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PROGRAM MUSE –
NA SKRZYŻOWANIU DRÓG AUT I JEDNOŚLADÓW



W zasadzie słowo resekcja od-
nosi się do określonego dzia-
łania z dziedziny medycyny – 

zabiegu chirurgicznego polegającego 
na usunięciu z ciała pacjenta całego or-
ganu lub jego części. Należy tutaj dodać, 
że chodzi naturalnie o organ niespełnia-
jący swej funkcji, chory. W dzisiejszych 
czasach, gdy transplantologia poczyniła 
olbrzymie postępy, taki wycięty organ 
niejednokrotnie bywa zastępowany 
organem naturalnym (pobranym innemu 
człowiekowi) lub organem sztucznym. 
Zawsze jednak koniec końców chodzi 
o odzyskanie zdrowia przez pacjenta.

Oczywiście słowo resekcja może 
być znaczeniowo, czy też symbolicznie, 
użyte także w innych, pozamedycznych 
dziedzinach życia. I tak na przykład w te-
matyce bliższej mojemu zawodowi mamy 
wciąż do czynienia z bardzo w naszym 
kraju popularną resekcją DPF-ów w sa-
mochodach z silnikiem wysokoprężnym. 
Różnica pomiędzy cytowaną wyżej re-
sekcją w dziedzinie medycyny a resekcją 
DPF polega pryncypialnie na tym, że ta 
pierwsza służy odzyskaniu zdrowia przez 
człowieka, ta druga dokładnie na odwrót. 
Czyli właściciel samochodu zlecający 
usunięcie DPF płaci za to, aby szkodzić 
innym. W zasadzie trudno zrozumiałe, 
ale gdy zobaczyłem swego czasu sąsiada 
spalającego w ognisku plastikowe butelki 
i wdychającego unoszący się dym, trochę 
przestałem się dziwić.

Zresztą rozglądając się wokół – 
co w dzisiejszych czasach nie powin-

no być rozumiane tylko dosłownie, 
ale z uwzględnieniem masy informacji 
docierających do nas także za pośrednic-
twem telewizji czy internetu – łatwo moż-
na dojść do wniosku, że wydawanie pie-
niędzy w „szczytnym” celu zaszkodzenia 
innym stało się swego rodzaju sportem 
narodowym. Sportem promowanym 
w oficjalnych i nieoficjalnych mediach. 
Sportem, któremu nawet piłka nożna 
może tylko pozazdrościć popularności.

Gdy tylko ktoś ze względu na swą 
funkcję, czy też otrzymaną prestiżową 
nagrodę, stanie się wystarczająco znany, 
natychmiast staje się celem medialnych 
ataków. Zależnie od tego, na jaki temat 
się wypowie i jakie zajmie stanowisko, 
będzie przez jednych pas(k)owany 
na wroga publicznego, przez innych 
uznany za bohatera. Wartość meryto-
ryczna samej wypowiedzi nie ma tu żad-
nego znaczenia. Ważne jest wyłącznie to, 
czy jest „za”, czy „przeciw”.

Czyżby przypisywane Bismarckowi 
powiedzenie „Dajcie Polakom rządzić, 
a sami się wykończą” zawierało jednak 
ziarno prawdy?

Z nadzieją, że tak jednak nie jest, 
że nie dokonamy resekcji prawdy, empa-
tii i gotowości do zrozumienia drugiego 
człowieka w naszych poczynaniach, 
życzę Państwu (i całemu społeczeństwu) 
jak zwykle zawsze bezpiecznego docie-
rania do celu podróży (i oby ten cel był też 
podróży wart).

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

RESEKCJA
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AKTUALNOŚCI

 EyeSight, ale przede wszystkim 
nadwozie o bardzo wytrzymałej 
konstrukcji. Nasz najnowszy 
SUV to już trzeci model w Euro-
pie, który powstał na globalnej 
platformie  Subaru (SGP).

Nowa płyta podłogowa 
zapewnia nie tylko wyso-
ki poziom bezpieczeństwa, 
ale gwarantuje również pewne 
właściwości jezdne i bardzo 
dobry komfort podróżowania. 
W porównaniu z płytą podło-
gową poprzedniego Forestera 
płyta nowego charakteryzuje 
się o aż 70% większą sztywno-
ścią na skręcanie. O tyle samo 
wzrosła sztywność przedniego 
zawieszenia. Sztywność ramy 
pomocniczej tylnego zwiększyła 
się o 100%. W sumie, zmiany 
konstrukcyjne w płycie podłogo-
wej nowego Forestera sprawiły, 

że SUV  Subaru ma teraz o 40% 
większą zdolność pochłaniania 
energii podczas zderzenia.

Aby dochodziło do niego 
jak najrzadziej lub żeby zmini-
malizować skutki kolizji, nowy 
Forester standardowo jest 
wyposażony w pakiet syste-
mów asystujących  EyeSight, 
do którego należą aktywny 
tempomat, asystent pasa ruchu, 
informacja o ruszeniu poprze-
dzającego pojazdu, asystent 
utrzymania pasa ruchu, asy-
stent awaryjnego utrzymania 
pasa ruchu, przedkolizyjny 
system hamowania awaryjne-
go i antykolizyjne zarządzanie 
przepustnicą. Dodatkowo już 
od drugiej wersji wyposażenia 
(z czterech oferowanych)  dla 
Forestera oferujemy w stan-
dardzie Pakiet Advanced, który 

obejmuje kamerę podglądu 
w prawym przednim lusterku 
(Side View Monitor), asystenta 
automatycznej zmiany świateł 
mijania na drogowe i odwrotnie 
(High Beam Assist) oraz – po-
cząwszy od samochodów z roku 
produkcji 2020 – dwie nowości: 
system automatycznego hamo-
wania podczas cofania (Reverse 
Automatic Breaking) oraz sys-
tem monitorowania zmęczenia 
kierowcy i rozproszenia uwagi 
podczas jazdy (Driver Monito-
ring System) z funkcją zapamię-
tywania ustawień dla 5 kierow-
ców. Do wyposażenia seryjnego 
każdego Forestera należy także 
 Subaru Rear Vehicle Detection, 
czyli system wykrywania po-
jazdu zbliżającego się z boku 
podczas, na przykład, wyjazdu 
tyłem z miejsca parkingowego.

Zanim pod koniec 2019 roku 
nowego Forestera na „warsztat” 
wzięli specjaliści z Euro NCAP, 
wcześniej poziom bezpieczeń-
stwa, który oferuje kultowy SUV 
 Subaru, oceniali ich koledzy z Ja-
ponii, z JNCAP. W teście zde-
rzeniowym, przeprowadzonym 
według nieco innych kryteriów 
niż w Europie, Forester piątej 
generacji zasłużył na najlepszy 
wynik w historii JNCAP. Nowy 
Forester nawiązał tym samym 
do sukcesów mniejszych mo-
deli – Impreza i XV, które 2 lata 
wcześniej również uzyskały 
najwyższą ocenę. W 2017 roku 
obydwa modele zdobyły także 
tytuł „Best in Class” w swoich 
segmentach według Euro NCAP. 
Teraz w ich ślady idzie również 
nowy Forester e-BOXER. Samo-
chód bezpieczny jak  Subaru.

Po raz ósmy z rzędu model 
 Subaru poddany przez 
Euro NCAP testom 

zderzeniowym i oceniany pod 
kątem bezpieczeństwa zdobył 
najwyższą możliwą ocenę, czyli 
5 gwiazdek. Co więcej, w ka-
tegorii „ochrona dzieci” nowy 
Forester e-BOXER został uznany 
za najbezpieczniejszy samochód 
w swojej klasie i zdobył najwyż-
szą ocenę wśród wszystkich 
testowanych do tej pory aut.

W ostatniej ubiegłorocznej 
serii testów zderzeniowych prze-
prowadzonych przez Euro NCAP 
nasz nowy Forester e-BOXER 
bryluje nie tylko pod względem 
„ochrony dzieci”. Bardzo wysoko 
punktuje również w kategorii 
„ochrona dorosłych”. W pierwszej 

otrzymał 91% punktów, które są 
do zdobycia, w drugiej – nawet 
97%. Tylko jeden model zasłu-
żył na ocenę o jeden procent 
wyższą. Oprócz 5-gwiazdkowej 
oceny końcowej za uzyskanie 
bardzo dobrych wyników we 
wszystkich testowych ka-
tegoriach Forester e-BOXER 
zasłużył na tytuł „Best in Class 
2019” (Small Off-Road/MPV).

Zarówno w kategorii „ochro-
na dorosłych”, jak i „ochrona 
dzieci” w dwóch kryteriach 
Forester piątej generacji uzy-
skał maksymalną liczbę punk-
tów. W pierwszym wypadku 
(16 punktów na 16 możliwych 
do zdobycia) za ochronę boczną 
tułowia kierowcy i pasażera 
podczas zderzenia czołowego 
częścią pojazdu z barierą od-
kształcalną oraz (4/4 punkty) za 
działanie przedkolizyjnego sys-
temu hamowania awaryjnego 
w mieście. W wypadku „ochrony 
dzieci” na maksymalną oce-
nę nowy Forester zasłużył za 
wyniki crash testu czołowego 
i bocznego (24/24 punkty) oraz 
za bezproblemowe mocowanie 
fotelików na zewnętrznych 

siedzeniach tylnej kanapy 
(12/12 punktów). Nie przewi-
dujemy montażu fotelików 
z mocowaniem typu i-Size oraz 
ISOFIX na środkowym miejscu 
kanapy i na fotelu pasażera.

Nie ma się co dziwić, że Fo-
rester generacji numer 5 – pry-
mus nie tylko w dziedzinie 
bezpieczeństwa – zasługuje 
na miano najbezpieczniejsze-
go auta w historii  Subaru.

Na wysoki poziom bezpie-
czeństwa nowego Forestera 
e-BOXER nie pracują jedynie 
poduszki powietrzne, których 
w standardzie jest aż siedem 
(czołowe, boczne i kurtynowe 
oraz kolanowa po stronie kierow-
cy), i seryjny pakiet nowocze-
snych systemów asystujących 

BEZPIECZNY JAK  SUBARU
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Stowarzyszenie Dziennikarzy Motoryza-
cyjnych w Kanadzie (AJAC) po raz kolejny 
wyróżniło nasze modele. Eksperci z branży 

motoryzacyjnej postanowili tym razem przyznać 
Legacy w specyfikacji 2020 tytuł najlepszego 
dużego samochodu, natomiast Outbackowi 
w tej samej specyfikacji – tytuł najlepsze-
go pojazdu użytkowego średniej wielkości. 
Oba wyróżnienia odnoszą się do rynku kanadyj-
skiego. Informacja podana została do publicznej 
wiadomości podczas Międzynarodowego Salonu 
Samochodowego, który odbył się w Montrealu.

