 
PRAK TYCZNA ZNAJOMOŚĆ SAMOCHODÓW 
MAREK PREMIUM, DZIESIĄTKI TYSIĘCY 
KILOMETRÓW PRZEJECHANYCH NA RACE 
TAXI ORAZ CODRIVE SAMOCHODAMI 
KLASY SPORT I SUPERSPORT TWORZĄ 
OBRAZ SZKOLENIOWCA Z PRAWDZIWEGO 
ZDARZENIA, JAKIM JEST JANUSZ DUDEK. 
W TRAKCIE SWOJEJ K ARIERY ZAWODOWEJ 
MIAŁ ON OK AZJĘ TRENOWAĆ WIELU POLSKICH 
ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO, 
W TYM RÓWNIEŻ KILKU KIEROWCÓW 
SPRT. UZYSK ANY CERTYFIK AT TRENERA 
MIĘDZYNARODOWEGO (AMG DRIVING 
ACADEMY ORAZ PORSCHE DRIVING 
EXPERIENCE) UMOŻLIWIŁ MU Z KOLEI 
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI 
Z KIEROWCAMI INNYCH KRAJÓW. JANUSZ 
DUDEK JEST RÓWNIEŻ WSPÓŁTWÓRCĄ 
LICZNYCH PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH 
I EVENTOWYCH.
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dołączają Wojtek i Marcin, ustawiamy 
samochody od najstarszego do najmłod-
szego, co bardzo dobrze wpisuje się 
w hasło przewodnie Motopokolenia (naj-
nowsze, najdroższe i najszybsze przykłady 

współczesnej motoryzacji w zestawieniu 
z zabytkowymi, legendarnymi a przede 
wszystkim unikatowymi autami), wy-
chodzi ładnie: 2 samochody w kolorze 
Blue Mica, biały, dwa Blue Mica, biały.

Wśród około 300 samochodów my mieli-
śmy następujące egzemplarze  Subaru Imprez: 
GT Wojciecha Kowalewskiego (forumowy 
@woyt) z roku 1999, zaklatkowana raj-
dówka STI z roku 2002 Michała Pryczka 

Kiedy dowiedziałem się, gdzie została 
zaplanowana impreza,  nastąpiła 
chwila zawahania, czy znajdą się za-

interesowani forumowicze na dojazd trochę 
ponad 100 km. Jednak po wykonaniu kilku 

telefonów okazało się, że nie stanowi to żad-
nego problemu, chętni na tzw. spot oraz obej-
rzenie samej wystawy od razu się znaleźli.

Wczesna pobudka, zbiórka ok. 7:30 
z Arturem i jego żoną Małgorzatą (zegarki 

można wg nich regulować), Radek z synem 
i Michał z żoną Anną dołączają w oko-
licach Nowego Dworu Mazowieckiego 
i zgodnie z planem jedziemy dalej kon-
wojem czterech samochodów. Na miejscu 

The Forum (Subaru) 
na wystawie samochodów
14 października ubiegłego roku, w sobotę, pomimo niezbyt dobrej pogody tłumy miłośników 
motoryzacji odwiedziły Vervę Street Racing – czyli cykliczne widowisko i festiwal motoryzacyjny, 
trwający nieprzerwanie od 2010 roku – po raz pierwszy odbywającą się w Płocku 
(poprzednie miały miejsce w Warszawie). 
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Dzień w dobrym towarzystwie 
szybko minął, sami oglądaliśmy inne 
wystawione samochody, od zabytkowych 
po najnowsze modele, od amerykańskich 
krążowników szos po naszego Malucha 
i Poloneza, samochody terenowe, 
wojskowe. Braliśmy także dzielnie 
udział w konkursach sprawnościowych, 
trenowaliśmy na symulatorach, 
oglądaliśmy pokazowe przejazdy 
na stadionie (rajdówki, terenówki, 
gokarty, był także pokaz drifterów, 

skoki motocyklowe). Mam nadzieję, 
że w kolejnej edycji Vervy będziemy 
mogli zaprezentować możliwości 
 Subaru także podczas przejazdów.

Na koniec koncert i pokaz ogni 
sztucznych, zmęczeni, ale zadowoleni 
wróciliśmy (przepisowo) do domu. 
W tym roku po raz 4. na zaproszenie 
organizatora zorganizowałem ką-
cik  forum. subaru.pl  w strefie fan klub, 
gdzie mogliśmy zaprezentować swoje 
ukochane (i najlepsze na świecie!) 

 Subaru. W poprzednich 3 edycjach 
wystawialiśmy m.in.: SVX-a, różne gene-
racje i modele Foresterów oraz Imprez.

Dzięki pomocy  Subaru Import 
Polska dumnie prezentowaliśmy się 
przy banerze  forum. subaru.pl  i pod 
flagami  Subaru (okazuje się, że maszt 
o długości 220 cm mieści się w środku 
Imprezy). Bardzo dziękujemy!

Dziękuję wszystkim forumowi-
czom, którym chciało się wspól-
nie miło spędzić czas.

(@Harvester), którą doprowadził Michał 
Sobczak (@SOpEL), STI Radosława 
Kowala (@kowal) z roku 2003, STI Mar-
cina Markowicza (@marcinwrxsti) z roku 
2011, STI Artura Induły (@Lososs) z roku 
2015 i mój (@szubaru) WRX z roku 2001.

Ponieważ zostaliśmy ustawieni od 
strony jednego z wejść, cieszyliśmy się 
ogromnym zainteresowaniem zwiedza-
jących, którzy robili sobie mnóstwo zdjęć 
przy naszych Subarakach oraz zadawali 
„różne” pytania, np. „Panie! Ile to pali?!”.
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Signagi położone jest w sercu Kachetii, 
krainy słynącej z gruzińskiego wina. 
Z tego powodu kolejny dzień został 

zaplanowany przez naszych przewod-
ników dość nietypowo jak na standardy 
subariadowe. Nasze Forestery dostały 
jeden dzień wytchnienia. Dostał go także 
Miłosz, który przekazał przewodnictwo 

Beacie oraz dwóm przyjaciołom, Bolowi 
i Klemensowi, Polakom mieszkającym 
przez większą część roku w Gruzji i zajmu-
jącym się między innymi enoturystyką. 
Nasi nowi przewodnicy zapakowali nas 
do swoich dwóch pojazdów: młodzież do 
kultowego LandRovera Defendera, a tych 
trochę starszych do marszrutki, i udaliśmy 

się, tym razem wszyscy jako pasażero-
wie, poznawać kolejne oblicze Gruzji.

Pierwszym punktem programu 
była wizyta na lokalnym placu targo-
wym, gdzie nasi nowi przewodnicy 
zrobili zakupy na zaplanowany przez 
nich obiad. My w tym czasie spacero-
waliśmy pomiędzy rzędami straganów 

z owocami i warzywami, gruzińskimi 
przyprawami oraz oprawianym na miej-
scu mięsem. Właśnie dział mięsny 
zrobił na nas największe wrażenie, gdyż 
w europejskich realiach zostałby pewnie 
natychmiast zamknięty przez SANEPID. 
Tutaj takie obrazy nikogo nie dziwią, 
co więcej, mięso zwierząt wypasanych 
na kaukaskich łąkach jest prawdopo-
dobnie dużo zdrowsze, a na pewno 
smaczniejsze niż to hodowane w zuni-
fikowanych europejskich warunkach.

Po zrobieniu zakupów udaliśmy się 
do pierwszej z dwóch winiarni, założonej 
w 1901 roku winiarni Graneli. Bolo w to-
warzystwie gruzińskiej przewodniczki 

oprowadził nas po winiarni, w której 
kiedyś sam pracował i przekazał nam 
wiele informacji dotyczących produkcji 
win gruzińskich. Zobaczyliśmy olbrzymie 
maszyny służące do kolejnych etapów 
obróbki winogron, wielkie tanki, gdzie 
odbywa się wstępna fermentacja. Pozna-
liśmy także tajniki produkcji gruzińskich 
win półsłodkich. Wino po wstępnej 
fermentacji trafia do specjalnych, ema-
liowanych od wewnątrz zbiorników, 
które są zaizolowane od zewnątrz pianką 
poliuretanową, przez co wyglądają jak 
wielkie dojrzałe dynie. Mają one specjalny 
system chłodniczy, pozwalający dokład-
nie kontrolować temperaturę fermentacji. 

Gdy wino uzyska odpowiednią kwaso-
wość i zawartość cukru resztkowego, 
system chłodniczy schładza zbiornik 
do temperatury, w której ustaje fermen-
tacja. Zobaczyliśmy także destylarnię, 
w której produkowana jest „czacza”, 
czyli gruziński bimber, oraz najwyższą 
w Gruzji, kilkunastometrową, kolum-
nę destylacyjną służącą do produkcji 
czystego (97%) alkoholu. Wycieczkę 
zakończyliśmy w sali degustacyjnej, 
gdzie mieliśmy okazję spróbować kilku 
win, gruzińskiej brandy oraz czaczy. 
Po degustacji zrobiliśmy winne zakupy 
w sklepiku i udaliśmy się do sąsiednie-
go miasteczka, na kolejną degustację.

PODRÓŻE tekst i zdjęcia: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

VII Subariada – 
czyli nieplanowany powrót do Gruzji /cz. 4/

Filmy z Subariad znajdują 
się na naszym 
Subariadowym profilu 
Facebooka



muzyka, było gwarno i wesoło, a niektórzy 
biesiadnicy nawet tańczyli między stołami.

Podczas gdy my zwiedzaliśmy monastyr, 
Beata i Bolo przygotowali szaszłyki z mięsa 
zakupionego rano na targu. Poza tym 
na stół trafiły gruzińskie sery oraz przy-
gotowana przez Beatę gruzińska surówka 
z pomidorów, ogórków i kolendry. Bolo 
zaserwował nam natomiast młode wino 
własnej produkcji. Świeże mięso z gruziń-
skimi przyprawami smakowało wybornie, 
więc znikało z talerzy w tempie błyskawicz-

nym. Biesiadny nastrój ucztujących obok 
nas Gruzinów udzielił się także nam. Nie 
omieszkaliśmy zaintonować paru polskich 
szlagierów. Były więc „Szła dzieweczka” 
i „Góralu, czy ci nie żal”, jednak największą 
furorę zrobiła znana w całym byłym bloku 
wschodnim piosenka „Deszcze niespokoj-
ne”, która została nagrodzona brawami. Po 
obiedzie okazało się, że czeka nas jeszcze 
jedna atrakcja. Przejechaliśmy kilka kilo-
metrów nad sztuczne jezioro, gdzie chętni 
nie omieszkali skorzystać z kąpieli. Pod wie-
czór zmęczeni, ale pełni wrażeń dotarliśmy 
do pensjonatu i oczekującego nas Miłosza.

Następnego dnia po wymeldowaniu się 
z pensjonatu pojechaliśmy do miasteczka, 
by zrobić zakupy na ostatni etap naszej wy-
prawy. Zrobiliśmy sobie także krótki spacer 
po centrum miasteczka. Signagi jest jednym 
z najmniejszych miast Gruzji. Zamieszkuje 
je bowiem jedynie nieco ponad 2000 miesz-
kańców. Słynie jednak z tego, że można 
tutaj w każdej chwili wziąć ślub, ponieważ 
Urząd Stanu Cywilnego jest czynny przez 
24 godziny na dobę. Po zrobieniu zakupów 

ruszyliśmy na wschód, w kierunku Parku 
Narodowego Vashlovani. Zanim tam jed-
nak dotarliśmy, musieliśmy zarejestrować 
nasz wjazd do Parku, podpisując oświadcze-
nia, że wjeżdżamy tam na własne ryzyko, 
związane z dzikimi zwierzętami. W Parku 
występują bowiem lamparty anatolijskie, 
hieny pręgowane, wilki, rysie, dziki, a nawet 
niedźwiedzie. Po dopełnieniu formalno-
ści z duszą na ramieniu ruszyliśmy dalej. 
Po drodze Miłosz zabrał nas jeszcze do 
miejscowości Bolszije Sziraki, gdzie mieściła 
się radziecka baza lotnicza. Dziś pozostał po 
niej jedynie niszczejący pas startowy oraz 
liczne zamaskowane betonowe hangary, 
w których okoliczni rolnicy składują siano. 
Po wjechaniu na pas startowy Miłosz rzucił 
hasło „wyścig”. Na odzew nie trzeba było 
długo czekać. Ustawiliśmy się w jednej linii 
i na sygnał ruszyliśmy do końca pasa star-
towego i z powrotem. Oczywiście na pro-
wadzenie od razu wysunął się dysponujący 
największą mocą dyrekcyjny „ikstek”, za 
nim Markowy diesel, a wolne ssaki walczyły 
o zaszczytne miejsce na najniższym stopniu 
podium. Po nawrotce na końcu pasa usły-

szeliśmy w CB radio komunikat Dyrekcji 
„uwaga, kamień!”. Dla jadącego tuż za 
Dyrekcją Marka było jednak za późno 
na reakcję. Najechanie na kamień skończyło 
się kapciem. Pomimo dużej prędkości Forek 
zachował się jednak stabilnie i bezpiecznie 
zatrzymał się za linią mety. Po ściągnię-
ciu koła okazało się, że Marek miał dużo 
szczęścia. Kapeć bowiem był spowodowany 
rozpruciem się obręczy felgi na ponad 
połowie obwodu. Widząc zniszczoną felgę, 
doszliśmy „post factum” wspólnie do 

wniosku, że wyścig na drugim końcu świata 
na nieczynnym lotnisku nie był chyba 
najmądrzejszym pomysłem. Nasze panie 
skwitowały to nawet bardziej dosadnie.