Stowarzyszenie AJAC zrzesza najlepszych 
i najbardziej doświadczonych dziennikarzy 
motoryzacyjnych, którzy w kolejnych rankin-
gach dostarczają obiektywnych i uczciwych 
wyników ocen pojazdów dostępnych na kana-
dyjskim rynku. W ostatnim programie oceny 
zwycięzcy wyłonieni zostali spośród 51 zgło-
szonych pojazdów, wśród których nie zabrakło 
ubiegłorocznych numerów jeden w poszczegól-
nych kategoriach, tegorocznych samochodów 
nowej generacji oraz pojazdów, które poddano 
znacznym modyfikacjom. Na zgłoszone mo-
dele oddano anonimowo ponad 1200 głosów. 
Warto podkreślić, że proces oceny trwał 
sześć miesięcy, podczas których dziennikarze 
pracujący od Vancouver po Halifax testowali 
zgłoszone samochody na tamtejszych drogach 
w warunkach, z którymi na co dzień zmagają 
się kanadyjscy kierowcy. Swojego zadowolenia 
i dumy z wyników ostatniego rankingu AJAC 
nie ukrywał Yasushi Enami, prezes  Subaru 
w Kanadzie. Dowiadując się o przyznanych 
Legacy i Outbackowi tytułach, podkreślił, 
że „Budujemy nasze pojazdy pod kątem ka-
nadyjskich dróg i na kanadyjskie warunki”.

Nagród od AJAC może być niebawem 
więcej. Oba wyróżnione modele  Subaru 
wraz ze zwycięzcami w dziesięciu innych 
kategoriach ubiegają się obecnie w Kana-
dzie o tytuły samochodu roku oraz pojazdu 
użytkowego roku. Wyniki tych zmagań ogło-
szone zostały podczas ceremonii otwarcia 
Międzynarodowego Salonu Samochodowe-
go w Toronto, który odbył się 13 lutego.

będą stanowiły auta elek-
tryczne lub hybrydowe,

 »  do połowy lat 30. tego stule-
cia wszystkie modele  Subaru 
sprzedawane na świecie 
zostaną zelektryfikowane, 
tzn. będą wyposażone w napęd 
hybrydowy lub elektryczny,

 »  do 2050 roku średnia emisja 
dwutlenku węgla dla nowych 

samochodów sprzedawanych 
na świecie będzie przynajmniej 
o 90% niższa niż w 2010 roku.

Oprócz znaczącego obni-
żenia emisji dwutlenku węgla 
przez nowe samochody prezes 
 Subaru Corporation zapowie-
dział zmniejszenie do 2030 roku 
emisji CO

2
 przez fabryki i biu-

ra należące do grupy o 30%. 

 Będziemy dążyć do osiągnięcia 
celów związanych z ochroną 
środowiska i spowolnieniem zmian 
klimatu (które są największym 
wyzwaniem współczesnego 
świata) we wszystkich obszarach 
swojej działalności – od procesu 
projektowania, przez produkcję, 
aż po logistykę, sprzedaż, eksplo-
atację i recykling samochodów.

Pozostajemy wierni rozwią-
zaniom, z których jesteśmy 
znani od lat, i konsekwentnie 

będziemy wdrażać wytyczne 
porozumienia paryskiego.

Na konferencji prasowej, 
która odbyła się 20 stycz-
nia 2020 roku w Tokio 
z udziałem prezesa  Subaru 
Corporation – Tomomi 

Nakamury – poinformowaliśmy, 
że w dalszym ciągu będziemy 
rozwijać technologie, dzięki 
którym nasze samochody są 
znane i cenione na całym świe-
cie. Chodzi nie tylko o silniki typu 
bokser i stały napęd na cztery 
koła, ale również o znakomite 
właściwości jezdne i o wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Na ten 

ostatni składa się nie tylko sys-
tem wspomagania kierowcy 
 EyeSight, ale i pozostałe techno-
logie bezpieczeństwa prewen-
cyjnego, jak również systemy 
bezpieczeństwa aktywnego, 
pasywnego i podstawowego.

Oczywiście  nie pozostajemy 
obojętni na wyzwania związane 
z ochroną środowiska i redukcją 

emisji dwutlenku węgla nie tylko 
przez samochody, ale także tą 
związaną z funkcjonowaniem 
całego przedsiębiorstwa. Dlatego 
już teraz podejmowane są dzia-
łania, które będą konsekwentnie 
wdrażane aż do 2050 roku. Dłu-
goterminowe plany zakładają, że:
 »  do 2030 roku 40% sprze-
daży  Subaru na świecie 

2 stycznia odnotowaliśmy 
kolejne ważne wydarzenie 
w historii naszej współ-

pracy z Boeingiem. Tego dnia 
dostarczyliśmy bowiem ame-
rykańskiemu producentowi 
samolotów tysięczny już egzem-
plarz tzw. Center Wing Section 
(czyli struktury mocującej 
skrzydła samolotu do kadłuba), 
który będzie zamontowany 
w Boeingu 787 Dreamliner.

787 Dreamliner jest pierw-
szym na świecie odrzutow-
cem, w którego strukturach 
podstawowych zastosowano 
węglowe materiały kompo-
zytowe.  Subaru uczestniczy 
w programie 787 od samego 
początku. Odpowiadamy w nim 
za projektowanie i wytwarzanie 
wspomnianych kompozytowych 
sekcji Center Wing oraz ich in-
tegrację z podwoziem głównym 
samolotu. W tym miejscu warto 
podkreślić, że od chwili dostar-
czenia Boeingowi pierwszej 
z wyprodukowanych przez nas 
sekcji minęło 13 lat, gdyż mia-
ło to miejsce 10 stycznia 
2007 roku. Aby uczcić okrągły 
„tysiąc” na terenie naszych za-
kładów montażowych w japoń-
skim mieście Handa, 18 grudnia 
odbyła się uroczystość, w której 
udział wzięło wielu dostoj-
nych gości, w tym najważniejsi 
przedstawiciele Boeinga.

Przypomnijmy, że w na-
szych zakładach w mieście 
Handa produkujemy również 
wspomniane sekcje dla Boeinga 
777 i 777X, a także dla morskich 
maszyn zwiadowczych P-1 i sa-
molotów transportowych C-2 
na potrzeby japońskiego Mini-
sterstwa Obrony. Nasi inżynie-
rowie nieustannie doskonalą 
stosowane technologie, za-
wsze stawiając na pierwszym 
miejscu jakość wytwarza-
nych elementów. Dzięki temu 
z każdym kolejnym rokiem 
 Subaru umacnia swoją pozycję 
na światowym rynku przemysłu 
lotniczego, pogłębiając zaufa-
nie swoich klientów i budując 
dobre relacje z partnerami.
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PLANY ELEKTRYFIKACJI  SUBARU

LEGACY I OUTBACK 
NAGRODZONE PRZEZ AJAC

TYSIĘCZNA
SEKCJA DLA
DREAMLINERA
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TARGI

JAPOŃCZYCY ZASKOCZYLI
NIE TYLKO NAPĘDEM
 Subaru wprowadza do Polski pierwsze hybrydowe modele. Nowy układ napędowy dostały 
dwa najpopularniejsze auta tej japońskiej marki: Forester oraz XV.

miękkiej hybrydy, gdzie silnik elektrycz-
ny jedynie wspomaga spalinowy. Układ 
e-BOXER wymyślony przez inżynierów 
 Subaru może pracować aż w trzech try-
bach: spalinowym, elektrycznym oraz 
spalinowo-elektrycznym. Zasięg podczas 
jazdy jedynie na prąd wynosi do 2 km, 
przy prędkości nie większej niż 40 km/h.

Nowe rozwiązanie napędu podniosło 
masę Forestera i XV o 110 kg, na szczę-
ście jednak nie zaszkodziło innym 
parametrom. Bagażnik oferuje niemal 
identyczną kubaturę – w przypadku 
Forestera zestaw naprawczy zamiast 
koła zapasowego zmniejszył kufer o 4 l 
do pojemności 505 l. Oba modele mają 
symetryczny napęd 4×4 AWD.

Japoński producent, przez wielu koja-
rzony ze sportem i rajdami, od pewnego 
(dłuższego już zresztą) czasu stara się 
zapracować na wizerunek marki dbającej 

o bezpieczeństwo. Od kilku lat najlep-
szym dowodem zaprzęgnięcia techniki 
do pilnowania człowieka jest system 
 EyeSight, który dzięki kamerom w razie 
wykrycia przeszkody najpierw ostrzega 
kierowcę (dźwięk i grafika), a jeśli ten nie 
zareaguje, sprawia, że samochód zaczy-
na hamować. Układ jest na tyle inteli-
gentny, że potrafi także zatrzymać auto 
w sytuacji kolizyjnej.

To jednak nie wszystkie nowinki opie-
rające się na systemie kamer. Kamera 
skierowana na kierowcę (możemy zapisać 
pięciu użytkowników) sprawia, że samo-
chód po zajęciu przez kierującego miejsca 
za kółkiem dostosuje właściwe dla niego 
ustawienia fotela, lusterek, klimatyzacji 
czy radia. System wykryje również utratę 
koncentracji kierowcy na drodze.

Subaru Import Polska postarało się 
o prawdziwą gratkę z okazji premiery 
nowych aut podczas XI edycji Ogól-

nopolskich Targów Motoryzacyjnych i Biz-
nesowych – Fleet Market 2019, zorganizo-
wanych w Warszawie pod koniec zeszłego 
roku. Na wystawę sprowadziło spektaku-
larny przekrój nowego hybrydowego Fore-
stera. Niewiele brakowało, by ten eksponat 
pojechał na serię pokazów organizowanych 
na rynku azjatyckim. Jednak polskiemu 
przedstawicielstwu japońskiej marki udało 

się przekonać centralę do wystawienia go 
w stolicy Polski. Co ciekawe, sytuację wy-
korzystali Czesi i od razu po targach Fleet 
Market model trafił do Pragi. Nasi południo-
wi sąsiedzi musieli czekać w kolejce, aby 
poznać sekrety nowego SUV-a, podczas gdy 
my już w grudniu ubiegłego roku wiedzieli-
śmy, na co mogą liczyć kierowcy nad Wisłą…

 Subaru, chcąc dotrzymać kroku konku-
rencji i sprostać normom emisji, musiało po-
stawić na napęd hybrydowy, a dokładniej na 
tzw. miękkie hybrydy. Japończycy w pierw-

szej kolejności zastosowali go w dwóch naj-
popularniejszych modelach: XV i Foresterze 
(5. generacji). Pod nazwą „e-BOXER” kryje 
się zespół, w którym pierwsze skrzypce gra 
wolnossący silnik 2. 0/150 KM (z przeciw-
sobnym układem cylindrów) z wtryskiem 
bezpośrednim, a wspomaga go 10-kilowa-
towa jednostka elektryczna zintegrowa-
na z bezstopniową skrzynią Lineatronic 
(7 wirtualnych przełożeń).

Japończycy nie byliby jednak sobą, 
gdyby zastosowali typowe rozwiązanie 
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TEKST: MACIEJ KRACIK/SPRT / ZDJĘCIA: MATEUSZ BANAŚRAJDY

Ubiegłoroczny Rajd Barbórka był 
kolejnym nowym doświadczeniem 
i wyjątkowym przeżyciem dla kie-

rowcy  Subaru Poland Rally Team. Kuba 
Greguła, pilotowany przez Grzegorza 
Dachowskiego, po raz kolejny pokazał 
dobre tempo, zapewniając sobie awans 
do kultowego Kryterium Asów na ulicy 
Karowej. Warunki panujące na odcin-
kach specjalnych zaskoczyły wielu 
doświadczonych zawodników. Podobnie 
jak w poprzednich latach pogoda i odpo-

wiedni dobór opon miały wpływ na re-
zultaty uzyskiwane na poszczególnych 
próbach.

Kuba Greguła: Spełniło się marzenie 
sześcioletniego chłopca o starcie na Ka-
rowej. Nie odczuwałem stresu niemal do 
ostatniej chwili. Jednak kiedy wsiadłem do 
samochodu, założyłem kask i rękawice, po-
jawiły się bardzo silne emocje, które minęły, 
kiedy ruszyliśmy na start. Emocje, jakie 
towarzyszą kierowcom na Karowej – myślę, 
że wszystkim – są naprawdę nie do opisania. 

Tłum kibiców, którzy stoją tu wokół odcinka, 
to jest coś niesamowitego. Życzę każdemu, 
kto marzy, jakiemuś chłopcu, który dziś 
oglądał Karową i będzie chciał tu kiedyś 
pojechać, żeby się nie poddawał! Wielkie 
dzięki za wsparcie kibiców, którzy przyje-
chali z daleka i wytrzymali w tej pogodzie.

Grzegorz Dachowski: Każdy start 
w tego typu imprezie to nowe, wyjątkowe do-
świadczenie dla kogoś, kto jedzie tu po raz 
pierwszy. Tylko sześć oesów, trochę ponad 
30 kilometrów ścigania, a jeździmy po kilku 
rodzajach nawierzchni o zmieniającej się co 
chwilę przyczepności. Staraliśmy się poje-
chać szybko i skutecznie, a priorytetem była 
meta i start na legendarnej Karowej. Cieszę 
się, że mogłem mieć swój udział w spełnieniu 
jednego z marzeń Kuby!

Kuba Greguła (ur. 16 sierpnia 2001) to 
jeden z najzdolniejszych polskich kierow-
ców wyczynowych młodego pokolenia. 
Mimo młodego wieku zdobył już tytuł kar-
tingowego Mistrza Polski 2014, Między-
narodowego Vice Mistrza Polski w klasie 

JUNIOR MAX 2015, Vice Mistrza Polski 
Rotax Max Senior 2016 i Vice Mistrza 
Europy CEE Rotax Max Senior 2017. Ma 
także na swoim koncie wiele wygranych 
wyścigów w Polsce i Europie. Był także 
członkiem kadry narodowej PZM, uczest-
nikiem Rotax Grand Finals oraz Karting 
Academy Trophy FIA.

Grzegorz Dachowski (ur. 2 marca 1980) 
to doświadczony pilot rajdowy, który ma 
na koncie wiele sukcesów. Startuje w raj-

dach od 2002 roku. Jest II wicemistrzem 
Rajdowych Mistrzostw Europy w kate-
gorii ERC3 (2017), mistrzem Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski 
w grupie R (2011) oraz mistrzem Trofeum 
FIA Europy Środkowej w grupie A (2011). 
W sezonie 2018 wraz z Marcinem Słobo-
dzianem wywalczyli tytuł Mistrzów Pol-
ski w klasie Open N.

Partnerami  Subaru Poland Rally Team 
w sezonie 2019 byli: Santander Leasing, 
Keratronik, Eneos, ACG Auto, SJS, Pirelli.

12

MAGIA KAROWEJ
To było udane podsumowanie debiutanckiego 
sezonu, a zarazem ostatni start rozwiązanego już 
zespołu rajdowego. Załoga  Subaru Poland Rally Team 
dobrze zaprezentowała się na zakończonym w sobotę 
7 grudnia 57. Rajdzie Barbórka. Kuba Greguła zakończył 
swój pierwszy rajdowy sezon wymarzonym startem 
na słynnej ulicy Karowej.
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SUBARU POLAND RALLY TEAM
ZAKOŃCZYŁ DZIAŁALNOŚĆ
W związku z zakończeniem działania zespołu rajdowego SPRT chcielibyśmy 
przybliżyć trochę faktów i ciekawostek z jego historii. Nie przewidujemy jakichś bardzo 
usystematyzowanych wspomnień o zespole, lecz postaramy się zachować przynajmniej 
rudymentarną chronologię w kolejnych wydaniach „Plejad”.

14 15

RAJDY

Zespół  Subaru Poland Rally 
Team powstał z inicjatywy 
Leszka Kuzaja w 2003 roku. 

W ciągu lat istnienia zdobył 4 tytuły 
mistrzowskie w klasyfikacji gene-
ralnej RSMP, 9 tytułów dla zespołów 

producenckich, 8 tytułów w kla-
syfikacji grupy N (lub open N) oraz 
4 tytuły w klasyfikacji zespołów 
sponsorskich. Ponadto w 2016 roku 
zespół zdobył tytuł indywidualny 
w Mistrzostwach Europy (ERC 2).

W ciągu całego okresu istnienia 
SPRT barwy zespołu reprezentowa-
ło 16 kierowców oraz 27 pilotów.

Jeżeli do „etatowych” kierowców 
zaliczymy tych, których  Subaru 
Import Polska wspierało i którzy 

przejeździli w zespole przynajmniej 
jeden kompletny sezon, to byli nimi:
 » Leszek Kuzaj,
 » Kajetan Kajetanowicz,
 » Wojtek Chuchała,
 » Dominik Butvilas,
 » Marcin Słobodzian,
 » Miko Marczyk,
 » Kuba Greguła.

Posługując się taką samą defini-
cją, etatowymi pilotami SPRT byli:
 » Magdalena Lukas,
 » Maciej Szczepaniak,
 » Jarosław Baran,
 » Craig Parry,
 » Kamil Heller,
 » Daniel Dymurski,

 » Jakub Wróbel,
 » Grzegorz Dachowski.

Omawiając w przyszłości po-
szczególne sezony, wspomnimy 
także tych kierowców i pilotów, 
którzy wprawdzie jeździli przez 
cały sezon, lecz bez bezpośred-
niego wsparcia SIP (jak np. bracia 
Bębenkowie czy Szymon Ruta 
i Dariusz Burkat), czy też wystąpili 
w mniejszej liczbie rajdów. Posta-
ramy się także przypomnieć kie-
rowników zespołu, koordynatorów, 
rzeczników prasowych, fotografów 
i mechaników oraz partnerów, bez 
wsparcia których funkcjonowanie 
SPRT nie byłoby możliwe.

Wszystkim Partnerom SPRT 
dziękujemy serdecznie za wielo-
letnią współpracę i zaufanie. Me-
chanikom, koordynatorom i całej 
ekipie dziękujemy za znakomitą 
pracę i zaangażowanie. Kibicom 
dziękujemy za nieustające wspar-
cie. Załogom dziękujemy za wolę 
sportowej walki i życzymy wielu 
dalszych sukcesów!
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W GŁOWIE MIAŁAM
SWÓJ WYMARZONY LAKIER –
ROZMOWA Z BEATĄ SANTURĄ
Beata Santura z wykształcenia jest technologiem żywności, wyspecjalizowanym 
w mieszankach przyprawowych. Bardzo długo prowadziła w tej branży swoją działalność 
gospodarczą. Los jednak postawił przed nią inne wyzwania, a że pani Beata wyzwań się 
nie boi, obecnie zajmuje się wynajmem nieruchomości.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA / ZDJĘCIA: JAN CETERA
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ROZMOWA

Otwartość na nowe pomysły – to 
cecha charakteru naszej roz-
mówczyni, która doprowadziła 

ją również do realizacji śmiałego 
projektu motoryzacyjnego. Otóż, pani 
Beacie zamarzyło się kiedyś auto 
w niekonwencjonalnym kolorze i to 
marzenie postanowiła spełnić. Dzisiaj 
porusza się  Subaru w kolorze fuksji. 
Postanowiła nam o nim opowiedzieć.

Agnieszka Jama: Pani Beato, 
czy interesuje się Pani motoryzacją?

Beata Santura: No, nie bardzo… 
(śmiech) Korzystam z samochodu 
tylko w takim zakresie jak więk-
szość typowych kobiet. Mam tu 
na myśli codzienne dojazdy do 
pracy i na zakupy.

A.J.: A dlaczego wybrała 
Pani markę  Subaru?

B.S.: No pewnie się Pani nie zdzi-
wi, jak odpowiem, że był to przy-
padek. Chociaż mówi się, że nie 
ma przypadków. Generalnie bar-

dzo długo byłam zwolenniczką 
Citroënów. Moja znajoma prowadzi-
ła natomiast salon samochodowy 
 Subaru. To ona, jakieś dziesięć 
lat temu, zaczęła namawiać mnie 
na zmianę upodobań. Byłam z nią 
również na jednym ze Zlotów Ple-
jad. Wtedy to zaczęłam wahać się 
między Citroënem a  Subaru. I wie 
Pani, co zdecydowało o wyborze? 
Ładny kolor!  Subaru dostępne było 
wówczas w bardzo ładnym kolorze 
bordo, który idealnie wpasowywał 



się w logo mojej firmy. Do wyboru 
tej marki przekonywali mnie jedno-
cześnie moi znajomi, którzy znają 
okolicę Żarek na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej. To tam właśnie 
mieszkam, a w okresie jesienno-
-zimowym teren, po którym się 
poruszam, jest dosyć wymagający. 
Często występują tam oblodzenia, 
a drogi są niestety dziurawe. Szcze-
gólnie jedna osoba z kręgu znajo-
mych podkreślała, że  Subaru jest 
dobrym, solidnym samochodem. 
Te namowy, w połączeniu z kolo-
rem i fasonem auta, które bardzo 
mi przypadły do gustu, ostatecznie 
mnie przekonały. Zdecydowałam 
się na zakup Outbacka. Odbierałam 
go w salonie w Częstochowie, który 
wówczas prowadziła wspomniana 
koleżanka.

A.J.: Obecnie jeździ Pani już 
drugim Outbackiem. Jakie są Pani 
wrażenia z jazdy tym modelem? 
Co dobrego, a co złego może Pani 
powiedzieć o swoim samochodzie?

B.S.: Outback jest samochodem, 
który odpowiada moim standardom. 
Jest to auto proste, ale solidne. Nie 
ma w nim tysiąca różnych przyci-
sków, a jak już są, to tylko ułatwia-
jące życie. Bardzo odpowiada mi 
to, że w tym względzie nie jest ono 
„naszpikowane” przesadną ilością 
elektroniki. To akurat bardzo mnie 
cieszy. Ja naprawdę lubię proste 
rzeczy i Outback moje wymagania 
na tym polu zdecydowane spełnia.

A.J.: Czyli generalnie jest Pani 
z tego modelu zadowolona?