Przejeżdżając przez miasteczko leżące 
w sąsiedztwie bazy, widzieliśmy wiele 
opuszczonych niszczejących domów uka-
zujących, jak bardzo silna była zależność 
miasteczka od bazy wojskowej. Związek 
z bazą lotniczą mogliśmy także zaobser-
wować na dachach niektórych domów, 
na których mieszkańcy umieścili pocho-
dzące z samolotów dodatkowe zbiorniki 
na paliwo w kształcie cygar, tutaj pełniące 
rolę zbiorników-podgrzewaczy na wodę.

Po opuszczeniu miasteczka przeje-
chaliśmy kilka kilometrów szutrową 
drogą biegnącą przez łąki z wysokimi, 
wysuszonymi słońcem trawami i za-
trzymaliśmy się na obiad pod stojącą 
tuż przy drodze i czekającą specjalnie 
na nas wiatą. Obiad był niezwykły, 
jedliśmy go bowiem w towarzystwie 
milionów biedronek. Nigdy wcześniej 
nie widzieliśmy tylu tych sympatycznych 
owadów naraz. Wiele z nich zabrało 

W winiarni Marani zobaczyliśmy, po 
raz drugi na tej wyprawie, jak produko-
wało się, i częściowo produkuje nadal, 
wino w sposób tradycyjny. Przewodniczka 
oprowadzając nas po minimuzeum, opisała 
nam szczegółowo kolejne etapy produkcji 
wina w kvevri, czyli glinianych dzbanach, 
zakopanych w ziemi. Z racji napiętego 
programu zwiedzania zrobiła to w iście ja-
pońskim stylu. Podobnie zresztą wyglądała 
degustacja wina, podczas której czuliśmy 
na sobie spojrzenia czekającej na swoją 
kolej następnej grupy. Na szczęście była to 
nasza druga degustacja i byliśmy już w „do-
brym nastroju”, więc po przetestowaniu 
pięciu win i zrobieniu kolejnych winnych 
zakupów ruszyliśmy w dalszą drogę.

Po przejechaniu kilkunastu kilometrów 
równiną Alazani zatrzymaliśmy się u pod-
nóża góry, na szczycie której znajdował się 
kompleks monastyrów Nekresi. Prowadzi-
ła do niego bardzo stroma i kręta droga, 
zamknięta dla ruchu, dlatego musieliśmy 
skorzystać z lokalnego transportu. Podczas 
gdy my udaliśmy się na zwiedzanie, Beata 
i Bolo pozostali „na dole”, aby przygotować 

nam obiad niespodziankę. Wjechali-
śmy na górę kursującą regularnie co pół 
godziny marszrutką. Z uwagi na nachyle-
nie drogi praktycznie całą trasę poko-
nywała ona na pierwszym biegu. Jadąc 
do góry, zastanawialiśmy się, jak będzie 
wyglądać droga powrotna, gdyż na de-
sce rozdzielczej, w centralnym punkcie 
świeciła się żywoczerwonym światłem 
kontrolka awarii układu hamulcowego.

Kompleks klasztorny Nekresi to kilka 
kamiennych budynków, z których najstar-
szy pochodzi z IV w. n.e. Miejsce to jest 
związane z Abibosem (Habibem) z Nekresi, 
jednym z najważniejszych świętych kościo-
ła gruzińskiego. Żyjący w VI w. Abibos był 
mnichem, pochodzącym z Syrii, którego 
Katolikos Arcybiskup Mcchety Eulaliusz 
uczynił biskupem Nekresi. Kachetia znaj-
dowała się wówczas pod panowaniem Per-
sów, którzy zwalczali wiarę chrześcijańską 
na tych terenach. Abibos przeciwstawiał się 
temu, m.in. niszcząc świątynię zaratusz-
triańską w Nekresi. Za ten czyn oraz za 
odmowę wyrzeczenia się wiary zginął 
śmiercią męczeńską przez ukamienowanie.

Po zwiedzeniu monastyru i szczęśliwej 
drodze powrotnej udaliśmy się na zapo-
wiadany obiad. W przydrożnym lasku 
znajdowało się specjalnie przygotowane 
miejsce, w którym okoliczni Gruzini 
biesiadowali na świeżym powietrzu. 
Pomiędzy drzewami ustawione były drew-
niane stoły i ławy, a w centralnym miejscu 
znajdował się duży grill opalany drewnem, 
na którym każdy mógł sobie upiec własne 
szaszłyki. Ponieważ była sobota, prak-
tycznie wszystkie stoły były zajęte, grała 

36 37PLEJADY NR 76 www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 1/2018

PODRÓŻE



i Miłosza udało się tak ustawić „na oko” 
geometrię, że opona nie dotykała amorty-
zatora i można było kontynuować jazdę. 
Resztę dnia spędziliśmy na pokonywaniu 
kolejnych kilometrów stepów, koryt wy-
schniętych rzek i podziwianiu pięknych 
okoliczności przyrody. Przez cały dzień 
nie spotkaliśmy ani jednej żywej duszy. 
Nie zobaczyliśmy także żadnego z dzikich 
zwierząt, którymi straszył na Miłosz. No 
może poza chomikiem, którego wypa-
trzył Ojciec/Dziadek Dyrektor rano pod 
swoim samochodem. Pod wieczór dotarli-
śmy na polanę nieopodal sztucznego 

zbiornika Dalis Mta, na ostatni nocleg 
w terenie. Niebo było bezchmurne, 
wokół nie było żadnych źródeł sztucz-
nego światła, mogliśmy więc podziwiać 
rozgwieżdżone niebo, wraz z widoczną 
w tych warunkach Drogą Mleczną.

Następnego dnia po pokonaniu ostat-
nich na tej wyprawie odcinków tereno-
wych wjechaliśmy na asfalt, by wczesnym 
popołudniem dotrzeć do Tbilisi, do 
znanego nam już hotelu w centrum sta-
rego miasta. Ostatnie godziny wyprawy 
poświęciliśmy na spacer po starówce, 
wjazd kolejką gondolową na wzgórze 

Narikala, wizytę pod znajdującym się 
tam pomnikiem Matki Gruzji. Wieczór 
spędziliśmy w knajpce, z tarasem na zbo-
czu góry, z fantastycznym widokiem 
na miasto. Do hotelu dotarliśmy pieszo 
alejką biegnącą wzdłuż murów twierdzy 
Narikala, a następnie pokonując po raz 
ostatni kręte uliczki starego miasta. W ten 
sposób pożegnaliśmy Gruzję i naszych 
przewodników, którzy po raz kolejny 
dostarczyli nam niezapomnianych 
wrażeń. Do powrotu do domu pozo-
stały już tylko trzy dni sytej jazdy i trzy 
emocjonujące przejścia graniczne.

się z nami „na gapę” i towarzyszyło 
nam jeszcze przez kilka dni.

Po obiedzie przemierzaliśmy wiele 
kilometrów szutrowych dróg, w krajobra-
zie stepowo-półpustynnym, wjechaliśmy 
w teren pagórkowaty, z malowniczymi 
formami erozyjnymi, pokonywaliśmy 
techniczne odcinki terenowe, zjeżdżając 
w dół wyschniętych koryt meandrujących 
okresowych potoków, by pod wieczór 
dotrzeć nad rzekę Alazani, która oddzie-
lała nas od leżącego na drugim brzegu 
Azerbejdżanu. Na miejsce noclegu Miłosz 
wybrał sąsiedztwo posterunku Straży 

Granicznej, w związku z tym mogliśmy 
czuć się trochę bezpieczniej. Strażnicy 
poprosili nas tylko, abyśmy w nocy, idąc za 
potrzebą, używali latarek, żebyśmy byli dla 
nich widoczni. Oczywiście nie mogliśmy 
sobie odmówić kąpieli w rzece. Dopiero 
po wyjściu z wody dowiedzieliśmy się, 
że w tym miejscu w rzece mieszkają 
olbrzymie sumy. Wieczór był bardzo 
ciepły, więc spędziliśmy go po raz kolejny 
po gruzińsku, biesiadując do późnej nocy.

Nazajutrz udaliśmy się w drogę 
powrotną. Od Tbilisi dzieliło nas w linii 
prostej tylko około 100 km, jednak 

dotarcie do stolicy zajęło nam około 
półtorej dnia. Zaczęliśmy od pokonania 
poznanych dzień wcześniej koryt poto-
ków, jednak tym razem pod górę. Było to 
spore wyzwanie, które Marek przypłacił 
kolejnym kapciem, a nasz Forek skrzy-
wionym amortyzatorem. Wobec braku 
możliwości załatania dziury w oponie 
Marek musiał skorzystać z koła zapaso-
wego Przemka. Nasz Forek również został 
doraźnie naprawiony. Skrzywione dolne 
mocowanie amortyzatora spowodowało, 
że opona ocierała o jego kielich, jednak 
dzięki wspólnym siłom Dyrekcji, Marcina 
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Mały samochodzik 
w krainie małych koników /cz. 2/

Z klatki w drugim końcu ogrodu 
spoglądał na nas wielki i ciekaw-
ski samiec wydry. Pete przyznał, 

że mają z nim problem, bo zwierzak zbyt 
polubił towarzystwo ludzi i nie umie 
lub nie chce się dostosować do w pełni 
samodzielnego życia na wolności. Zamiast 
polować, woli odwiedzać kurniki i nie 
okazuje lęku przed gospodarzami.

Skoro już przy wydrach jesteśmy, 
to w oczy rzuciły nam się, jak to często 

bywa z nietypowymi znakami, białe 
trójkąty ostrzegające o przejściach dla 
tych zwierzaków. Około tysiąca tych 
ssaków mieszka na Szetlandach, polując 
na mieszkańców morskich wód, a płu-
cząc futra w strumieniach słodkiej wody. 
Dlatego teoretycznie najłatwiej spotkać je 
w okolicach ujść rzek i potoków. Praktycz-
nie zwierzęta te są bardzo płoche i szybko 
się kryją, gdy tylko wyczują choćby ślad 
potencjalnego zagrożenia. Nasłuchaliśmy 

się wielu rad, gdzie (paradoksalnie – 
na terminalach promowych między 
wyspami) i kiedy (rankiem lub wieczorem) 
można je najczęściej spotkać. Jednak 
to Pete z Hillswick powiedział rzecz 
najważniejszą – żeby nie szukać i nie 
wypatrywać na siłę, że same się pokażą 
w najmniej oczekiwanym momencie.

I już wkrótce po wizycie w Wildlife 
sanctuary, podczas spaceru po Eshaness, 
w trakcie fotografowania ruin wodnych 



nie wszystko – można wejść do środka, 
zajrzeć do maleńkich pomieszczeń, do 
których musieliśmy się wciskać skuleni 
i prawie na czworakach. Można też wspiąć 
się starymi, wąskimi schodkami na wyższe 
kondygnacje i na szczyt wieży. Dopiero 
tutaj współczesny człowiek może odczuć 
maestrię i pracę włożoną w jej budowę.