B.S.: Tak, ale muszę przyznać, 
że nie od razu związałam się z moim 
drugim Outbackiem. Przez jakiś 
czas pracowałam nad tym, żeby jego 
silnik trochę bardziej mnie słuchał. 
Mogę powiedzieć, że tego auta mu-
siałam się nauczyć i próbowałam 
opracować technikę jazdy tak, żeby 
trochę mniej paliło. Konieczność tej 
nauki wynikała poniekąd z faktu, 
że wcześniej jeździłam samocho-
dem z manualną skrzynią biegów. 
Teraz przesiadłam się na model 

ze skrzynią automatyczną. Jedno-
cześnie zamieniłam silnik wyso-
koprężny na wersję benzynową. 
W końcu jednak „dogadałam się” 
z moim autem i obecnie pali ono 
około 7,9–8,2 l/100 km, a to chyba 
nawet mniej niż w specyfikacji. 
Nawiązałam z nim świetny kontakt. 
Na razie ćwiczę jazdę na drogach 
krajowych, nie miałam jeszcze oka-
zji wybrać się nowym samochodem 
w dalszą podróż.

A.J.: Pani samochód ma bardzo 
ciekawy kolor. To fuksja. Dlaczego 
zdecydowała się Pani na cztery kółka 
w takim niestandardowym kolorze?

B.S.: Jest Pani również kobietą 
i jak Pani wie, dla większości z nas 
kolor naprawdę ma znaczenie! 
Ja akurat z tą fuksją czuję się wy-
jątkowo dobrze. Wszystko zaczęło 
się od tego, że pod koniec 2018 roku 
chciałam po prostu zmienić auto. 
Poprzednim  Subaru jeździłam już 
wtedy dziewięć lat i mimo że wy-
dawało mi się ono ciągle nowe, 
postanowiłam, że najwyższy czas 
na zmianę. Na podjęcie ostatecznej 
decyzji o zakupie nowych czterech 
kółek miał wpływ również fakt, 
iż w tym okresie zmieniały się prze-
pisy leasingowe i wchodziły nowe 
ograniczenia finansowe. To wtedy 
stwierdziłam, że fajnie byłoby jed-
nak zastanowić się nad nowym 
samochodem. Można powiedzieć, 
że w pewnym sensie do podjęcia 
przeze mnie pierwszych kroków 
zmierzających do wymiany czte-
rech kółek przyczynił się minister 
finansów. (śmiech) Dokonałam 
przeglądu rynku i muszę przyznać, 
że byłam otwarta na różne modele. 
Brałam na przykład również pod 
uwagę Audi Q5, bo ono też spełniło-
by moje marzenia o pojeździe nieco 
większym, z pojemniejszym bagaż-
nikiem, napędem na cztery koła 
i wysokim prześwitem. Summa 
summarum,  Subaru byłoby najcie-
kawszym rozwiązaniem. Bardzo 
chciałam zdobyć je również w ko-
lorze bordo. Okazało się jednak, 
że wówczas było to już niemożliwe. 

Ktoś ze znajomych podsunął mi 
wtedy pomysł, że może warto było-
by taki nowy samochód po prostu 
okleić. Ideę zaczęłam rozważać 
na poważnie i w końcu stwierdzi-
łam, że chyba zaryzykuję… Bardzo 
zależało mi jednak, żeby ktoś wy-
konał to profesjonalnie i solidnie. 
Wybrałam się więc do firmy, która 
specjalizuje się w takim oklejaniu 
i dysponuje foliami wytwarzanymi 
przez znanego amerykańskiego 
producenta. Tam pokazano mi 
specjalny wzornik z około pięciu-
set kolorami. Oczywiście w głowie 
miałam swój wymarzony lakier 
i jak tylko zobaczyłam w tym całym 

zestawie fuksję, od razu stwier-
dziłam: „To będzie to!”. Na żywo, 
po przeprowadzeniu całego proce-
su na samochodzie, kolor wyszedł 
trochę jaśniejszy i zaczęłam po-
wątpiewać, czy oby na pewno w stu 
procentach spełnia on moje oczeki-
wania. Lakier nie wyglądał dokład-
nie tak jak ten, który widziałam we 
wzorniku. Dodatkowo w rzeczywi-
stości okazał się być bardziej ma-
towym. Po jakimś czasie przyzwy-
czaiłam się jednak do tego koloru 
i ta mała rozbieżność z marzeniami 
w niczym mi obecnie nie przeszka-
dza. Powiedzmy, że jest OK. W tym 
miejscu muszę przyznać, że wy-

konując zabieg zmiany koloru, nie 
zdawałam sobie sprawy, iż będę tak 
bardzo zauważalna na drodze. Moje 
poprzednie  Subaru było w kolorze 
zdecydowanie bardziej stonowa-
nym i aż tak nie rzucało się w oczy 
jak to obecne. (śmiech) A raczej 
jestem osobą, której nie zależy 
na tym, aby błyszczeć.

A.J.: Jakie było pierwsze 
wrażenie, kiedy zobaczyła Pani 
swój oklejony samochód? Co 
sobie wtedy Pani pomyślała?

B.S.: Jego odbiór był bardzo uro-
czysty. Samochód czekał na mnie 
w specjalnym oświetleniu, a obaj 

właściciele firmy „foliującej” wrę-
czali mi kluczyki. Zrobiło mi się 
naprawdę bardzo miło.

A.J.: Czy decydując się na kolor 
bliski fioletowi, nie sugerowała 
się Pani również trochę faktem, 
że pojawił się on swego czasu 
w pewnych elementach Imprezy?

B.S.: Owszem, słyszałam, 
że dawno, dawno temu  Subaru 
miało w logo, a konkretnie w em-
blemacie Imprezy WRX STI właśnie 
taki kolor, zbliżony do różowego. 
Nie było to jednak dla mnie inspi-
racją. Ten fakt nie miał absolutnie 
żadnego wpływu na moje upodo-

Do wyboru marki 
Subaru przeko-
nywali mnie moi 
znajomi, którzy 
znają okolicę Żarek 
na Jurze Krakow-
sko-Częstochow-
skiej. To tam 
właśnie mieszkam, 
a w okresie jesien-
no-zimowym teren, 
po którym się 
poruszam, jest do-
syć wymagający. 
Często występują 
tam oblodzenia, 
a drogi są niestety 
dziurawe.
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bania kolorystyczne i wybór koloru 
nowego samochodu. Ja po prostu 
marzyłam o bordowej lub fioletowej 
odsłonie nowych czterech kółek. 
Koloru bordo we wspomnianym 
zestawie nie było, o fiolecie nie 
wspomnę, dlatego zdecydowałam 
się na fuksję.

A.J.: Czy wybrany kolor ma 
w takim razie może jakiś związek 
na przykład z Pani charakterem?

B.S.: To jest bardzo ciekawe py-
tanie, bo niektórzy moi znajomi tak 
właśnie twierdzą. Często podkreśla-
ją, że mam w sobie dużo pozytywnej 
energii. Ja natomiast właściwie ni-
gdy się nad tym nie zastanawiałam. 
Generalnie podobają mi się żywe 
barwy, jeśli chodzi o ubrania. Fuksja 
jest kolorem bardzo energetycznym, 
ciekawym. Zawsze bardzo lubiłam 
różne odcienie niebieskiego, fiolety, 
głębokie róże.

A.J.: Jeśli mowa o znajomych, 
czy konsultowała Pani z nimi 
swoją decyzję o kolorze samocho-
du? Czy ktoś próbował odradzić 
wybrany przez Panią lakier?

B.S.: Nie. Generalnie starałam 
się utrzymać mój plan w tajemnicy. 
Komuś oczywiście wspomnia-
łam wcześniej o swoim pomyśle, 
ale chciałam, żeby dla większości 
moich bliskich i znajomych była 
to niespodzianka, zaskoczenie. 
Ciekawe były natomiast późniejsze 
komentarze męskiej części świata, 
które okazały się mocno podzielone. 
(śmiech) Od części panów słyszałam 
na przykład: „Taki kolor! Dlaczego? 
Ja do takiego samochodu nigdy bym 
nie wsiadł!”. Inni natomiast – ci bar-
dziej otwarci – mówili: „O! Bardzo 
fajny kolor, super! Rzuca się w oczy”. 
Reakcje były naprawdę skrajnie 
różne i każdy na swój sposób odbie-
rał to, co zobaczył. Wracając jednak 
do pytania, chciałam zdradzić tu-
taj swój pewien sekret. Nie wiem, 
czy możemy napisać o tym na ła-
mach „Plejad”… Często, podejmując 
ważne dla mnie życiowe decyzje, 
sięgam po wahadło. Ono naprawdę 

wiele mi podpowiada, jest takim 
przedłużeniem mojej intuicji. 
Tak było również tym razem.

A.J.: Jak na kolor Pani samochodu 
reagują inne, obce Pani osoby, 
które mijają go na ulicy? Z jakimi 
komentarzami się Pani spotyka?

B.S.: Tutaj wydźwięk jest w więk-
szości przypadków zdecydowanie 
pozytywny. Często słyszę: „O, jaki 
fajny kolor!”. To naprawdę miłe. Nie-
którzy panowie podchodzą i dopy-
tują, jak można uzyskać taki efekt, 
bo przypuszczają, że mój samochód 
jest jakoś specjalnie oklejony, że nie 
jest to jego kolor fabryczny. Gdy za-
czynam tłumaczyć, często wdają się 
w interesującą rozmowę. Generalnie 
rzecz biorąc, spotykam się z bardzo 
sympatycznymi reakcjami.

A.J.: Na tej podstawie możemy 
zatem wnioskować, że więcej 
osób byłoby zainteresowanych 
nabyciem samochodu w ciekawym, 
niestandardowym kolorze?

B.S.: Oczywiście! Przygotowując 
się do naszej dzisiejszej rozmowy, 
zastanawiałam się nawet nad tym, 
czy mogłaby być ona inspiracją 
dla innych klientów marki  Subaru. 
Pomyślałam sobie, że mogłaby mieć 
również wpływ na osoby, które 
decydują o barwach w trakcie pro-
cesu projektowo-produkcyjnego 
samochodów. Doszłam do wnio-
sku, że może ten konkretny kolor 
mojego Outbacka nie znalazłby 
wielu nabywców, ale generalnie 
inne żywe kolory już tak. Nie wiem, 
jaki odsetek wśród użytkowników 
samochodów  Subaru stanowią 
kobiety, ale ciekawa kolorystyka 
modeli z pewnością spowodowała-
by większe nimi zainteresowanie. 
Bo naprawdę warto! Kobieta lubi 
wsiąść do dobrego auta w pięknym 
kolorze. Mój samochód daje mi po-
czucie bezpieczeństwa i komfortu, 
a to jest dla kobiety bardzo ważne. 
Mam wrażenie, że wszystko w nim 
jest stabilne i godne zaufania. Dzięki 
napędowi na cztery koła świetnie 
trzyma się drogi. Ogromne znacze-

nie ma duży prześwit. To naprawdę 
bardzo ułatwia życie. Outback do-
brze spisuje się na drodze, a wspo-
mniane poczucie bezpieczeństwa, 
jakie oferuje, spodoba się szczegól-
nie paniom, które dużo podróżują 
w pojedynkę. Gdyby do wspomnia-
nych cech tego samochodu dołożyć 
jeszcze oryginalny, kobiecy kolor, 
to jestem przekonana, że miałoby 
to wpływ na sprzedaż tego mode-
lu. Z tego, co się orientuję,  Subaru 
oferuje raczej podstawową, stono-
waną paletę barw swoich pojazdów. 
Moja sugestia odnosi się zatem 
oczywiście nie tylko do Outbacka, 
ale do całej linii modelowej marki.