Jeśli pominąć pozostałości po wikin-
gach, o których wspominam dalej, to 
kolejne zabytki sięgają najdalej szesnastego 
wieku. Zwiedzić można ruiny dwóch 
zamków – w Scaloway na Mainland 
i Munes na Unst. Nie są one specjalnie 
imponujące w porównaniu z naszymi, 
niemieckimi, szkockimi czy angielskimi. 
Jednak, będąc na Szetlandach, warto 

do nich zajrzeć. Niewątpliwą zaletą jest 
to, że z dużym prawdopodobieństwem 
zwiedzać się je będzie w samotności, 
bo nie ma tłumów turystów. I można 
do nich wejść tak po prostu. W Scalo-
way trzeba tylko w muzeum lub hotelu 
poprosić o klucz, a w Munes należy wziąć 
ze skrzynki przed wejściem latarkę, aby 
móc zajrzeć do ciemnych podziemi.

Będąc na Unst, nie sposób minąć 
obojętnie słynny przystanek autobu-
sowy. Wprawdzie metalowo-szklana 
konstrukcja zabytkiem nie jest, ale cie-
kawostką z całą pewnością. Kilka lat 
temu ktoś wpadł na pomysł, żeby umilić 
sobie i innym oczekiwanie na transport. 
W tym celu wstawił pod wiatę kilka mebli 
i udekorował całość. Od tamtej pory co 

roku przystanek ma inny wystrój. My 
zastaliśmy w nim malowane w kwiaty 
szafę (pełną ubrań i dodatków), komodę, 
półki z drobiazgami i książkami. Przy 
stole stało krzesło, a na blacie znaleźliśmy 
kolorowanki i zestaw flamastrów. I już 
nikt nie powinien narzekać, że autobus 
się spóźnia, a podróżny się nudzi.

Na wyspach zobaczyć i zwiedzić można 
stare, wiejskie zagrody (tzw. croft house), 
pozostałości po poziomych młynach 
wodnych, jedyny ocalały i wciąż sprawny 
młyn wodny pionowy w Quendale, czy 
stare zabudowania Lodberries w Lerwick. 
Na północnym skrawku Mainland cieka-
wostką z pewnością są pozostałości stacji 
rybackiej Fethaland, która funkcjonowała 

młynów stojących wzdłuż biegu strumie-
nia, w oczy rzuciło mi się rude stworzenie, 
które nas obserwowało, wystawiwszy 
łepek ponad trawy. Na szybko strzeli-
łam pierwsze zdjęcie i postanowiłam 
zmienić obiektyw na dłuższy, w duchu 
prosząc młodą wydrę, żeby chwilę 
zaczekała. Zaczekała i dała sobie zrobić 
jeszcze jedno zdjęcie, zanim zniknęła.

Oczywiście, poza dzikimi zwierzę-
tami nie można nie natknąć się na stada 
owiec i kuców szetlandzkich. Patrząc 
na te małe koniki, aż trudno uwierzyć, 
że niegdyś to one wykonywały najcięższe 
prace, czy transportowały różnorakie 
dobra na wyspach. W Haroldswick wciąż 
można oglądać nieźle zachowany koński 

młyn, służący do kruszenia kamieni. 
Teraz kuce już nie pracują, ale zdobią 
Szetlandy, będąc ich prawdziwą dumą.

Ślady przeszłości
Tych na Szetlandach jest całkiem sporo 

i to z bardzo różnych okresów. Najstarsze 
sięgają okresu sprzed czterech tysięcy 
lat. Najpierw zachłysnęliśmy się ruina-
mi zabudowań, domów okrągłych (tych 
najstarszych), kołowych (wbrew pozorom 
różnią się budową i wiekiem – kołowe 
otaczały broch) i brochu w Jarlshof, poło-
żonego tuż przy południowym przylądku 
Sumburgh Head stanowiska archeolo-
gicznego. Nazwa broch wywodzi się od 
staronordyckiego słowa borg oznaczają-
cego twierdzę. Te imponujące kamienne 

wieże budowane były około dwóch tysięcy 
lat temu bez użycia zaprawy. Do dziś nie 
wiadomo z całą pewnością, czy były sta-
łymi siedzibami, czy tylko schronieniem 
w przypadku zagrożenia. Archeologowie 
i naukowcy wciąż nie są co do tego zgodni.

Każdy z typów tych wiekowych 
domostw-twierdz sąsiaduje tu ze szcząt-
kami długich domów wikingów, średnio-
wiecznych zabudowań farmerskich, czy 
jedynego siedemnastowiecznego domu 
ziemiańskiego. Po raz pierwszy mogli-
śmy stanąć w murach kołowego domu 
i brochu, a mury te były wyższe od nas.

Jednak prawdziwą wyprawą w prze-
szłość okazała się wycieczka łodzią 
na niewielką wyspę Mousa. To właśnie 
tam znajduje się jedyny na świecie broch 

zachowany praktycznie w całości. Wszyst-
kie inne w całej Szkocji (czy to tej „głów-
nej”, czy na Orkadach i w innych miej-
scach na Szetlandach) przez wieki służyły 
jako źródło budulca dla kolejnych pokoleń 
i pozostały z nich fragmenty murów, czy 
ledwie wystające ponad murawę zarysy bu-
dowli, obecnie stanowiska archeologiczne.

Na Mousa masywna, kamienna wieża 
już z daleka przykuwa spojrzenie, stojąc 
dumnie na szczycie niewielkiego klifu. 
To w jej stronę skierowaliśmy kroki po 
opuszczeniu pokładu. Już z zewnątrz 
robi wrażenie, gdy tylko pomyśli się o jej 
wieku i oryginalnym stanie. To jednak 
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że angielski jest oficjalnym językiem 
na wyspach, to rdzenni mieszkań-
cy wciąż posługują się słownictwem 
wywodzącym się ze staronorweskie-
go. Z tego samego języka pochodzi 
większość nazw. Oczywiście z czasem 
oryginalne słowa uległy pewnemu 
zniekształceniu, ale wciąż funkcjonują.

Zresztą nawiązań do wikingów jest 
na wyspach więcej. W sklepach można 
kupić pamiątki z rogatymi hełmami, je-
dyny na wyspach browar nazywa się Val-
halla. Jeszcze do niedawna można go było 
zwiedzać, ale trafiliśmy akurat na zmia-
nę właściciela. Przechodzący z rąk do 
rąk browar był tego lata zamknię-
ty. Czy nowy właściciel będzie 
kontynuował dotychczasowe 
tradycje? Nie wiemy.

Za to z pewnością z kalendarza 
wydarzeń nie zniknie festiwal Up-Helly-
-Aa, w trakcie którego poprzebierani za 
wikingów ludzie bawią się w styczniową 
noc. Niestety, festiwal wypada właśnie 
w styczniu, mogliśmy więc jedynie 
o nim poczytać i pooglądać zdjęcia 
płonących drakkarów. Kto wie, 

może wrócimy tu któregoś roku, tym 
razem samolotem, tylko na ten jeden 
styczniowy weekend, by poddać się 
czarowi ognia Up-Helly-Aa?

przez stulecia aż do początków dwudzie-
stego wieku. Ktoś mógłby powiedzieć, 
że do kompletu brakuje jeszcze tylko 
nawiedzonego domu, pełnego duchów. Jest 
i takie miejsce w centralnej części wyspy 
Yell, gdzie na szczycie wzgórza, tuż przy 
głównej drodze, stoją ruiny domostwa 
zwanego Windhouse. Swego czasu został 
on okrzyknięty najbardziej nawiedzonym 
domem w całej Brytanii. Nie usatysfakcjo-
nowało nas spojrzenie z drogi na majaczą-
ce na tle pochmurnego, wieczornego nieba 
ściany. Wjechaliśmy na wzgórze i przez 
pastwiska dotarliśmy na piechotę do niesa-
mowitej budowli. Nie wiem, czy to wpływ 
opowieści, czy faktycznie duchy, czy jed-
nak tylko wiatr w liniach energetycznych, 
ale pod budynkiem słychać było upiorne 
wycie, od którego przechodziły nas ciarki.

Potomkowie wikingów
Z dawien dawna Szetlandy zasiedlali 

wikingowie. Na prawie każdej z wysp 
wchodzących w skład archipelagu znaleźć 
można pozostałości po staronorweskich 
kolonizatorach. Jeśli chodzi o budowle, 
to w większości przypadków są to jedynie 
ledwo dające się rozpoznać szczątki i ruiny. 
Na samej wyspie Unst znajdują się pozo-
stałości sześćdziesięciu długich domów. 
By dać pogląd na dawne życie skandynaw-
skich kolonizatorów, na skraju Harold-
swick zrekonstruowano jedno z takich 
domostw oraz postawiono replikę łodzi.

Skidblander z Unst to dokładna 
replika łodzi z dziewiątego wieku, 
odkrytej w Norwegii w wieku dzie-
więtnastym. Wygląda jak te, które 
już zdarzało nam się widzieć i które 

odpowiadają naszym wyobrażeniom 
o łodziach norsmenów. Natomiast 
dom w pewien sposób nas zadziwił.

Podczas kilkukrotnych podróży po 
Skandynawii spotykaliśmy się z długimi 
domami budowanymi z drewnianych 
bali, wykańczanych nierzadko mister-
nymi rzeźbami. Replika w Haroldswick 
zbudowana jest z kamienia. Ruiny, które 
oglądaliśmy na plaży w Sandwick (też 
na Unst), także były kamienne. Ar-
cheolodzy odkryli, że część domostw 
na Szetlandach powstawała z kamienia, 
część budynków wznoszono z tor-
fu. W końcu to były dwa najłatwiej 
dostępne na wyspach materiały.

Na materialnych i namacalnych 
pozostałościach po wikińskich koloni-
zatorach się jednak nie kończy. Pomimo 
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PODRÓŻE tekst i zdjęcia: SERGIUSZ WAPLAK

Jak zwiedzić Japonię w 10 dni
Jak zwiedzić Japonię, mając do dyspozycji około 10 dni? Zdecydować się na podróż koleją, 
by zobaczyć, jak najwięcej się da, czy też może pokonać mniej kilometrów, za to lokalnymi 
drogami? Jeżeli już podróżować lokalnie, to w jaki sposób ułożyć trasę, by dotrzeć tam, 
gdzie trzeba? Jaki środek transportu wybrać?

W Japonii jest sporo krętych 
i widokowych tras, ale wszę-
dzie obowiązuje ograniczenie 

prędkości do 40 km/h. Jedynie na au-
tostradach limit jest wyższy, choć nie 
aż tak bardzo – 100 km/h. Jazda samo-
chodem mogłaby więc być nużąca. Jeżeli 
tempo podróży ma być wolne, to niech 
wrażenia krajobrazowe będą inten-
sywne. Wybór padł więc na motocykl, 

który wydawał się sensownym rozwią-
zaniem na wycieczkę krajobrazową.

Transport
Musiałem więc znaleźć wypożyczalnię 

w okolicach Tokio oraz ustalić trasy. To dru-
gie nie było łatwe, albowiem wytyczenie 
trasy ciekawej pod względem krajobrazo-
wym oraz drogowym wymaga nieco lokal-
nego know-how, którego nie posiadałem. 

Google Maps niewiele powie na temat 
lokalnych realiów drogowych, a na stu-
diowanie przewodników nie miałem ani 
czasu, ani specjalnej ochoty. Koniec końców 
z pomocą i tak przyszedł Google, który skie-
rował mnie w Tokio do Japan Bike Rentals 
(JBR). Zaletą tej firmy jest to, że jej personel 
może (za opłatą) zaplanować indywidual-
ną podróż. Podaje się im ogólne parametry 
podróży, takie jak czas, dzienny dystans, 
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wydaje się trudna. Drogi bywają wą-
skie i kręte, dlatego lepiej pokonuje 
się je motocyklem. Limit prędkości 
to co prawda wspomniane 40 km/h, 
jednak większość pojazdów poru-
sza się w granicach 50–70 km/h.

Mówiono mi, że aby poznać praw-
dziwą japońską gościnność, należy 
spędzić choć noc w tradycyjnym hotelu 
typu Rokyan. Obowiązuje tam specy-

ficzna etykieta, polegająca np. na tym, 
że kobieta w tradycyjnym stroju zanosi 
walizki do pokoju (nie wypada prote-
stować), po czym klęka na macie i życzy 
miłego pobytu. Nie wszędzie tak było, 
ale w pewnych miejscach tak. Wieczorem 
czeka publiczna łaźnia (onsen), która jest 
istotnym elementem japońskiej kultu-
ry. Tam również obowiązuje określona 
etykieta: nie życzą sobie np. ludzi wytatu-
owanych, ponieważ kojarzą się z mafią.