A.J.: Czy jeżdżąc po polskich dro-
gach, spotkała się Pani kiedykolwiek 
z innym samochodem  Subaru, który 
był równie ciekawy kolorystycznie?

B.S.: Muszę przyznać, że nigdy 
takiego nie zauważyłam. Być może 
wynika to z faktu, że głównie 
zwracałam uwagę na moje ulu-
bione bordowe Outbacki (śmiech), 
ale również trudno nie obejrzeć się 
na drodze za charakterystycznym 
pomarańczowym XV. Swego czasu 
także zakupiłam takie auto. Obser-
wując polskie drogi, wydaje mi się, 
że samochodów w takim kolorze 
jak mój jest generalnie bardzo mało. 
Co do samych  Subaru – chyba 
jestem jedynym posiadaczem ta-
kiego w fuksji. Kiedyś szukałam 
w internecie zdjęć samochodów 
innych marek w podobnym kolorze 
i znalazłam ich naprawdę nie-
wiele. W siedzibie firmy, w której 
zamówiłam oklejanie, właściciele 
przyznali, że jestem ich pierwszą 
klientką, która zażyczyła sobie taki 
niestandardowy kolor. Wyczułam, 
że dla nich to też było wydarzenie. 
Wracając jednak do naszych dróg, 
zauważyłam, że kierowcy wyraźnie 
podlegają pewnym modom. Swe-
go czasu na topie był kolor biały 
i wtedy wszędzie roiło się od bia-
łych samochodów. Przypominam 
sobie również podobną sytuację 
z szarym. W tym przypadku moda 
podyktowana była chyba względa-

Subaru miało 
w logo, a konkret-
nie w emblemacie 
Imprezy WRX STI 
właśnie kolor zbli-
żony do różowego. 
Nie było to jednak 
dla mnie inspiracją. 
Ten fakt nie miał 
absolutnie żadnego 
wpływu na moje 
upodobania kolo-
rystyczne i wybór 
koloru nowego 
samochodu. Ja po 
prostu marzyłam 
o bordowej lub fio-
letowej odsłonie 
nowych czterech 
kółek. Koloru bordo 
we wspomnianym 
zestawie nie było, 
o fiolecie nie 
wspomnę, dlatego 
zdecydowałam się 
na fuksję.
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mi praktycznymi, bo u nas przecież 
samochody bardzo się brudzą, 
a na takim stonowanym lakierze 
ten brud po prostu mniej widać. 
Osobiście nigdy jednak nie kiero-
wałam się żadnymi trendami.

A.J.: A jak „w praniu” 
sprawdza się fuksja?

B.S.: Sprawdza się naprawdę 
dobrze! Ten lakier się nie brudzi. Być 
może folia jest jeszcze dodatkowo 
czymś pokryta. W każdym razie 
w kwestii odporności na zabrudzenia 
ma u mnie wysoką, pozytywną notę.

A.J.: Myślała Pani kiedykolwiek 
o przemalowaniu na kolor fuksji 
również pewnych elementów 
wnętrza swojego samochodu?

B.S.: Nie, nie. Raczej nie skła-
niam się ku temu, aby cokol-
wiek zmieniać w środku mojego 
Outbacka. Nie myślałam o przema-
lowaniu jakichkolwiek gadżetów, 
emblematów i na pewno nie planuję 
tego robić w przyszłości.

A.J.: Czy zza kierownicy takiego, 
powiedzmy „różowego”,  Subaru 
świat wygląda lepiej? Czy 
pozytywny kolor auta wpływa 
na Pani samopoczucie?

B.S.: (śmiech) Myślę, że trochę 
tak jest. Nie tyle zauważam to, sie-
dząc w środku, co przypatrując się 
mu z zewnątrz. Na pewno działa on 
wtedy na mnie bardzo, bardzo po-
zytywnie i… energetycznie, napeł-
nia mnie pozytywną energią.

A.J.: Gdyby dzisiaj stała Pani 
przed ponowną decyzją dotyczącą 
koloru nowego samochodu – 
powiedzmy kolejnego  Subaru – jaki 
byłby on tym razem?

B.S.: Z całą pewnością poszłabym 
w coś w podobnym stylu jak dotych-
czas. Zdecydowanie w jakiś zbliżony 
kolor. Myślę jednak, że lepiej na to 
pytanie będę mogła odpowiedzieć za 
parę lat, kiedy to faktycznie będzie 
się działo. Wtedy, na podstawie do-
świadczenia, które zbieram obecnie, 
będę w stanie lepiej ocenić, czy auto 

warto oklejać. Takie oklejenie sta-
nowi podobno jednocześnie ochronę 
dla oryginalnego lakieru. Może 
jednak dojdę do wniosku, że lepiej 
zostawić samochód w kolorze fa-
brycznym. Teraz przypomniała mi 
się sytuacja sprzed kilku lat, kiedy 
to zaczęłam zastanawiać się nad 
zmianą. Wtedy postanowiłam sobie, 
że moje kolejne auto będzie fioleto-
we. Ale to było kiedyś tam… Teraz 
sama już nie wiem, czy trzymałabym 
się tej wersji.

A.J.: Wraz ze wspomnianą na począt-
ku naszej rozmowy koleżanką brała 
Pani udział w Zlocie Plejad. Wtedy 
jako pasażer. Czy planuje Pani wziąć 
kiedyś czynny udział w tej imprezie, 
za sterami swojego Outbacka?

B.S.: Być może uda mi się to 
w tym roku. Tak jak mówiłam, nie 
jestem wielką fanką motoryzacji. 
Sporo jednak czytałam na temat 
tych zlotów i ciekawych wyda-
rzeń, które im towarzyszą. Myślę, 
że udział w takiej imprezie byłby 
dla mnie fajnym doświadczeniem. 
Co więcej, tam przecież zawsze jest 
wiele pań. Zapewne część z nich 
zainteresowałaby się wyróżniają-
cym się kolorem mojego auta. Może 
mogłabym służyć im radą, jak „prze-
malować” swoje cztery kółka.

A.J.: Jeśli mowa o „przemalowywa-
niu”, czy ciekawił Panią sam proces 
oklejania? Czy może przybliżyć 
nam Pani, jak jest on realizowany?

B.S.: Tak, tak, interesowałam 
się tym. Wygląda to tak, że posłu-
gujemy się tutaj taką specjalną 
rolką, na którą nawinięta jest folia 
w kolorze, który chcemy uzyskać. 
Rozwijamy ją na kleju, czyli tech-
nika przypomina trochę kładzenie 
tapety na ścianie. Mamy tutaj 
jednak trochę więcej komplikacji, 
bo taki oklejany samochód trze-
ba najpierw rozłożyć na części. 
Należy odkręcić poszczególne 
elementy, takie jak klamki czy 
lusterka. Folia jest cięta na kawał-
ki odpowiadające powierzchnią 
tym właśnie częściom. Jest ona 

termoplastyczna. Po jej nałożeniu 
każdy z oklejonych elementów 
wygrzewany jest specjalną lampą 
po to, aby klej dobrze związał go 
z folią. Ten zabieg pozwala również 
uniknąć różnych pęcherzyków czy 
nierówności. Niestety nie powiem 
więcej o szczegółach technicz-
nych całego procesu, ale mniej 
więcej tak to właśnie wygląda.

A.J.: Po raz kolejny podkreśliła 
Pani, że inne kobiety z pewnością 
byłyby zainteresowane samo-
chodami  Subaru w „weselszych” 
kolorach. Czy poproszona o wsparcie, 
byłaby Pani gotowa podjąć się funkcji 
doradcy i służyć nam w przyszłości 
wskazówkami na temat barw 
lakierów, które mogłyby spodobać się 
żeńskiej części naszych klientów?

B.S.: Nie wiem, czy byłabym wy-
starczająco reprezentatywną prób-
ką! (śmiech) Doprawdy nie wiem, 
czy mogłabym komukolwiek cokol-
wiek w tej kwestii sugerować. Gdy-
by chodziło o wybór smaków albo 
zapachów typowo spożywczych, 
to mogłabym odpowiedzieć: „Oczy-
wiście, bardzo chętnie, bo mam 
w tej dziedzinie duże doświadcze-
nie”. Jeśli natomiast chodziłoby 
o pomoc w doborze lakierów samo-
chodowych, to chętnie podjęłabym 
się takiego wyzwania, bo jestem 
otwarta na nowe pomysły, jednak 
moje wsparcie byłoby tutaj zdecy-
dowanie bardziej intuicyjne. Myślę, 
że mogłabym spróbować podpowie-
dzieć to czy owo i pomóc w poszu-
kiwaniu ciekawych i jednocześnie 
eleganckich kolorów, biorąc pod 
uwagę to, co podoba się paniom.

A.J.: Trzymamy zatem Panią za 
słowo. Tymczasem serdecznie 
dziękuję za rozmowę i życzę 
samych pozytywnych wrażeń 
za sterami Outbacka.

B.S.: Jeśli taka propozycja 
współpracy się pojawi, z pewnością 
ponownie zapytam o zdanie moje 
wahadełko. Ono podpowie mi, czy 
to na pewno dobry pomysł. (śmiech) 
Dziękuję bardzo.

PLEJADY NR 88 PLEJADY 1/2020plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady22 23

ROZMOWA

W historii naszej marki 
oryginalny kolor należący 
do palety różnych odcieni 

fioletu faktycznie już się kiedyś 
pojawił. Nie chodziło wówczas co 
prawda o lakier, którym pokryte 
były nasze samochody, ale o logo 
firmy  Subaru Tecnica International 
(STI). Odpowiedzialna za sportowe 
oblicze  Subaru specjalistyczna 
firma została założona w kwietniu 
1988 roku. Jej logo dobrze znają 
wszyscy miłośnicy samochodów 
spod znaku Plejad. Na przestrzeni 
lat wygląd emblematu nie ulegał 
znaczącym ewolucjom, podobnie jak 
jego kolor, który intryguje po dzisiaj. 
Litery STI są bowiem – w zależ-
ności od oświetlenia i interpretacji 
patrzącego – różowe lub purpurowe. 
W tym miejscu nasuwa się pyta-
nie – dlaczego japońscy projektanci 
zdecydowali się na tak „niemęski” 
kolor czegoś, co miało stać się i od 
lat jest symbolem zaciętej sportowej 
rywalizacji na najtrudniejszych 
torach wyścigowych świata? 
Bynajmniej powodem nie jest tutaj 
jedynie fakt, że wspomniany róż 
ładnie komponuje się z tradycyjnym 
niebieskim kolorem Imprez. Otóż, 
wybrana na logo STI barwa w Kraju 
Kwitnącej Wiśni kojarzona jest 
zupełnie inaczej, niż można by 
przypuszczać. Japońska tradycja 
wiąże kolor różowy (momoiro) 
właśnie z kwitnącą na wiosnę 
wiśnią. Jej początkowo białe pąki 
z kolejnymi dniami różowieją. 
Dla każdego Japończyka drzewo to 
jest wyjątkowo męskim symbolem 
młodego wojownika, czyli samuraja, 
przystępującego do pierwszej walki 
w życiu. Na tym jednak nie koniec 
ciekawych skojarzeń omawianego 
koloru. Otóż, jeśli odczytamy go jako 
purpurowy lub fioletowy (murasaki), 
wówczas w Japonii kojarzony będzie 
jednoznacznie z młodością, energią 
i podniosłym duchem. Bez względu 
zatem na to, czy logo STI postrze-
gamy jako różowe lub purpurowe, 
z całą pewnością jego kolor nie 
został wybrany przypadkowo, 
ani też wyłącznie ze względów 
estetycznych. Wręcz przeciwnie, 
jest on mocno umocowany w japoń-
skiej tradycji i idealnie odzwierciedla 
cechy, którymi powinien charaktery-
zować się najprawdziwszy, gotowy 
do walki na torze zespół rajdowy.