Po kąpieli czeka kolacja, na którą 
można pójść w hotelowym kimonie (ściśle 
rzecz biorąc to yukata). Kolacja składa 
się z kilku elegancko przygotowanych 
minidań. Poza ryżem wszystko pocho-
dzi z morza. W niektórych miejscach 
posiłek przynoszą do osobnego pokoju, 
klękając i przesuwając papierowe drzwi 
(jak w „Szogunie”). W innych miejscach 
restauracja przypomina styl zachodni, 
tyle że potrawy i sekwencja ich podawania 
są japońskie. W Rokyanach japońskie 
są również pokoje, i to bez wyjątku. 
Na środku pokoju stolik, który wieczorem 
obsługa hotelowa wymienia na całkiem 
komfortową matę do spania (futon). 
Rokyany nie są najtańszą opcją noclegową, 

ale warto przewidzieć choć jeden wieczór 
i noc w takim miejscu. Warto też zatrosz-
czyć się o wcześniejszą rezerwację, szcze-
gólnie gdy podróż wypada w kwietniu.

Kraj Kwitnącej Wiśni
Kwiecień to miesiąc kwitnącej wiśni, 

do której Japończycy mają stosunek 
niemal religijny. W hotelu przypad-
kiem wziąłem do ręki książkę o „esencji 
japońskości”, napisanej po angielsku. 
Czytam, że gdy wiatr odrywa kwiat 
wiśni od drzewa, to moment upadku, 
przyjęty z pokorą i bez wahania, jest 
wyrazem wdzięku i piękna. Z tego co 
zrozumiałem, kluczowe jest tu pokor-
ne przyjęcie swego losu i akceptacja 
nieuniknionego. W relacjach szef – pra-
cownik (czytam), podobnym aktem jest 
bezwarunkowe wzięcie odpowiedzial-
ności za błąd przełożonego. W takiej 
sytuacji pracownik przeprasza. Akcep-
tując sytuację bez żalu i wymówek, daje 
on/ona „wyraz kodeksowi moralnemu, 

by to, co nieuniknione, akceptować 
bez zmrużenia oka. Jest w tym piękno 
i wdzięk, co na pewno zostanie (milczą-
co) zauważone przez przełożonego”.

Powyższa filozofia nie każdemu musi 
przypadać do gustu. Tym niemniej 
jednak słowa „przepraszam” i „dzięku-
ję” wydają się być w Japonii kluczowe. 
Stanowiły one rdzeń mojego japońskiego 
słownictwa, które składało się mniej 
więcej z 10 słów. Zwłaszcza „przepra-
szam” ponoć bardzo się przydaje w kon-
taktach z japońską drogówką. O limi-
tach prędkości już wspominałem, jak 
można więc sobie wyobrazić – o mandat 

w Japonii nietrudno. Bywają jednak 
wyjątki, np. takie jak Izu Skyline, która 
jest trasą widokową, za którą trzeba 
uiścić dodatkową opłatę. Formalnie 
również obowiązuje tam 40-tka, jednak 
nikt specjalnie nie bierze tego do siebie. 
Droga jest kręta i szeroka, dlatego przy-
ciąga ludzi na sportowych maszynach 
(w różnym wieku). Policji nie było widać, 
jakby w tego typu miejscach panowała 
jakaś niepisana umowa społeczna.

standard hoteli, po czym firma przedstawia 
propozycję odpowiadającą zarówno prefe-
rencjom klienta, jak i miejscowym realiom.

Po akceptacji pracownicy JBR wgrali 
trasę do GPS-a, zarezerwowali hotele oraz 
przygotowali przewodnik drogowy. Trasa 
przebiegała zazwyczaj koło punktów wido-
kowych oraz okolic wartych odwiedzenia, 
jak świątynie, góra Fuji czy piaszczyste plaże. 
Pod koniec dnia nawigacja doprowadzała 
do zarezerwowanego hotelu. JBR również 
pomaga załatwić formalności związane z pra-
wem jazdy. W przypadku osób posiadających 
polskie prawo jazdy wystarczy dokument 
potwierdzający tożsamość oraz między-
narodowe prawo jazdy wydane – uwaga – 
na podstawie konwencji z 1 949 r. Międzyna-
rodowe prawo jazdy wydane na podstawie 
konwencji z 1 968 r. nie zostanie uznane.

Trasa
Na drogę miałem ok. 8 dni (nie 

licząc krótkiego pobytu w Tokio). 
Moja trasa wyglądała następująco:

Siłą rzeczy podróż zaczynałem w Tokio. 
Według stereotypów (a przynajmniej 
jednego z nich) Tokio to miasto przytła-
czające zaludnieniem, rozmiarem oraz 
korporacyjnym sznytem. Na miejscu 
wszystko się mniej więcej potwierdza 
za wyjątkiem przytłoczenia. O dziwo, 
ulice nie są hałaśliwe, bowiem sporo 
aut ma napęd hybrydowy. Nie są też 
zatłoczone, ponieważ drogi ekspresowe 
biegną na stalowych palach, kilkadzie-
siąt metrów nad poziomem chodnika.

Poniżej działa zaś bardzo sprawna 
sieć metra i kolei podziemnej, którą 
podróżują uprzejmi i niezwykle dyskretni 

ludzie, taktownie unikający kontaktu 
wzrokowego i z łokciami przy sobie. 
W przypadku kataru lub innej infekcji 
zakładają na twarz maskę chirurgiczną. 
Wszystko po to, by w sposób cywilizowa-
ny współżyć na 120-milionowej wyspie.

Tokio jest natomiast uciążliwe dla 
portfela. Hotele, transport, jakiś drobiazg 
tu i tam, drink wieczorem i pod koniec dnia 
powstaje spora dziura w budżecie. Szczegól-

nie drogi jest alkohol w barach. Na dodatek 
podają go w dość okrojonych ilościach, 
np. whisky serwują w kieliszkach do wódki 
(przykładając naszą miarą). Z drugiej strony 
jedzenie jest stosunkowo niedrogie i dobre.

Ulicznych barów jest dużo, moż-
na więc przebierać w lokalnej kuch-
ni, o ile komuś nie przeszkadza ryba 
z zieloną herbatą na śniadanie. Rano 
na słynnym targu Tsukiji można zjeść 
np. coś takiego, jak na zdjęciu obok.

Kawa na śniadanie nie jest tam 
„oczywistą oczywistością”, dlatego 
czasami pojawia się pokusa wstą-
pienia np. do McDonald’sa.

Prowincja
W przeciwieństwie do metropolii, 

wyjazd kilkadziesiąt kilometrów poza 
Tokio przypomina już podróż w czasie. 
Lokalne rolnictwo jest dość tradycyjne, 
teren jest na tyle górzysty, że uprawa 
czegokolwiek na skalę przemysłową 
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Jest też parę aktualnych modeli 
z rozebraną karoserią oraz silnikiem.

Grupę oprowadzał przewodnik, 
niestety nie było tłumaczenia z japońskie-
go. Zwiedzanie tej części zakładu zajęło 
być może godzinę. Brak tłumaczenia nie 
był aż tak dużym problemem, albowiem 
wystawa była w miarę intuicyjna.

Po wystawie przyszedł czas na zwie-
dzanie hali produkcyjnej Forestera oraz 
XV. Tam fotografowanie było już za-
bronione. Przewodnik oprowadzał po 
specjalnych pomostach zawieszonych 
dla zwiedzających wysoko nad pod-
łogą i zabezpieczonych siatką. Przy 
kluczowych etapach produkcji prze-
wodnik udzielał długich wyjaśnień, 
niestety znów wyłącznie po japońsku.

Na pierwszy rzut oka linia produkcyj-
na uderza szarością, wszystko jest poma-
lowane tym samym odcieniem ciemnego 
popielu. Obiekt nie sprawia wrażenia 
high-tech, nawet wielki megafon prze-
wodnika musiał pochodzić z ubiegłego 
stulecia. Dopiero uważniejszy rzut oka 
uświadamia stopień zautomatyzowania 
linii produkcyjnej. Roboty są niemal 
wszędzie, i to na kilku poziomach. 
Transport modułów do poszczególnych 
linii montażowych odbywa się na zauto-
matyzowanych wózkach, bez udziału 
kierowcy. Personel zdaje się w zasadzie 
pełnić rolę pomocniczą: gdzieniegdzie 
obsługuje zrobotyzowane ramiona 

lub przeprowadza kontrolę pojazdów, 
zanim te wyjadą na plac. Wizyta trwa 
około dwóch godzin i jest ciekawym do-
świadczeniem dla fana marki. Pewien nie-
dosyt pozostawia tylko brak sklepu 
z pamiątkami, bowiem po takiej wizycie 
człowiek miałby ochotę na koszulkę, 
czapkę czy portfel z logo firmy. Był to je-
den z powodów, dla których odwiedziłem 
muzeum STI w Tokio dwa dni później.

Znajduje się ono w dzielnicy To-
kio Mitaka, dojazd z centrum zaj-
muje ok. 20 minut kolejką miejską. 
Jest to właściwie duży dealer  Subaru, 
który część swojej powierzchni prze-
znaczył na promocję marki STI.

Z Izu Skyline dobrze widać górę Fuji. 
W JBR doskonale wiedzieli, co ro-
bią, programując GPS. Tak zaplanowali 
postoje widokowe, że przy korzyst-
nej pogodzie można było podziwiać 
faktycznie imponujące widoki.

Jeśli Japonia, to oczywiście  Subaru
Z założenia JBR wybiera drogi kręte 

i atrakcyjne krajobrazowo. Mają kilka-
naście sprawdzonych wycieczek, które 
oferują klientom w zależności od ich 
czasu i preferencji. Ja akurat określiłem 
liczbę dni, które mam do dyspozycji, 
oraz średni dzienny przebieg. Resztę 
organizacji zostawiłem JBR; z jednym 

wyjątkiem. Tak się złożyło, że trasa 
zaplanowana przez Japan Bike Rentals 
przebiegała stosunkowo blisko fabry-
ki  Subaru w prefekturze Gunma. Nie 
mogłem przepuścić takiej okazji, dlatego 
poprosiłem ich o lekką modyfikację pla-
nu. Byli trochę zdziwieni, że przekładam 
okręg przemysłowy nad kolejną trasę wi-
dokową, ale spełnili moje życzenie.

„ Subaru Visitor Center” położone 
jest około 100 km na północny zachód 
od Tokio i bywa dostępne również 
dla indywidualnych turystów. Przed 
wizytą należy się zarejestrować, co jest 
procesem nieco bardziej złożonym, niż 
mogłoby się wydawać. Odpowiednia 

strona internetowa nie jest do końca 
przetłumaczona z japońskiego, więc 
nawigacja wymaga odrobiny intuicji. 
Można tam znaleźć kalendarz, w którym 
zaznaczono dni otwarte dla turystów 
oraz formularz zgłoszeniowy, który 
należy wysłać… faksem. W razie 
wątpliwości pomaga bezpośredni 
kontakt telefoniczny. Obsługa jest 
bardzo uprzejma i zna angielski.

W moim przypadku zwiedzanie 
zaczęło się o godzinie 11:00. Grupa 
była mieszanką japońskich oraz „za-
chodnich” turystów. Było nas razem 
jakieś 20–30 osób. Zwiedzanie zaczęło 
się od muzeum/wystawy, która przed-
stawia historię firmy, ideę Symmetri-
cal AWD oraz auto koncepcyjne.
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który  działa pewnie i komfortowo w nie-
łatwych warunkach dużej aglomeracji.

Koniec
Sprawność „Japan Rail” z pewno-

ścią ma wiele przyczyn. Z „zachodniego” 
punktu widzenia nie wynika ona jednak 

z „optymalizacji” zatrudnienia. Wielu pra-
cowników kolei po prostu stoi na peronie, 
w przejściach podziemnych lub przy kasach 
biletowych. Czasami ciężko stwierdzić 
celowość ich pracy. Mimo wszystko na ich 
twarzach bardziej widać etos służby niż po-
czucie wypalenia zawodowego. Wydaje się, 

że każdy znajduje tu jakieś zajęcie, a stopień 
„wykluczenia społecznego” jest znikomy. 
Wszyscy ciągną wspólny wózek jakby 
w przemyślanym kierunku i dbają o to, by 
nie pozostawiać ludzi za burtą. Jako społe-
czeństwo zdają się nieźle na tym wychodzić.

Nic tylko patrzyć i uczyć się.