Sporo czytałam 
na temat Zlotów 
Plejad i ciekawych 
wydarzeń, które im 
towarzyszą. Myślę, 
że udział w takiej 
imprezie byłby 
dla mnie fajnym 
doświadczeniem. 
Co więcej, tam 
przecież zawsze 
jest wiele pań. Za-
pewne część z nich 
zainteresowałaby 
się wyróżniającym 
się kolorem 
mojego auta. Może 
mogłabym służyć 
im radą, jak „prze-
malować” swoje 
cztery kółka.



KOMARY, KONIE I KOŚCIOŁY /CZ. 1/
Podlasie – z czym może kojarzyć się to miejsce? Poza dużą popularnością w świecie 
memów raczej za wiele tam nie ma. Fakt – wizja Buga w zielonym kołnierzu drzew 
wijącego się pośród pagórków jest przyjemna, ale jednak rozrywek w okolicy nie 
uświadczy… Chociaż dla trasy terenowej to nawet lepiej. Takie mniej więcej myśli 
towarzyszyły mi po poznaniu lokalizacji nadchodzącego zlotu. A życie? Plejady po raz 
kolejny zweryfikowały wyobrażenia.

TEKST: ŁUKASZ @IVAN KOWALCZUK

24 25

ZLOT PLEJAD

Do usytuowanej w Janowie 
Podlaskim bazy zlotu 
docieramy w czwartek 

rano. Wcześniej nie udało się wygo-
spodarować urlopu, ale za to rzuci-
my się od razu w wir działań. Cały 
kompleks hotelowy robi duże wra-
żenie, a szczególnie pałac będący 

centralnym obiektem. Za to na razie 
nie odnotowujemy obecności potęż-
nych podlaskich komarów, którymi 
tak wszyscy straszyli na forum 
i Facebooku. Jak głoszą internetowi 
samozwańczy eksperci, ponoć te 
bestie potrafią wyssać z człowieka 
całą krew za jednym razem. Stąd 

każda napotkana przez nas osoba 
posiada przy sobie wszelkie możliwe 
środki walki chemicznej, od sprayu 
OFF, aż po chyba Cyklon B. Rozpako-
wujemy bagaże i czekamy na resztę 
naszej załogi. W tym roku jedziemy 
w cztery osoby, z dziewczynami. 
Z Marcinem robimy prostą fizolską 

robotę, to jest ścigamy się i ogarnia-
my auto, a one służą nam dobrą radą, 
dbają o integralność załogi, nadzoru-
ją postępy działania, nie przeszka-
dzają… W sumie – nieważne.

Jagoda z Marcinem docierają 
jakieś 2 godziny po nas. Odbiera-
my pakiety startowe, a następnie 
stwierdzamy, że nie ma na co cze-
kać, od razu ruszamy na badanie 
techniczne, żeby uniknąć kolejek. 
Dochodzimy na parking terenowej 
i tu konsternacja. Plejadowozu 
brak. Mimo wszystko wiem, że sto-
jący na końcu czarny Forek jest 
zbyt w stylu Marcina, żeby nie był 
jego. Nie ma tego wiele – lekki lift, 
opona, parę naklejek i masa czerni, 
ale wystarczy, żeby po takim czasie 

znajomości rozpoznać właściciela. 
Żartowniś nie powiedział mi wcze-
śniej ani słowa i kiedy uznał, że nie 
skończy przygotowywać Leone 
na czas, po prostu kupił Forestera. 
Wychodzi na to, że pierwszy raz 
będziemy jechali w Plejadach z kli-
matyzacją. Jakoś tak dziwnie…

Książki drogowe w tym roku 
zrobione są „na bogato”. Nie dość, 
że kolorowe, to w niektórych miej-
scach zawitały zdjęcia lotnicze, 
a całość poprzedzona jest solidną 
legendą oznaczeń, rodem z rajdów 
terenowych. Nareszcie! Mamy jesz-
cze więcej rajdowego klimatu, zaś 
pilot musi wysilić się bardziej, niż 
tylko spojrzeć na strzałkę. Jak oka-
zało się później, Organizator dodat-

kowo przygotował dla załóg trasy 
terenowej i turystyczno-terenowej 
konkurs na najlepszego nawigatora. 
Zwycięzca w ramach nagrody może 
liczyć na szkolenie na poligonie 
Drawsko Pomorskie, z trzymającym 
pieczę nad tegoroczną „tereno-
wą” Rafałem Martonem, co moim 
zdaniem jest stawką na poziomie 
głównej wygranej na trasie! Osta-
tecznie, zabraknie mi jednej sekun-
dy. Zajmę drugie miejsce – pierwsze 
przegrane. Bo w końcu każde, poza 
pierwszym, jest słabe. A sam Rafał – 
megaosobowość, megapostać i po 
prostu megagość!

Na kolację jedziemy do Białej 
Podlaskiej. Znajdujemy przyjemną 
restaurację z kuchnią Dalekiego 

fo
t.
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Na razie nie 
odnotowujemy 
obecności potęż-
nych podlaskich 
komarów, którymi 
tak wszyscy 
straszyli na forum 
i Facebooku. Jak 
głoszą internetowi 
samozwańczy 
eksperci ponoć 
te bestie potrafią 
wyssać z człowie-
ka całą krew za 
jednym razem.



Wschodu i zaczynamy posiłek. 
W pewnym momencie zaczepia 
nas nieco niepewnie nieznajoma 
kobieta. O ile szukającego kierow-
nika i potrzebującego „złotóweczkę” 
przyjaciela moglibyśmy się spodzie-
wać, tak tutaj jesteśmy w pierwszej 
chwili lekko zaskoczeni. Sprawa 
szybko się wyjaśnia. Sylwia przy-
jechała na zlot, ale jej mąż, a w za-
sadzie jego auto (203), jest niestety 
pierwszą „ofiarą” Plejad. Z powodu 
awarii nie mógł odebrać jej z Białej 
Podlaskiej, gdzie dojechała pocią-
giem. Wracamy do Janowa w piątkę. 
Plejady ledwo się zaczęły, a my już 
mamy nowe znajomości i do tego 
na naszej trasie. Jeszcze tylko szko-
lenie pilotów, jakieś piwo i można 
kłaść się spać, nastawiając się już 
bojowo na piątek.

Piątek
Dzisiaj atmosfera jest zgoła inna 

od wczorajszej. Jedni w skupieniu 
sprawdzają samochody, inni śmie-
chem i żartami próbują maskować 
lekkie podenerwowanie. A to jest 
wszechobecne i dotyczy każdego. 
Niby jedziemy „bez napinki”, ale nikt 
też na terenowej nie odpuszcza zu-
pełnie. Nagle okazuje się, że te kilka, 
jakby się zdawało absolutnie naj-
potrzebniejszych rzeczy, które mu-
simy mieć pod ręką, rozrasta się do 
rozmiaru logistycznego problemu. 
Podkładka z kartą drogową ląduje 

między fotelem a tunelem środko-
wym, zapasowe długopisy, power-
bank i kabel w kieszeni w drzwiach. 
Jedzenie pod fotele, a kamery do 
schowka. Problemem staje się takie 
umocowanie telefonu z aplikacją 
do pomiaru odległości odcinków, 
żeby nie zmniejszał Marcinowi wi-
doczności. A może to tylko my sami 
dajemy upust swoim nerwom, jak 
wszyscy inni?

W końcu ustawiamy się przed 
PKC-em, synchronizujemy zegar-
ki i czekamy ostatnie sekundy. 
Delektuję się napięciem, jakie 
wtedy panuje w aucie. TO już za 
chwilę! Na zegarze pojawia się 
8:00 i podjeżdżamy do stolika. 
Szybko załatwiamy formalności 
i naprzód! Tyle tylko, że 15 metrów 
za punktem musimy już studzić 
nastawione rajdowo głowy – za 
bramą ośrodka zaczyna się pu-
bliczna droga.

Pierwsza, 18-kilometrowa, do-
jazdówka doprowadza nas na łąki 

nad brzegiem Bugu. Na miejscu 
docelowym czeka zadanie – auto 
po kolizji drogowej wraz z maneki-
nem udającym ofiarę należy zabez-
pieczyć i podjąć pierwszą pomoc. 
Zaliczamy lekki spór merytoryczny 
z obsługującymi punkt strażaka-
mi, ale nie mamy dość czasu, żeby 
dochodzić swojego. Zamiast tego 
wsiadamy do Forka i ruszamy dalej. 
Jakiś kilometr później orientuję się, 
że na karcie drogowej, obok nazwy 
„Łąki nad Bugiem”, znajduje się 
miejsce na dwa wpisy. Nakręceni 
do rywalizacji przegapiliśmy drugie 
zadanie 100 metrów dalej. Zawra-
cam Marcina i atmosfera w samo-
chodzie momentalnie robi się cięż-
ka. Taka już cena chwili nieuwagi. 
Dojeżdżamy ponownie na punkt 
i rzeczywiście kawałek dalej znaj-
dujemy stanowisko z kaczkami. 
Kaczki nie są zbyt ruchliwe, ba, 
są wręcz wyjątkowo sztywne, bo 
zrobione z żółtego plastiku i leżą 
na dnie wiader. Należy na czas 
wypełnić naczynie do odpowied-
niego poziomu wodą za pomocą 

mniejszych wiaderek. Jagoda i ja 
dajemy z siebie wszystko i wydaje 
nam się, że nie ma fizycznej możli-
wości, żeby ktoś inny zrobił to szyb-
ciej. Oczywiście uzyskujemy wynik 
w środku stawki… Jak ja nie cierpię 
jakichkolwiek kaczek…

Ponownie ruszamy na dojaz-
dówkę w kierunku miejscowości 
Sarnaki. Tam odnajdujemy kościół 
(a w zasadzie dwa znajdujące się 
po sąsiedzku) i zbieramy odpo-
wiedzi na pytania. Kolejna sekcja 
drogowa prowadzi w kierunku 
Drohiczyna. Coraz sprawniej idzie 
mi wykorzystanie opisu z książki, 
a „wąsko” i „ciasno” mylą mi się już 
nie tak często. Na końcu tego od-
cinka czeka na nas budynek mu-
zeum motocykli. Poza samymi jed-
nośladami wystawiono masę na-
rzędzi i sprzętu, jak pompki, lampy, 
instrumenty pomiarowe, etc. Zgod-
nie z wytycznymi karty drogowej 
odnajdujemy i zliczamy maszyny 
z silnikami w układzie bokser. Nie 
da się nie zauważyć, że więcej tu 
takich przypadków niż w świecie 
samochodów.