Sklep z pamiątkami jest, ale nie-
co odstrasza cenami. Nie pamiętam 
już, ile dokładnie kosztował portfel 
z logo STI, ale chęć na zakupy przeszła 
mi definitywnie. Ekspozycja okaza-
ła się jednak dosyć ciekawa. Oprócz 
samochodów i silnika BRZ GT300 jest 

też sporo informacji, wiele mówiących 
o filozofii firmy. Na przykład: „Jaka jest 
definicja idealnego prowadzenia? Nie 
szybkość na torze, albowiem zdolność 
do pewnej i komfortowej jazdy w trud-
nych warunkach jest dużo większym 
wyzwaniem. Stąd nacisk na balans, siłę 

i jednocześnie elastyczność, by na złej 
nawierzchni nie utracić kontroli”.

Muzeum nie jest może obowiązkowym 
punktem wizyty w Tokio, ale jeżeli ktoś 
jest fanem i ma pół dnia wolnego, to warto 
tam zajrzeć. Przy okazji można przete-
stować sprawność transportu miejskiego, 
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 Subaru Biedronka w kinie Agenta 007. W jednej ze scen filmu „Żyje się 
tylko dwa razy” keicar  Subaru występuje 
natomiast jako motoryzacyjny statysta.

Popularna Biedronka pojawia się 
również w filmach animowanych. W serii 
anime pod znanym szerszej publiczności 
tytułem „Dragon Ball” została przedsta-
wiona w barwach policyjnych. Minira-
diowóz  Subaru pojawia się w 56. odcinku. 
Co prawda pierwsze  Subaru 360 osiągało 
zawrotną prędkość 100 km/h, więc jako 
policyjny radiowóz sprawdziłoby się tylko 
w przypadku niektórych przestępców. 
Odmiany, jakie pojawiły się później – 
Young S i Young SS – były za to szybsze.

Ladybird doceniał także Jun Kaza-
ma, bohater serii animacji „Yoroshiku 
meka dokku” („What’s Up Mechadoc?”). 
Kazama jako miłośnik tuningu uwielbia 
wprowadzać zmiany w różnych mo-
delach samochodów. Po mieście poru-
szał się m.in. różowym  Subaru 360.

Kolejnym anime, w którym poja-
wia się keicar  Subaru, jest „Kapeta” 
(„Capeta”). Japońska sportowa anima-
cja opowiada o wyścigach samocho-
dowych oraz przygodach głównego 
bohatera, Kapety. Nic więc dziwnego, 
że w pewnym momencie na ekranie 

widzimy protoplastę wszystkich  Subaru. 
Samochód spod znaku Plejad może-
my zobaczyć w 34. odcinku serialu.

Na liście seriali, w jakich możemy zo-
baczyć  Subaru 360, należy umieścić także 
anime autorstwa Gōshō Aoyamy „Meitan-
tei Conan” („Case Closed”). Bohaterem jest 
siedemnastoletni detektyw, który prowadzi 
liczne śledztwa w trakcie poszczególnych 
odcinków. W jednym z nich jako środek 
transportu zostaje użyte  Subaru 360.

Pierwszy produkowany masowo 
samochód spod znaku Plejad poruszał 
się także po drogach w filmie „Jin-
Ro”. Japonia została tu przedstawiona 
w alternatywnej rzeczywistości – 
kilkanaście lat po przegranej wojnie 
z Niemcami Kraj Kwitnącej Wiśni 
zmaga się z niepokojami i protestami 
społecznymi. Atmosfera w Tokio staje 
się coraz bardziej gęsta i mroczna, 
w trosce o porządek zostaje powołana 
organizacja CAPO (Capitol Police 
Organization), która musi zmagać się 
m.in. z przeciwną władzy „sektą”.

Biedronka  Subaru jest też obecna 
w anime „Hoshi o Ou Kodomo” – sa-
mochód w jednej ze scen mija główną 
bohaterkę Asunę, która decyduje się 
na odszukanie przyjaciela z przeszłości. 
Główna bohaterka do tej pory całe dnie 
spędzała na słuchaniu muzyki dobiegającej 
z kryształowego radia. Nadchodzi jednak 
moment, kiedy decyduje się na podróż do 
podziemnej krainy. W trakcie wyprawy 
spotyka ją mnóstwo nietypowych sytuacji.

Powyższe przykłady pokazują, 
że  Subaru 360 odegrało ważną rolę nie 
tylko w światowej kinematografii. Po-
czątkowo model spod znaku Plejad służył 
kierowcom, którzy nie byli jeszcze w stanie 
kupić pełnowymiarowego samochodu, 
dlatego można śmiało powiedzieć, że był 
to model, dzięki któremu Japonia została 
zmotoryzowana. Pierwsze produko-
wane masowo  Subaru warto zobaczyć 
na szklanym ekranie nie tylko ze względu 
na jego zasługi dla japońskiego rynku 
motoryzacyjnego, ale także ze względu 
na ogromny urok, jaki posiada to auto.

Subaru 360 zostało docenione nie 
tylko przez japońskich inżynie-
rów, ale także branżę filmową. 

Od początku lat 60. Ladybird na dobre 
zadomowiła się na ekranie kinowym.

Jednym z pierwszych filmów, 
w których pojawiło się  Subaru 360, był 
„Seishun zankoku monogatari” („Cruel 
story of youth”). Premiera w Japonii 
miała miejsce w 1960 r., czyli zaledwie 
dwa lata po wprowadzeniu Biedron-
ki na rynek. Obraz wyreżyserowany 
przez Nagisa Oshimę wyróżnia się 
przede wszystkim elementami charak-
terystycznymi dla filmów nowej fali. 
Dodatkowym wyróżnikiem jest  Subaru 
360 pojawiające się na jednej z ulic Tokio.

Japończycy tak bardzo upodobali 
sobie ten model, że możemy go zna-
leźć również w wielu innych produk-
cjach, takich jak „Getsuyôbi no Yuka” 
(„Only on Mondays”), „Midareru” 
(„Yearning”), czy w dramacie „Kuro no 
chôtokkyu” („Black Express”) – każ-
dy z 1 964 r. W tych filmach  Subaru 
360 możemy zobaczyć jako element 
tła akcji rozgrywającej się na ekranie. 
Był to czas, kiedy mieszkańcy Japo-
nii nie mieli jeszcze wystarczających 
środków, żeby kupić pełnowymiarowy 
samochód, mogli sobie pozwolić za 
to na mniejsze i bardziej kompaktowe 
auto, tzw. lekki pojazd silnikowy.

 Subaru 360 możemy zobaczyć także 
w wielokrotnie nagradzanym serialu 
opowiadającym o włosko-amerykańskiej 
rodzinie mafijnej – „Rodzinie Soprano”. 
Amerykańska produkcja HBO 
opowiada o perypetiach Tony’ego 
Soprano, wyzwaniach, z którymi 
musi się zmierzyć, oraz prowadzonych 
przez niego mafijnych interesach.

Ladybird zagrała też w przygodach 
brytyjskiego agenta Jamesa Bonda. 
Co prawda ze względu na niewielkie 
gabaryty (długość do 3 m) oraz silnik 
(dwucylindrowy dwusuw o pojemności 
356 cm3, mający początkowo moc 
maksymalną 16 KM)  Subaru 360 nie 
zostało wybrane na samochód 

55

Ladybird albo Biedronka – tak popularnie nazywano  Subaru 360. Minisamochód, który 
produkowano w Kraju Kwitnącej Wiśni po to, by spełnił motoryzacyjne oczekiwania Japończyków. 
I choć samochód niewielki, już wielce utytułowany – w 2016 roku Japoński Związek Inżynierów 
Mechaniki wpisał go na listę Dziedzictwa Inżynierii Mechanicznej, na której znajdują się obecnie 
83 produkty.

„Cruel story of youth”, 1960

„Midareru”, 1964

„Getsuyôbi no Yuka” („Only on Mondays”) , 1964

„Kuro no chôtokkyu”, 1964 „Żyje się tylko dwa razy”

„Dragon Ball”

„Kapeta”

„Meitantei Conan”

„Jin-Ro”

„Hoshi o Ou Kodomo”

„Yoroshiku meka dokku”

„Rodzina Soprano”
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Pierwszym projektem samochodu 
Fuji Heavy Industries z błękitnym 
logo Plejad był czterodrzwiowy, 

ponad 4-metrowej długości sedan ozna-
czony symbolem P-1. Zbudowany przez 
zespół pod kierownictwem Shinroku 
Momose prototypowy P-1 z roku 1954 
(w wersji produkcyjnej od 1 955 r.  Subaru 
1500) w pełni spełniał te założenia. Auto 
miało obłe, pozbawione wystających 
błotników samonośne nadwozie typu 

„ponton” oraz klasyczny 
zespół napędowy z sil-
nikiem z przodu i napę-
dem na koła tylnej osi.

Pod względem styli-
stycznym i mechanicznym 
niewiele różniło się od typo-
wego europejskiego samo-
chodu klasy średniej z początku lat 50., 
ale w ten sposób zaczynała przecież 
większość japońskich producentów aut!

P1 okazał się jednak za drogi w pro-
dukcji – wykonano zaledwie ok. 20 egzem-
plarzy, z których kilkanaście jeździło jako 

HISTORIA tekst: ANDRZEJ GLAJZER/AUTOMOBILISTA

Przyjrzyj mi się uważnie – 
nadwozia  Subaru
Nadwozie samochodu – to je dostrzegamy jako pierwsze. Z technicznego punktu widzenia 
stanowi bazę mocowania wszystkich elementów i zespołów oraz zapewnia bezpieczeństwo 
i komfort podróżowania pasażerom. Określa pojazd pod względem jego funkcji i przeznaczenia, 
ale również budzi emocje.



Światowa awangarda
Jeszcze większe wyzwanie dla projek-

tantów nadwozi stanowił kolejny, produ-
kowany od 1971 r., model Leone 4WD, 
czyli pierwszy na świecie produkowany 
seryjnie osobowy samochód małolitrażo-
wy z napędem wszystkich kół. Podobnie 
jak w  Subaru 1000 napędzał go wzdłużnie 
umieszczony silnik w układzie bokser, 
ale wszystko pozostałe musiało być inne. 
Konstrukcja zawieszeń kół, zupełnie nowy 
układ przeniesienia napędu i oczywiście 
nadwozie. Jego budowa musiała uwzględ-
niać zarówno zwiększoną sztywność 

poszczególnych części (napęd 4×4), jak 
i istniejące już i obowiązujące producentów 
samochodów normy dotyczące aktywnych 
stref zgniotu z przodu i z tyłu, a na koniec 
jak zwykle różnorodność wersji. Projektując 
Leone, wykonywano pracę od podstaw… 
i to bez zerkania na istniejące wzorce!

Efekt był znakomity. Niewielki, 
kompaktowy Leone bez problemów 
pomyślnie przeszedł testy bezpieczeństwa 
biernego w kategorii aut importowanych.

W miarę upływu czasu nadwozia 
 Subaru stawały się jeszcze bardziej 

bezpieczne. Prowadzone w drugiej 
połowie lat 70. prace badawcze dopro-
wadziły do wdrożenia nowych techno-
logii produkcji elementów karoserii, 
co spowodowało, że FHI stało się 
niekwestionowanym, wyznaczającym 
nowe trendy specjalistą w procesie 
tworzenia bezpiecznych samochodów.

Nowe technologie, inne możliwości
W 1 989 r. pojawiła się druga gene-

racja modelu Legacy. Technologiczną 
nowością nadwoziową była od podstaw 
zaprojektowana sztywna płyta podło-

gowa, dzięki której zminimalizowano 
odkształcenia nadwozia typowe dla 
najczęściej występujących statystycz-
nie uderzeń bocznych i skośnych. To 
nowe spojrzenie na budowę nadwozi 
po latach stało się obowiązującym 
standardem dla niemal wszystkich 
producentów samochodów na świecie.

Na marginesie należy wspomnieć, 
że już pierwsza generacja Legacy dzięki 
doskonałym silnikom  Subaru BOXER, 
układowi napędowemu Symme-
trical AWD oraz lekkiej i sztywnej 

konstrukcji nadwozia bardzo wysoko 
zapunktowała w dziedzinie motor-
sportu. Z Legacy wiążą się pierwsze 
sukcesy marki w rajdach samochodo-
wych, a kolejne osiągane przez kultową 
Imprezę na stałe wpisały auta marki 
 Subaru w poczet najbardziej pożą-
danych w sporcie samochodowym.