Z muzeum jedziemy już tylko 
chwilę na miejsce pierwszych w tym 
roku prób sportowych – wyrobiska 
żwirowni w miejscowości Koczery. 
Tymczasem pogoda postanawia 
dołożyć swoją odrobinę dramaty-
zmu do rozstrzygnięć w stawce. Nie 
ma zapowiadanych upałów i plagi 
komarów, a zamiast tego stoimy 
w siąpiącej mżawce i patrzymy 
na rozmiękającą od deszczu trasę. 
Sami nie wiemy, czy pierwsza po-

zycja startowa to zaleta, czy może 
wada w tych okolicznościach. Z jed-
nej strony odcinki nie są jeszcze 
mocno rozjeżdżone i nie mają wiel-
kich kolein, z drugiej to my będzie-
my przecierać równając co mniejsze 
górki i dołki, wyciągać oponami 
kamienie i rozpoznawać bojem 
zdradliwe miejsca. A każdy kolej-
ny przejazd to dodatkowa nauka 
dla obserwujących… Przynajmniej 
czas, jaki mamy do wjazdu na PKC, 
jest na tyle duży, że obiegamy trasę 

2 razy jeszcze przed startem. Spo-
tkane większe kamienie staramy się 
wyrzucać na bok, żeby nie stracić 
na nich opony lub zawieszenia. 
Dyskutujemy zawzięcie, przekonu-
jąc się co do wizji zachowania auta 
w poszczególnych miejscach, jakby-
śmy nie nauczyli się jeszcze, że ży-
cie regularnie i brutalnie weryfikuje 
nasze pomysły…

Przed PKC-em ustawił się już cał-
kiem solidny ogonek Foresterów, a co 
ambitniejsze załogi stanęły zwartą 
grupą obok linii startu. Ot, taka lo-
kalna loża szyderców, która nie zwa-
żając totalnie na deszcz, zawsze ma 
dla konkurencji uszczypliwy żart, za 
to jej przejazdy ogląda z największą 
uwagą. Patrzcie zatem nikczemnicy, 
bo nasza załoga jeńców nie bierze.

Po standardowym przybiciu 
„żółwia” czekamy niecierpliwie 
na odliczanie. W Forku jest ciepło 
i cicho. Przeskok cywilizacyjny od 
Leone wydaje się aż nienaturalny. 
A jednak nadal po każdej próbie 
będziemy z Marcinem rozważać, 
jak Plejadowóz poradziłby sobie 
w tym miejscu.

Ze startu ruszamy nieco ospa-
le ze względu na automatyczną 
skrzynię, ale na szczęście da się 
zablokować samoczynną zmianę 
biegów i kontrolować je samemu. 
Trasa opada w dół wyrobiska, 
wzdłuż brzegu sztucznego jeziorka 

W piątek atmosfe-
ra gęstnieje. Jedni 
w skupieniu spraw-
dzają samochody, 
inni śmiechem 
i żartami próbują 
maskować lekkie 
podenerwowanie. 
A to jest wszech-
obecne i dotyczy 
każdego. Niby 
wszyscy jadą „bez 
napinki”, ale nikt 
na terenowej 
nie odpuszcza 
zupełnie.

Pogoda posta-
nawia dołożyć 
swoją odrobinę 
dramatyzmu do 
rozstrzygnięć 
w stawce. Nie 
ma zapowia-
danych upałów 
i plagi komarów, 
a zamiast tego 
stoimy w siąpiącej 
mżawce.
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i chociaż jest do niego sporo miej-
sca, to jednak gdzieś przez głowę 
przechodzą myśli o tym, jak głupio 
byłoby tam wpaść i jak głęboko 
opada jego dno. Na dole odbija-
my ciasno w lewo i podjeżdżamy 
pod nieduże wzniesienie. Glina 
w tym miejscu zmieszana z wodą 
przybrała konsystencję żelu i jest 
niesamowicie ślisko, więc szuka-
my przyczepności jadąc po trawie, 
równolegle do trasy. Przyczepności 
nadal nie ma za wiele, ale jest bez 
porównania lepiej. Kilkadziesiąt 
metrów dalej skręcamy ostro 
w lewo i próbujemy się napędzić, 
ignorując fakt, że jedziemy dokład-
nie w kierunku „jeziorka”. I jak tu 
znaleźć właściwy punkt hamowa-
nia, kiedy z jednej strony chcesz 
nabrać tyle prędkości, ile się da, 
z drugiej jest bardzo ślisko? Do tego 
karą za złą ocenę sytuacji może 
być przymusowa kąpiel razem 
z autem. Ostatecznie mieścimy się 
na trasie i zgodnie z mapą jedziemy 
drugą pętlę przez gliniasty pagórek. 
Hamowanie do mety zaczynamy 
odrobinę za wcześnie, ale lepsze to 
niż ryzyko taryfy w tych zdradli-
wych warunkach. Moment później 
znamy już swój wynik, ale nic nam 
to nie mówi, jako że nie ma jesz-
cze nikogo, z kim moglibyśmy się 
porównać. Przyzwyczaimy się do 

tego faktu dopiero po jakimś czasie. 
Ostatecznie okaże się, że nie było 
tak źle i uzyskaliśmy trzecią lokatę, 
a przecież miejsc do poprawy wi-
dzieliśmy jeszcze sporo.

Do drugiej próby ruszamy znów 
w dół, ale tym razem łagodniej-
szym zboczem. Jest za to równo 
i szybko łapiemy prędkość. Wcho-
dząc w pierwszy łuk w prawo już 
czujemy, jak tył zaczyna uciekać 
wesoło. Małą hopkę, znajdującą 
się jakieś 20 m dalej, przejeżdża-
my ciągle jeszcze lekko bokiem, 
ale na szczęście zawieszenie robi 

swoją robotę doskonale i ułamek 
sekundy później auto już znów 
jest stabilne. Lewy zakręt to próba 
znalezienia kompromisu między 
utrzymaniem prędkości a doha-
mowaniem do znajdującego się 
po nim zagłębienia z wodą. W to 
ostatnie wjeżdżamy dość wolno, 
jednak mimo tego głębokość robi 
swoje i podskakujemy w fotelach, 
doceniając kaski i ciasno docią-
gnięte pasy. Trzymamy się wyjeż-
dżonego przez obsługę trasy śladu 
aż do wjazdu na nieduże wznie-
sienie. Stąd do mety został tylko 
90-stopniowy skręt w prawo i dłu-
ga prosta. Problem w tym, że do-
kładnie w miejscu, gdzie powin-
niśmy skręt wykonać, znajduje się 

poprzeczna mulda. Żeby zmienić 
w tym miejscu kierunek musieli-
byśmy odpuścić nieco szybkości. 
Z kolei wariant, który zawczasu 
ustaliliśmy, czyli przecięcie muldy 
i dopiero skręt, nie daje gwarancji, 
że wystarczy nam na ten manewr 
miejsca, zanim wypadniemy 
na znajdujące się na zewnątrz ka-
mienie. Mimo wszystko trzeba ro-
bić swoje! Forek podskakuje lekko, 
kiedy wpadamy na muldę, ale tuż 
za przeszkodą posłusznie skręca, 
zarzucając tyłem. Drugi bieg koń-
czy się kilkadziesiąt metrów przed 
metą, ale zmiana nie ma już sensu 
i pozostaje nam tylko cierpliwie 
poczekać te ostatnie, bardzo dłu-
gie sekundy przejazdu. Zbieramy 

wpis z czasem do karty drogowej 
i wymieniamy pojedyncze uwagi 
z innymi załogami. Uznajemy, 
że w sumie nie było najgorzej, a jak 
okaże się później, nasz czas pozo-
stanie niepobity.

Adrenalina opada w nas mo-
mentalnie, kiedy okazuje się, 
że z przedniego koła uchodzi nam 
powietrze. Typowa przypadłość 
jazdy w terenie – trochę piasku 
dostało się między felgę a oponę, 
i rozszczelniło tę ostatnią. Zmie-
niamy sprawnie koło, motywowani 
dodatkowo nieustanną mżawką. 
Padać przestaje minutę po tym, 
kiedy wreszcie ruszamy dalej.

Leśna droga doprowadza nas 
na tor Rososze. Wysiadamy z auta, 
kiedy zatrzymuje nas obsługa. 
Na obejście trasy nie ma zgody. 
Tłumaczymy, że inne załogi mają 
szansę obejrzeć przejazdy po-
przedników, my musimy jechać 
„w ciemno”, prosimy i zaklinamy. 
W końcu odwołujemy się nawet 
do formalnych zapisów w regula-
minie. NIE! Nie ma zgody i nie ma 
dyskusji. Możemy się dostosować, 
albo jechać w diabły, bez wpisu 
w karcie. Obie wyznaczone w tym 
miejscu próby przejeżdżamy źli 
i rozkojarzeni. Trasa – szybka 
i przepleciona ostrymi podjaz-
dami i zjazdami. Koniec końców, 

o czym nawet nie wiemy, stracimy 
tu potężne 17 sekund – czas, któ-
ry zdecydowałby o zwycięstwie 
w generalce…

10 km, dzielące nas od re-
stauracji, w której zaplanowano 
obiad, mija w ciężkiej atmosfe-
rze. Na szczęście krótko przed 
dojazdem do celu znajdujemy po 
drodze myjnię, co pozwala nam 
doprowadzić auto do porządku 
i pousuwać błoto z kół i hamulców. 
Przy obiedzie emocje nieco opada-
ją i na kolejną próbę ruszamy już 
w lepszych humorach. Utrzymują 

się one przez ok. 15 km dojazdów-
ki, bo na PKC-u mamy powtórkę 
sytuacji sprzed obiadu. Tym razem 
udaje nam się dotrzeć argumenta-
mi do sędziów i dostajemy szansę 
obejść trasę. Ta wyznaczona jest 
na trawiastej łące i przecina wyso-
kie nasypy. Trzeba będzie uważać, 
bo przy większej prędkości po 
wjeździe na szczyt może się oka-
zać, że auto wyjdzie z progu niczym 
Adam Małysz w swoich najlepszych 
latach. Poza tym niepokoją nas 
trochę podłużne koleiny, ale nie 
ma tu nic szczególnie strasznego. 
Wystarczy zapamiętać: duża hopa, 
duża hopa, mała hopa, mała hopa… 
No i oczywiście nie przewrócić 
tyczek z taśmą.

Żółwik i jazda! Słońce pali dość 
mocno i trawa jest już sucha, więc 
auto od startu żwawo nabiera pręd-
kości. Pierwszy nawrót przejeżdża-
my zgodnie z planem, ale na drugim 
Marcin hamuje zdecydowanie za 
wcześnie. Otwieram usta zdezo-
rientowany, jednak sekundę później 
rozumiem, skąd takie zachowanie. 
Po prostu jego i moja wizja „głębokie-
go cięcia” różnią się o dobre 3 metry. 
W sumie, skoro ograniczeń po we-
wnętrznej brak, to czemu nie? Auto 
zostawia głęboki ślad w wysokiej 
trawie i już po chwili znów rwie do 
przodu trasą. Jeszcze tylko te hopy. 
Lekkie dohamowanie – podjazd 
i mocne hamowanie przed szczy-
tem. Potem na dół i do następnej, 

Trasa opada w dół 
wyrobiska, wzdłuż 
brzegu sztucznego 
jeziorka i chociaż 
jest do niego sporo 
miejsca, to jednak 
gdzieś przez głowę 
przechodzą myśli 
o tym, jak głupio 
byłoby tam wpaść 
i jak głęboko opada 
jego dno.