Od sztywnej płyty podłogowej już 
tylko krok do płyty podwoziowej, która 
dla  Subaru jest kolejnym kamieniem 
milowym w konstrukcji samonośnych 
nadwozi samochodowych. Po raz 
pierwszy rozwiązanie to zastosowano 

w modelu Forester z 1 996 r. Już z samej 
nazwy widać, że nie chodzi tu jedynie 
o sztywną płytę podłogową, ale też 
o konstrukcję innych części nadwozia.

Jak olimpijska flaga
By uzyskać optymalną sztywność 

nadwozia i jak największe bezpieczeństwo 
podróżujących, konstruktorzy zdecydo-
wali się na „wbudowanie sztywnej klatki 
bezpieczeństwa” na stałe w strukturę 
nadwozia. Sztywna płyta podłogowa, 
połączona w płaszczyźnie pionowej 

taksówki. Z projektu P-1 pozostało zdobyte 
przez kadrę techniczną doświadczenie i or-
ganizacja fabryki pod kątem efektywnych 
metod produkcji masowej, które z nawiąz-
ką wykorzystano w drugim chronologicz-
nie modelu  Subaru 360 z 1958 r., tym razem 
małolitrażowym, przeznaczonym na rynek 
wewnętrzny i pod każdym względem 
mieszczącym się w standardach kei-cars.

Innowacyjny w skali Kei
Projektując kolejne auto inżynier 

Momose i tym razem odwołał się do 
swojego bogatego doświadczenia z zakresu 

konstrukcji lotniczych. Przy podstawo-
wym założeniu, że samochód ma być tani 
w produkcji to pierwszym i decydującym 
warunkiem jego konstrukcji musiała być 
prostota oraz lekkość. Dlatego  Subaru 
360 napędzał umieszczony z tyłu 2-suwo-
wy, 2-cylindrowy silnik chodzony powie-
trzem, zawieszenie kół było proste i nie-
zależne, a nadwozie lekkie i samonośne.

Już na początku 1 957 r. zbudowano 
kilka prototypów z nadwoziami w cało-
ści stalowymi, opartymi na konstruk-
cji sztywnej podłogi, i ze szkieletem 

pokrytym cienkimi blachami. By zredu-
kować kolejne kilogramy, w następnych 
prototypach dachy 4-osobowego mikro-
samochodu wykonane już były z two-
rzywa sztucznego lub impregnowanego 
płótna. Taki też projekt zaakceptowano 
do produkcji seryjnej. Konstrukcja niemal 
idealna i pozwalająca na budowę wersji 
pochodnych. Stąd stosunkowo szybko 
auto, nazywane potocznie „damską 
torebką”, pojawiło się w sprzedaży również 
jako kabriolet, dostawczy furgon, a nawet, 
z bardziej wysiloną jednostką napędo-
wą, jako wersja sportowa (Young S).

Z  Subaru 360 wiążą się też dwa inne 
ważne elementy: aerodynamika i bezpie-
czeństwo bierne. Był to pierwszy w Japonii 
samochód, który już na początku lat 
60. poddany został testom zderzenio-
wym. FHI był też pierwszym japońskim 
producentem, który do 1 965 r. w testach 
zderzeniowych wykorzystywał fantomy!

Skąd to pierwszeństwo? Ponieważ 
 Subaru 360 było jednym z pierwszych 
eksportowanych samochodów japoń-
skich. Na początek 1 961 r. 73 egzemplarze 
minifurgonów sprzedano do Australii, 

a 7 lat później ponad 10 tysięcy w wer-
sjach osobowych trafiło również do USA. 
Sprzedawały się dość dobrze, ale do czasu! 
Kiedy ogłoszono wyniki raportu konsu-
menckiego stwierdzającego, że japońskie 
maluchy nie mają szans w momencie 
bliskiego spotkania z amerykańskim 
krążownikiem szos, raptem przestano je 
kupować. Eksport aut do Stanów raptow-
nie zmalał. Trzeba było działać i udowod-
nić, że „japończyki” jednak są bezpieczne. 
Stąd program badań i konsekwentne 
wdrażanie ich rezultatów przy projekto-
waniu kolejnych modeli samochodów.

Przykładem tego jest konstrukcja 
zupełnie nowego nadwozia zaliczanego 
do klasy aut średniej wielkości mode-
lu 1000 wprowadzonego do produkcji 
w 1 966 r. Samochodu szczególnego, choćby 
dlatego, że zapoczątkował trwającą do dziś 
erę legendarnych silników  Subaru BOXER. 
Wszystko w nim było inne niż w równole-
gle produkowanych  Subaru 360. Począwszy 
od zmiany umiejscowienia i sposobu mo-
cowania silnika, nowego układu przeniesie-
nia napędu, aż do odejścia od standardów 
technicznych i stylistyki nadwozi kei-cars.
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Subaru 360 – pierwsze auto eksportowane przez Fuji Heavy Industries, 1958 r. Subaru 1000 – pierwszy model auta FHI z silnikiem typu bokser Subaru 1000 – pierwszy model auta FHI z silnikiem typu bokser



SGP
I na zakończenie jeszcze jeden 

ważny akcent. W marcu 2 016 r.  Subaru 
zaprezentowało swoje najnowsze 
rozwiązanie – zupełnie nową platformę 
 Subaru Global Platform (SGP), która będzie 
podstawą systemu produkcji wielu aut. 
Od modeli z konwencjonalnym napędem 

za pomocą silników spalinowych, poprzez 
układy hybrydowe, do elektrycznych 
włącznie. Dzisiejsze samochody  Subaru 
to różne ich wielkości, inne wymogi 
kompletacji i wyposażenia, ale wciąż ta sama, 
wypracowana przez dziesięciolecia, norma. 
Efektywność użytkowania, różnorodność, 
niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo.

Wiemy, że konsekwentnie 
napędzają je płaskie boksery, że mają 
układy napędowe Symmetrical 
AWD, systemy bezpieczeństwa 
 EyeSight i wszystko to, co stanowi 
o najwyższych standardach wyposażenia, 
ale… najpierw widzimy nadwozie. 
Przyjrzymy mu się uważnie!

słupkami A, B i C z ramą dachu, oraz 
zaprojektowane w zgodnie z funkcją 
kontrolowanych stref zgniotu profile 
belek z przodu i tyłu nadwozia, stanowią 
tu jeden sztywny układ przestrzenny. 
Razem jest to pięć poprzecznych do 
wzdłużnej osi samochodu pierścieni, 
które współpracują ze sobą w zakresie 

przenoszenia obciążeń. Stąd nazwa: 
„pierścieniowa konstrukcja nadwozia”.

Kolejnym elementem konstrukcji bez-
piecznego nadwozia jest takie usytuowanie 
elementów układu napędowego, aby w ra-
zie zderzenia czołowego wraz z płaskim 
silnikiem nie przemieszczały się do wnę-
trza kabiny, ale wsuwały się pod podłogę.

Tego wszystkiego oczywiście nie 
widać gołym okiem i to z prostej 
przyczyny. Użytkownik samochodu 
nie powinien być „atakowany” 
widocznymi elementami kojarzącymi się 
z ewentualnym zagrożeniem. To kolejna 
umiejętność  Subaru. To, co rzeczywiście 
chroni, nie powinno być eksponowane!
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Subaru Impreza WRX STi, rajdowa ikona marki Stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD

Subaru XV, którego konstrukcja została oparta na Subaru Global Platform (SGP) Konstrukcja bezpiecznego nadwozia zastosowana w Subaru Outback Innowacyjna pod względem konstrukcji Subaru Global Platform (SGP) – baza współczesnych i przyszłych modeli samochodów Subaru
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pojazdami obok będą zmieniali pas ruchu. 
Wszystko zależy od strony, po której na-
stępuje zwężenie. Jeśli jezdnia zwęża się po 
„naszej” stronie, czyli nasz pas się kończy, 
to my zmieniamy pas ruchu i my ustępu-
jemy pierwszeństwa. W tym przypadku 
tzw. reguła prawej ręki, czyli pierw-
szeństwo dla pojazdu jadącego pasem 
prawym, nie występuje. I jeszcze uwaga 
dodatkowa. Jeśli nie są wyznaczone pasy 
ruchu, nie próbujmy wyprzedzać z prawej 
strony. Jest to oczywiście zabronione 
(z wyjątkiem wyprzedzania tramwaju 
lub pojazdu sygnalizującego skręt w lewo).

Apeluję, aby raz jeszcze wszystko to, co 
wyżej napisałem, przemyśleć i zastosować 

w swojej jeździe. Poszanowanie dla 
przebiegu pasów ruchu i ich prawidło-
we rozliczanie to jeden z istotniejszych 
warunków bezpieczeństwa na drodze.

Błędne decyzje dotyczące 
wyprzedzania

O jednej z takich wadliwych decyzji na-
pisałem powyżej. Popełniamy w tej materii 
także wiele innych błędów. Na odcinku 
drogi, na którym wyprzedzanie wymaga 
wjazdu na część jezdni przeznaczoną 
do ruchu w kierunku przeciwnym, warto 
zastanowić się, czy manewr wyprzedzania 
w ogóle ma sens. Nie wchodzi tu w grę 
wyprzedzanie roweru, motoroweru, 

czy pojazdu zaprzęgowego (pojazdy te 
poruszają się poboczem), ani ciągnika 
rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego 
(kierujący nimi mają obowiązek uła-
twiania wyprzedzania, w tym zjeżdżania 
na pobocze nawet tam, gdzie jest ono 
„odgrodzone” linią ciągłą). Mam na myśli 
ewentualność wyprzedzania jadących 
przed nami samochodów ciężarowych, 
autobusów i samochodów osobowych. 
W przeważającej liczbie przypadków jadą 
one z prędkością zbliżoną do dozwolonej 
na danym odcinku drogi (czas, w którym 
mieliśmy przed sobą ledwie jadące cięża-
rówki i z trudem pokonujące wzniesienia 
osobówki bezpowrotnie minął, a my nie 

Błędy, jakie my, kierowcy, 
najczęściej popełniamy /cz. 3/

Poprzedni odcinek skończyłem 
na problematyce zmiany pasa ruchu, 
a niniejszy zacznę od umiejętno-

ści prawidłowego rozliczenia przebiegu 
pasów.

Nieumiejętność rozliczenia 
pasów ruchu

Przypominam raz jeszcze, że w przy-
padku, kiedy pasy ruchu nie są wyzna-
czone, domyślny pas ruchu wyznacza 
(w uproszczeniu definicji, którą cytowa-
łem w poprzednim artykule) szerokość 
pojazdu wielośladowego. Wielu kierow-
ców, poruszając się po drodze, zmienia 
pas ruchu (niewyznaczony, czyli niewy-
tyczony liniami), a mimo to nie traktuje 
tego działania jako manewru zmiany 
pasa ruchu – jedni z niewiedzy, inni 
z lenistwa (jako taki wymaga odpo-
wiedniego przygotowania, w tym użycia 
kierunkowskazów) lub niechlujstwa. 
Oczywiście jest to błąd, który prowadzić 
może do zdarzenia drogowego, szcze-
gólnie przy dużym natężeniu ruchu.

Powiedzmy sobie jasno: przy jeździe 
na wprost (czyli bez zmiany kierunku 
jazdy) nie możemy od tak sobie zająć 
innego pasa ruchu. Przy przemieszczeniu 
się „na boki” jezdni o szerokość pojazdu 
wielośladowego będzie to zawsze zmiana 
pasa ruchu. O zajęciu pasa możemy mówić 
jedynie przy wykonywaniu manewru 
zmiany kierunku jazdy i to tylko wtedy, 
gdy skręt możliwy jest z jednego tylko 
pasa. Tylko w tym przypadku przepisy 
ruchu drogowego zezwalają na to, że – 
obierając odpowiedni tor jazdy, szerokim 
bądź wąskim łukiem – zajmiemy wybrany 
przez nas pas ruchu. Tylko w takim przy-
padku nie wystąpi zmiana pasa ruchu.

Jeżeli manewr skrętu w prawo albo 
w lewo możliwy jest z więcej niż jedne-
go pasa (obojętnie, czy są to pasy ruchu 
wyznaczone, czy domyślne), dbamy o to, 
żeby ukończyć manewr na pasie odpowia-
dającym temu, z którego zaczynaliśmy 
i żeby tor jazdy w skręcie cały czas był 
prawidłowy. Inaczej doprowadziliby-
śmy do niekontrolowanej zmiany pasa 

ruchu, co niestety niejednokrotnie zdarza 
się kierującym (bo nie tylko kierow-
com samochodów lub motocykli).

Gdy występuje niejednakowa ilość 
pasów przed skrętem i po skręcie, czyli 
do wykonania skrętu przeznaczone są 
np. dwa pasy ruchu a na jezdni, na którą 
wjeżdżamy po skręcie znajdują się trzy 
pasy, to organ zarządzający ruchem 
powinien wyznaczyć tzw. linię prowa-
dzącą i wówczas – zgodnie z przebiegiem 
tej linii, z jednego z pasów wjeżdżamy 
na odpowiadający mu pas na jezdni 
po skręcie, z drugiego zaś mamy wybór – 
albo szerszym łukiem na jeden z dwu 
przygotowanych (za pomocą tej linii 
prowadzącej), albo węższym na drugi.

Wróćmy jeszcze do jazdy na wprost. 
Zdarza się, że jezdnia zwęża się lub roz-
szerza. Mylnym, a niestety dość ugrunto-
wanym przekonaniem jest teza, że jadąc 
prawym pasem wzdłuż krawężnika lub li-
nii krawędziowej oddzielającej pobocze, 
nie zmieniamy pasa ruchu i mamy zawsze 
pierwszeństwo, bowiem to kierujący 

fo
t. 

M
ar

ku
s S

pi
sk

e/
Un

sp
la

sh



PRZEPISOWO

64 PLEJADY NR 76 www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady 65PLEJADY 1/2018

zmieniliśmy naszego nawyku dążenia 
do wyprzedzenia), więc żeby sprawnie 
wyprzedzić, musielibyśmy tę dopuszczalną 
prędkość przekroczyć. A sprawność jest 
tutaj istotnym warunkiem powodzenia, 
bowiem z przeciwka, znacznie częściej 
niż dawniej (stale wzrastające natężenie 
ruchu) i szybciej (z uwagi na zdolności 
współczesnych silników), mogą nadje-
chać pojazdy, z którymi grozi czołowe 
zderzenie. Należy wziąć pod rozwagę, 
że nie zawsze warto dążyć do wyprze-
dzania „za wszelką cenę”. Przypomnę, 
że podjęcie takiej decyzji obwarowane 
jest szeregiem warunków zawartych 
w Art. 24 Ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym. Musimy być absolutnie pewni, że:

 >  mamy odpowiednią widoczność 
i dostateczne miejsce do wyprzedzania 
bez utrudnienia komukolwiek ruchu,

 >  kierujący, jadący za nami, nie roz-
począł wyprzedzania,

 >  kierujący, jadący przed nami na tym 
samym pasie ruchu, nie zasygna-
lizował zamiaru zmiany kierunku 
jazdy lub zmiany pasa ruchu.
Jakikolwiek błąd w rozstrzygnięciach 

będzie skutkował wypadkiem – praw-
dopodobnie poważnym ze względu 
na rozwijaną prędkość (skumulowaną 
przy zderzeniu czołowym lub czołowo-
-bocznym), przy czym miejmy świado-
mość, że odpowiedzialność zawsze ciąży 
na wyprzedzającym, w najlepszym dla 
niego przypadku – częściowa wówczas, 
gdy nieprzepisowo zachowa się wyprze-
dzany, albo kierujący pojazdem podejmie 
manewr skrętu w lewo do posesji.

Nie możemy godzić się na ryzyko 
spowodowania zagrożenia bezpieczeń-
stwa, jednak – jakże często – nasza 
jazda potwierdza, że się na nie godzi-
my. O zaburzeniu płynności ruchu nie 
mówiąc. Podejmujemy się wyprzedzania 
w sytuacji, w której kierowcy pojaz-
dów jadących z przeciwka zmuszeni są 
do zjeżdżania na pobocze, a kierow-
cy wyprzedzani – do hamowania.

Apelując o wyciągnięcie właściwych, 
dla bezpieczeństwa i płynności ruchu, 
wniosków wskazuję, że na omawianych 
typach dróg mamy coraz więcej miejsc 
o przekroju 2/1, tzn. naprzemiennie poja-
wia się dodatkowy pas do wyprzedzania 

raz dla jednego, raz dla drugiego kierunku 
ruchu. Zamiast nerwowo przymierzać 
się do trudnego manewru wyprzedzania, 
poczekajmy spokojnie na ten dodatkowy 
pas – wtedy będzie łatwiej, będzie płynnie 
i bezpiecznie. Ale – tu jeszcze jeden często 
obserwowany błąd – nie lekceważmy 
znaków „mówiących” o zakończeniu pasa 
do wyprzedzania. Jeśli jakiegoś pojaz-
du nie zdążyliśmy wyprzedzić na tym 
poszerzeniu jezdni na naszym kierunku, 
to uczynimy to przy następnej okazji.

Proszę mi uwierzyć, że taka plano-
wana, spokojna jazda doprowadzi nas 
do celu w tym samym czasie co jazda 
nadużywająca przyspieszania i hamowa-
nia. Dojedziemy zużywszy mniej paliwa 
i mniej własnego wysiłku, ku zadowoleniu 
ewentualnych pasażerów… A przede 
wszystkim – dojedziemy na pewno.

Na koniec – obserwując wiele błędów 
i w tym zakresie – pozwolę sobie przypo-
mnieć miejsca wyłączone z możliwości 
wykonania manewru wyprzedzania. Są to:

 >  miejsca przed wierzchoł-
kami wzniesień,

 >  niebezpieczne zakręty,
 >  skrzyżowania,
 >  znaki A-1, A-3, A-6a: ostrzeżeni takimi 

(lub podobnymi) znakami rezygnu-
jemy z podejmowania manewru 
wyprzedzania pojazdów silnikowych,

 >  przejazdy kolejowe (to na szczę-
ście rzadki przypadek naszego 
niestosowania przepisów),

 >  przejazdy tramwajowe, przejazdy 
dla rowerów i przejścia dla pieszych 
(wszystkie bez sygnalizacji świetlnej).

Szczególnie częste i jakże niebez-
pieczne jest lekceważenie wyprzedzania 
bezpośrednio przed lub na przejściach 

dla pieszych. Niezależnie od tego, czy jezd-
nia jest z jednym pasem ruchu dla danego 
kierunku, czy jest to jezdnia wielopasowa, 
czy są piesi, czy żadnego z nich nie widać – 
manewr ten jest zawsze zabroniony.

Zachowanie przed 
i na przejściach dla pieszych

Wyprzedzanie w tych miejscach jest – 
aczkolwiek bardzo poważnym – tylko 
jednym z błędów, jakie tu popełniamy. 
Najpierw zdajmy sobie sprawę z tego, 
że kraj nasz jest na niechlubnym, pierw-
szym miejscu wśród wszystkich krajów 
Unii Europejskiej z największą liczbą 
zabitych i rannych na przejściach dla pie-
szych. Enklawa bezpieczeństwa pieszych 
na jezdni, miejsce, które jest pieszym 
wskazane przez organizatora ruchu jako 
właściwe dla przekroczenia jezdni, stało 
się w Polsce drogą na cmentarz, a w szczę-
śliwszym przypadku – do szpitala.

Główną przyczyną jest niestosowanie 
(a u wielu kierujących nawet nieświado-
mość istnienia) przepisu §47 ust. 4 Rozpo-
rządzenia w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych. Stanowi on, że kierujący 
pojazdem zbliżając się do przejścia dla 
pieszych lub przejazdu dla rowerzystów 
jest obowiązany zmniejszyć prędkość 
tak, aby nie narazić na niebezpieczeń-
stwo pieszych lub rowerzystów znajdu-
jących się w tych miejscach lub na nie 
wchodzących lub wjeżdżających. Błęda-
mi, jakie popełniamy w odniesieniu do 
ruchu rowerowego, zajmę się w kolejnym 

wydaniu „Plejad”, z rozpoczynającym się 
sezonem rowerowym. Duże natężenie 
ruchu pieszych mamy przez cały rok, 
ale najniebezpieczniej jest właśnie teraz, 
kiedy szybko zapada zmierzch, a często 
występujący (przy opadach) odblask 
od jezdni powoduje, że piesi są mniej 
widoczni. Lekarstwem na to jest wła-
śnie zaprezentowany powyżej przepis.

Gdyby nawykiem kierowców stało się 
zdejmowanie nogi z pedału gazu w mo-
mencie dostrzeżenia znaku przejścia dla 
pieszych (a nie pieszego – wtedy jest już 
za późno), problem zniknąłby od razu. 
Niestety zdecydowana większość tego 
nawyku sobie nie wyrobiła i wyrobić 
nie chce. Króluje następujące podejście 
do zagadnienia: „niech pieszy poczeka, 
aż przejadą samochody – wtedy sobie 
przejdzie”. Otóż, szanowni kierowcy, 
takiego rozumowania można by bronić 
dwadzieścia pięć, a może nawet dwadzie-
ścia lat temu. Teraz jest ono niebezpiecz-
nym przeżytkiem i rozumieją to kierowcy 
w Skandynawii, Niemczech, Austrii, 
krajach Beneluksu, w Anglii, Francji… 
Zrozumieli to także Hiszpanie, Portugal-
czycy, Czesi, Słowacy – my nie potrafimy.

Jeśli pieszy ma oczekiwać na możli-
wość skorzystania z przejścia choćby kilka 
minut – a takie jest przecież współcześnie 
natężenie ruchu pojazdów, to po co ma 
fatygować się dojściem do tego przejścia. 
Skoro już dołożył starań, żeby oznakowane 
przejście znaleźć i udał się do niego, to ma 
mieć możliwość szybkiego i oczywiście 
bezpiecznego przejścia na drugą stronę 
drogi. Wtedy my, kierowcy, nie natrafimy 
na pieszych w innych miejscach jezdni, 
a tylko w tych dla nich przygotowanych. 
Będziemy więc mogli jechać płynnie, 
wszystko będzie jasne, przewidywal-
ne – ale musimy nauczyć się zmniejszać 
prędkość przed przejściem i umożliwiać 
skorzystanie z niego tym, którzy już 
na nim się znaleźli, wchodzącym i tym 
stojącym bezpośrednio przed przejściem, 
którzy zamierzają wejść. Jeżeli prędkość 
zmniejszymy odpowiednio wcześnie i wy-
raźnie, to w wielu przypadkach unikniemy 
zatrzymania się, bowiem zanim dotrzemy 
do przejścia, piesi już przejdą, a następni – 
dochodzący właśnie do przejścia, zostaną 
przepuszczeni przez kolejny jadący pojazd.

Tak to wygląda w krajach, które wy-
mieniłem powyżej i tak winno wreszcie 
wyglądać u nas. Niestety na razie w Polsce 
zamiast współpracy pomiędzy kierujący-
mi a pieszymi jest cicha wojna. Jeździmy 
szybko, jakbyśmy chcieli odstraszyć 
pieszych od wchodzenia na przejście, więc 
jeśli pieszym uda się wreszcie wejść na nie, 
to dobiegają następni i jeszcze następni, 
a samochody, autobusy i tramwaje stoją 
i nie mogą ruszyć. Przykłady: w Krakowie 
ulica Pawia, Dunajewskiego – Straszew-
skiego, ostatnio również Stradomska – 
Gertrudy i wiele innych. Najwyższy czas 
zmienić te zwyczaje, a zacząć muszą 
kierujący. Wystarczy raz jeszcze prze-
czytać i zacząć stosować powołany §47.

Jest jeszcze jeden problem. Występuje 
on zazwyczaj na jezdniach z dwoma wy-
znaczonymi do jazdy w danym kierunku 
pasami ruchu. Błąd polega na niestoso-
waniu przepisu Art. 26 ust. 3 pkt 2 Ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. Zakazuje on 
kierującym omijania pojazdu, który 
jechał w tym samym kierunku, lecz za-
trzymał się w celu ustąpienia pierwszeń-
stwa pieszemu. Notabene odnosi się nie 
tylko do przejść dla pieszych, ale przed 
nimi jest najczęściej łamany. Kierow-
cy piszą często do mnie takie słowa: 

„Boję się zatrzymać, czy nawet zwolnić 
(omawiane już wykroczenie polegające 
na niedopuszczalnym wyprzedzaniu), 
widząc oczekującego przed przejściem 
pieszego, bo pojazd jadący sąsiednim 
pasem tego pieszego potrąci”. Smutna 
polska rzeczywistość – takie wątpliwości 
znajdują niestety dość często potwier-
dzenie. Ale nie powinniśmy odstępo-
wać od właściwych zachowań dlatego, 
że inni postępują źle. To ci inni muszą się 
radykalnie zmienić. Jadąc drogą o dwóch 
pasach dla danego kierunku, obserwuj-
my przed przejściem nie tylko pieszych, 
ale równie bacznie jazdę pojazdu 
na sąsiednim pasie. Jeżeli jego kierowca 
hamuje, my także to robimy, jeżeli się 
zatrzymuje, my także musimy się zatrzy-
mać. Inaczej mówiąc, nie wolno nam się 
wysuwać przed przód pojazdu jadącego 
sąsiednim pasem, od momentu znajdo-
wania się bezpośrednio przed przejściem 
dla pieszych, aż do końca tego przejścia. 
Dla tych, do których nie przemawiają 
tłumaczenia i prośby, wspomnę tylko, 
że niezastosowanie się do tego przepisu 
„kosztuje” 10 pkt. karnych i od 200 do 
500 zł. Jednak raz jeszcze namawiam 
do refleksji, bo zdrowie i/lub życie ludzkie 
ma znacznie wyższą cenę… 
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motopodprad.pl
(2017–09–12)
 Subaru Forester XT – 
powrót boksera

To, że Amerykanie lubią azjatyckie 
samochody, wiadomo nie od dziś. Jedną 
z nich jest marka spod znaku Plejad. 
Co ciekawe także w Polsce ma ona wielu 
fanów i to nie tylko za sprawą sportowych 
modeli. Jednym z popularniejszych jest Fo-
rester – próbowałem zrozumieć dlaczego!

To już moja druga przygoda z po-
pularnym leśnikiem, więc zaskoczenia 
nie było. Była za to przyjemność, bo to 
dobry samochód. Dodatkowo, niedawno 
ten model  Subaru przeszedł facelifting, 
który nie był rewolucją, ale popra-
wił to, co należało poprawić. (…)

Jako że Forester to pełnoprawny 
przedstawiciel gatunku SUV, samochód 
idealnie wpisuje się w rynkowe trendy. 
Na dużych, 18-calowych kołach (i dobrych 
gumach), z relingami oraz sporą ilością 
chromu i delikatnym spoilerem na kla-
pie bagażnika może się podobać. (…)

Do wnętrza przez duże okna wpadało 
sporo światła. Zwłaszcza przez to zamon-
towane w dachu, działające również jako 
szyberdach. Dzięki temu i wspomnianej 
tapicerce, której skóra pojawiła się też 
na drzwiach oraz gałce skrzyni biegów 
oraz na konsoli centralnej, ciemny projekt 
plastików nie jest nudny. Duża w tym 
zasługa lakierowanych i błyszczących 
plastikowych listew w fakturze fortepia-
nowej czerni, które nadały elegancji i co 
ciekawe – niezbyt się „palcowały”.

Taki materiał oplata też na przykład 
7-calowy ekran dotykowego systemu 

STARLINK. Steruje się nim za pomocą 
niewystających klawiszy z panelu cen-
tralnego. Takie rozwiązanie może czasem 
sprawić pewien problem, ale wygląda 
bardzo nowocześnie. Omawiany system 
w Foresterze zastępuje wiele funkcji – 
m.in. nawigację, audio, ustawienia, aplika-
cje oraz wyświetla obraz z kamery cofania.

Nie jest to jednak jedyny ekran w sa-
mochodzie. Oprócz tego między klasycz-
nymi zegarami na szczycie deski rozdziel-
czej  Subaru postanowiło przenieść dane 
komputera pokładowego. (…) Oprócz 
spalania czy zasięgu pokazuje też rozkład 
stałego napędu AWD lub użycie przepust-
nicy. Ot taki bajer dla gadżeciarzy.

(…) Forester to spora ilość przestrze-
ni dla 4 pasażerów i komfort jazdy.

Ten ostatni element zawdzięczamy 
miękko i proterenowo zestrojonemu 
zawieszeniu. Taki stan rzeczy zapew-
nia bardzo przyjemne odizolowanie 
kierowcy oraz pasażerów od świata 
zewnętrznego. To też zasługa wy-
ciszenia i niezłego audio (Harmon 
Kardon) z bardzo mocnym basem.

Nie bez powodu wspominam o tereno-
wym nastawieniu, ponieważ Forester nie 
jest typem miejskiego auta. Ten samochód 
potrafi sobie poradzić w cięższym terenie. 
I nie chodzi tu jedynie o piaszczysty pod-
jazd lub zaśnieżoną nawierzchnię drogi. 
Stały napęd AWD z X-MODE bardzo 
efektywnie i automatycznie rozdziela 
moment obrotowy na każde koło. Wraz 
z asystentem zjazdu pomoże w poko-
nywaniu nawet większych wzniesień. 
Samochód też nie powinien zawisnąć 
na żadnej wyrwie – 22 cm prześwitu 
i krótkie zwisy to nie najgorsze parametry.

Jako że do dyspozycji trafiła nam się 
wersja XT, o odpowiedni zastrzyk mocy 
dba tutaj dwulitrowy motor benzynowy 
w układzie boxer z turbodoładowaniem. 
Taka specyfikacja zapewnia 241 KM i sta-
wia Forestera w gronie tych mocniejszych 
terenówek. Na tyle, że może się pochwa-
lić niemałymi osiągami. Do 100 km/h 
auto przyspiesza w 7,5 sekundy, a szybka 
jazda po asfalcie nie sprawia żadnych 
problemów (nawet do 221 km/h). (…)

Na szczęście wersja XT posia-
da dodatkowy tryb działania silnika 
i skrzyni – Sport Sharp. Dzięki temu do 

dyspozycji kierowca dostaje 8 wirtual-
nych przełożeń i zdecydowanie żwawsze 
działanie auta. W standardowej odmia-
nie są to tryby Sport i Intelligent. (…)

dziennikwschodni.pl
(2017–09–05)
 Subaru Levorg.  
Nasz test samochodu

(…) Jego moc tkwi w środku, w perfek-
cji dopracowanej techniki. Nawet krótka 
przejażdżka tym samochodem może za-
wrócić w głowie. I na to nie ma lekarstwa.

(…) Na pierwszy rzut oka Levorg 
wygląda, jak każde duże kombi. Jedynie 
„kominek”, czyli wlot powietrza na masce, 
jest czytelnym znakiem o sportowych 
genach tego auta. (…)

Aby nie rozpisywać się na temat desi-
gnu Levorga, to dodajmy jedynie, że auto 
ma ładne, 18’’ felgi oraz jest niskie. Mierzy 
niespełna 1,5 metra wysokości, prawie 
4,7 metra długości i niespełna 1,8 m szero-
kości. Bagażnik ma 522 litrów pojemności, 
z możliwością powiększenia do 1522 litrów 
po rozłożeniu tylnych siedzeń. (…)

Osobista przestrzeń
Jeśli już przeżyliśmy moment przejścia 

z zewnątrz do środka Levorga, to czas 
na konfitury. Częściowo skórzana, per-
forowana tapicerka, niezwykle delikatna 
w dotyku, roztacza miłą atmosferę. Mamy 
wrażenie, że siedzimy w prywatnym wnę-
trzu, zaprojektowanym tylko dla nas. (…) 

Dyskretny błękit zegarów nawiązuje do 
sportowych tradycji  Subaru. Przed oczami 
są trzy czytelne źródła informacji – de-
ska, wyświetlacz na podszybiu i 7-calowy 

ekran ciekłokrystaliczny, który służy do 
obsługi systemu  Subaru Starlink. Wszyst-
kie są obok siebie, co ułatwia odczyt. 
To plus. Sama grafika nawiązuje do stylu 
 Subaru. Jest nieco surowa, ale ma urok.

Zanim jednak o silniku, to kilka słów 
o obsłudze systemów pokładowych. 
Duży plus za podłączenie telefonu. 
Obsługa prosta i wzorowa. Po 10 sekun-
dach telefon jest sparowany z autem.

Kolejna pochwała za fabryczną na-
wigację. O dziwo posiada dość aktualne 
mapy i jest prosta w obsłudze. I trzeci 
pozytyw – to system  EyeSight połączony 
z aktywnym tempomatem. W zasadzie jest 
to kompilacja funkcji wczesnego ostrzega-
nia, bezpieczeństwa i jazdy autonomicznej.

Dzięki zastosowaniu dwóch kamer 
auto widzi stereoskopowo, czyli obuocznie, 
jak człowiek. Potrafi dostrzec przeszko-
dę w odległości do 110 metrów od auta. 
Najpierw ostrzeże kierowcę o zagrożeniu, 
a w razie potrzeby zahamuje. Ten system 
współdziała z aktywnym tempomatem, 
funkcjonującym w zakresie od 0 do 
180 km/h. Levorg jest także wyposażony 
w funkcje utrzymywania odległości od 
poprzedzającego pojazdu, asystenta pasa 
ruchu i awaryjnego hamowania. Po włą-
czeniu wszystkich systemów, w pewnym 
sensie, możemy cieszyć się namiast-
ką jazdy autonomicznej. Zalety tego 
odczuwamy na autostradzie czy drodze 
ekspresowej. I trzeba dodać, że system 
jest łatwy w obsłudze i działa sprawnie.

Obsługa elektroniki, materiały, 
jak i poziom wykończenia, a także 
wygodne fotele, to mocne strony tego 
auta.  Subaru nie naraża nas na skom-
plikowane czynności związane z ob-
sługą, co pozwala cieszyć się jazdą.

„Bokserek” nisko leży
Benzynowe „boksery”  Subaru cieszą się 

zasłużoną chwałą. Także i jednostka 
zastosowana w Levorg nawiązuje do 
tej tradycji. Wprawdzie jest to tylko 
1,6 litra, z którego udało się wykrze-
sać aż 170 koni i 250 Nm. Jednak duch 
pozostał. Ten niewielki motor żywo, 
liniowo reaguje na zwiększoną dawkę 
paliwa. Jest to zasługa sporej turbiny. (…)

 Subaru daje kierowcy wybór. 
Na kierownicy odnajdziemy przyciski 

systemu SI-DRIVE. Możemy wybie-
rać między trybem „inteligentnym”, 
nastawionym na ekonomiczną jazdę, 
a „sportowym”, który zmienia charak-
terystykę pracy silnika oraz skrzyni 
biegów na bardziej agresywną.

W testowym aucie pracowała bez-
stopniowa skrzynia CVT Lineartronic. 
O dziwo, jak na CVT działa bardzo szybko 
i sprawnie. Po przejściu na sterowanie 
ręczne łopatkami dawała jeszcze więcej 
frajdy z jazdy. „Bokser” ma niżej położony 
punkt ciężkości w stosunku do silników 
widlastych czy rzędowych. A to prze-
kłada się na lepsze właściwości jezdne.

Szukamy zakrętów
 Subaru doskonale czuje się na krę-

tych drogach. To zasługa precyzyjnego 
układu kierowniczego, stałego napędu 
na cztery koła oraz systemu Active 
Torque Vectoring. Ten ostatni działa jak 
kat podsterowności. Komputer anali-
zuje prędkość obrotową każdego koła 
i w razie potrzeby podczas pokonywania 
zakrętu przyhamowuje wewnętrzne. 
W ten sposób kasuje podsterowność, 
a jednocześnie pozwala na zacieśnie-
nie toru pokonywania zakrętu.

Levorg jest bardzo neutralny, nawet 
w szybkich, ciasnych zakrętach. Pozwala 
na bardzo wiele, ale gdy przeszarżujemy, 
włączy się ESP i zdecydowanie skoryguje 
tor jazdy.

Levorg sprawia wrażenie zwinnego, 
lekkiego, dobrze wyważonego i bardzo sta-
bilnego auta. Jego walory jezdne to także 
zasługa symetrycznego napędu na cztery 
koła. W normalnych warunkach napęd 
rozdzielany jest w proporcji 60:40. Kiedy 
pojawią się problemy z przyczepnością, 
elektronika rozdziela moment obrotowy 
w proporcji 50:50. Zawieszenie nastawione 
jest na codzienną eksploatację i wszystkie 
bolączki z nią związane. Progi zwalniające, 
ubytki w nawierzchni, krawężniki – nie ro-
bią na Levorgu większego wrażenia. (…)

 Subaru Levorg to ciekawe, rodzinne 
kombi, o sportowych genach. Może nie 
powala estetyką, ale rekompensuje to 
dobrymi walorami jezdnymi, skutecznymi 
systemami wspomagania kierowcy, uży-
tecznością i tym, co w  Subaru jest najważ-
niejsze – osobowością. To jest auto z duszą.
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