Adrenalina opada 
w nas momental-
nie, kiedy okazuje 
się, że z przedniego 
koła uchodzi nam 
powietrze. Typowa 
przypadłość jazdy 
w terenie – trochę 
piasku dostało się 
między felgę a opo-
nę, i rozszczelniło 
tę ostatnią. Zmie-
niamy sprawnie 
koło, motywowani 
dodatkowo nie-
ustanną mżawką.
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gdzie powtarzamy procedurę. Jesz-
cze tylko jedna mała i już ogień do 
mety… Ostatnia, zapomniana przez 
Marcina hopka wyrasta nam przed 
samochodem tak nagle, że czasu 
starcza tylko na dotknięcie hamul-
ca. Forester brutalnie podbity do 
góry zdaje się zawisać w powietrzu 
na ułamek sekundy, a mrugnięcie 
oka później wbija się mocno przo-
dem w ziemię. Marcin nie wymięka 
i ciśnie gaz do samej mety, ale ja już 
kalkuluję, co straciliśmy. Zderzak 
prawie na pewno. Chłodnica – moż-
liwe. Wahacz – oby nie… Zatrzymu-
jemy się na mecie i wybiegam przed 
samochód bardziej zaaferowany 
jego stanem niż czasem podawa-
nym przez sędziów. Stoję przed 
Forkiem i nie jestem w stanie uwie-
rzyć własnym oczom. Auto jest całe. 
Nie ma nawet jednego pękniętego 
plastiku. Nadal w szoku po tym, co 
właśnie zobaczyłem, odbieram wpis 
z czasem z próby.

Długa, prawie 40-kilometrowa 
sekcja drogowa ciągnie się raz 
asfaltowymi jezdniami, raz leśnymi 
duktami. Niewątpliwego uroku nie 
da się Podlasiu odmówić. Widok 
gospodarstw w mniejszych miej-
scowościach pozwala cofnąć się 
w czasie dobre kilkadziesiąt lat, 
ale nie jest to wynik biedy, tylko 
stylu życia. Jakby wolniejszego od 
tego, do czego w większości jeste-
śmy przyzwyczajeni.

Książka drogowa doprowadza 
nas w końcu na zacieniony par-
king, zaś kilkadziesiąt metrów 
dalej widać już cel naszej podróży. 
W środku lasu, na skraju trzę-
sawiska, na niedużej łączce stoi 
przepiękna, intensywnie niebieska 
cerkiew. Miejsce absolutnie urzeka 
od pierwszego momentu. Usytu-
owany na uboczu, raptem kilkaset 
metrów od granicy z Białorusią 
i jakby zapomniany, kościółek 
aż bije autentycznością. Tutaj czas 

się zatrzymał. Kilkanaście krzyży 
znaczących miejsce pochówku 
wiernych cierpliwie niszczeje dzień 
po dniu i skłania do zastanowie-
nia nad sprawami doczesności. 
Z autentycznym żalem wracam do 
samochodu po zebraniu odpowie-
dzi na pytania z karty. To miejsce 
ma tak niesamowity klimat, że już 
wiem, że wrócę tu na pewno.

Tym razem dojazdówka jest kla-
są samą w sobie. Wąska gruntowa 
droga wije się to przez ciemne lasy, 

to z kolei pokryte łąkami pagórki. 
Stare ogrodzenia znaczące miedze 
i niebo zasnute ciężkimi chmurami 
dopełniają obrazu przypominają-
cego raczej wiejskie rejony Szkocji 
niż wschodniej Polski. Za kolejnym 
wzniesieniem droga doprowadza 
nas nad sam brzeg Bugu, wzdłuż 
którego jedziemy chwilę, sycąc się 
widokami. Jest pięknie.

Równie spektakularne wra-
żenie robi panorama z tarasu 
widokowego na kopalnię kredy 
Mielnik. Pomysł poprowadzenia 
tam na dole szybkiej i długiej próby 
dosłownie nie może nie przyjść do 
głowy. Niestety, nie tym razem… 

Przed odjazdem z lekkim zaskocze-
niem rejestrujemy, że na miejscu 
sprawdzana jest przez organizatora 
obecność poszczególnych załóg. 
Jazda poza trasą nie popłaca…

Leniwy popołudniowy klimat, 
który zaczął nas obejmować, znika 
momentalnie po dojeździe na następ-
ny PKC. Na terenie potężnej żwirow-
ni wytyczono w sumie 3 próby spor-
towe, więc czeka nas sporo biegania. 
Co z tego, że słońce pali niemiłosier-
nie, a nogi zapadają się w głębokim 
piachu? Uśmiech nie znika nam 
z twarzy. Te odcinki są mega! Prze-
biegamy 2 wspólnie z Marcinem, wy-
mieniając się pomysłami i uwagami, 
ale na trzeci brak już nam czasu. Za 
chwilę musimy pojawić się na PKC-u, 
więc Marcin biegnie na trzecią trasę, 
a ja wracam do auta. Długi podbieg 
pod górę dosłownie wypala mi płuca 
i uświadamia, jak duże różnice wy-
sokości są na tych próbach. Zdążam 
z kartą w czasie, a tuż przed wyzna-
czonym startem pojawia się Marcin. 
Błyskawicznie uwijamy się z przygo-
towaniem i moment później czekamy 
na odliczanie. Jest podniecenie, jest 
radość, jest entuzjazm. Jest również 
i tradycyjny „żółwik”, a potem ryk 
rwącego w grząskim, sypkim piachu 
Forestera. Trasa opada powoli w dół 
żwirowni, omijając z rzadka poje-
dyncze drzewka. W końcu skręca 
łukiem w lewo wzdłuż niewyso-
kiej, piaszczystej skarpy, na której 
przycupnęli ludzie obsługujący 
rajd. Tu ewidentnie wyrzuci nas 
na zewnętrzną. A w zasadzie wyrzu-
ciłoby, gdyby nie poczynione wcze-

śniej ustalenia. Marcin odbija mocno 
do wewnętrznej i tnie przez skarpę. 
Forek dosłownie rozbija ją zderza-
kiem, a potem lekko zsuwa się w dół 
na właściwy ślad trasy. Pierwsze 
trudne miejsce za nami! Bardzo 
długi prawy nawrót poprowadzony 
jest w tak głębokim piachu, że auto 
zwalnia prawie do zera. Byle tylko 
nie utknąć… Ostatecznie napęd robi 
swoje i ostatnie kilkaset metrów 
nabieramy prędkości. Na mecie 
nie jesteśmy w stanie przestać się 

uśmiechać. A nie wiemy przecież, 
że nasz czas pozostanie niepobity.

Start do następnej próby usy-
tuowano dosłownie kilkanaście 
metrów dalej, więc nie ma zbędnego 
czekania. Marcin wyłącza jeszcze 
tylko immobiliser, który zaczął pikać 
na nas w trakcie przejazdu. Tu upier-
dliwe ustrojstwo aktywuje się po 
zgaszeniu silnika, otwarciu drzwi 
i Bóg wie jeszcze kiedy. Jeśli w odpo-
wiednim czasie nie wcisnąć przyci-
sku w odpowiedniej sekwencji, wy-
łącza zapłon, a tego byśmy przecież 
nie chcieli w trakcie walki o czas.

Najkrótszy z wytyczonych tu 
oesów niedługo po starcie opada 
stromo w dół dobre kilkanaście 
metrów. Wrażenia są niesamowite, 
a miejsce skutecznie weryfikuje 
„cojones” kierowcy. Przejazd pod 
konstrukcją taśmociągu chwilę 
później jeszcze dodaje klimatu. 
Ta trasa mogłaby być żywcem prze-
niesiona do jakiejkolwiek gry kom-
puterowej. Ostatecznie notujemy tu 

Niewątpliwego 
uroku nie da 
się Podlasiu 
odmówić. Widok 
gospodarstw 
w mniejszych 
miejscowościach 
pozwala cofnąć 
się w czasie dobre 
kilkadziesiąt lat, 
ale nie jest to 
wynik biedy, tylko 
stylu życia.
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Jest podniecenie, 
jest radość, jest 
entuzjazm. Jest 
również i trady-
cyjny „żółwik”, 
a potem ryk rwą-
cego w grząskim, 
sypkim piachu 
Forestera.
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drugi czas z sekundą straty do naj-
szybszej załogi, ale plujemy sobie 
w brodę, że na stromym zjeździe nie 
pojechaliśmy jeszcze szybciej.

Ostatni odcinek wytyczony 
na żwirowni gwarantuje emocje 
samym widokiem. Długi, szybki, 
z miejscem na błędy. Aż chce się 
jechać! Marcin startuje świetnie, 
ale dosłownie sekundy po rusze-
niu w aucie słychać przerażający 
dźwięk. Tak, niezbyt głośne pika-
nie potrafi być przerażające. Otóż 
immobiliser właśnie zaczął dopo-
minać się swojego. Marcin wytrzy-
muje nerwowo, bo suniemy właśnie 
lekkim bokiem w prawym zakręcie, 
dohamowując równocześnie do 
ciasnej szykany. Tę przejeżdżamy 
czysto i szybko, chociaż lewa ręka 
kierowcy usilnie próbuje wystukać 
odpowiednią sekwencję na przyci-
sku gdzieś obok kolana.

„Bieg!” – krzyczy Marcin i od 
tego momentu prowadzimy już we 
dwóch. On z jedną ręką na kierow-
nicy, ja z kolei na dźwigni skrzyni, 
zablokowanej w trybie „manual-
nym”. Jakie szczęście, że nie ma tu 
sprzęgła! Nawrót na beczce wycho-
dzi nam całkiem sprawnie, ale kiedy 
suniemy bokiem na hamowaniu do 
szykany, wiemy, że nie da się tak je-
chać. Szczęśliwie udaje się w ostat-
niej chwili wstrzelić między tyczki, 
ale Marcin znów przejmuje stery 
w 100%. Olać ten immobiliser! Musi 
wytrzymać! W lewy skręt do nie-
dużej niecki wchodzimy idealnie. 
Jest tu dość ciasna beczka, która 
aż prosiłaby się o użycie hamulca 
ręcznego, ale ta opcja w automacie 
nie istnieje, więc trzeba ścisnąć 
zęby i jechać „na okrągło”. Immobi-
liser już nie pika uprzejmie – teraz 
wyje złym, ciągłym sygnałem oznaj-
miając, że za moment odetnie za-
płon i wyłączy silnik. Wyjeżdżamy 
z niecki z lekką nadsterownością. 
„Wytrzymaj! Wytrzymaj Forester-
ku!” – Marcin wrzeszczy błagalnym 
tonem, a ja bez zastanowienia dołą-
czam do niego.

Od mety dzieli nas długi, wy-
soki podjazd – ten, na którym bie-

gnąc na PKC, omal nie umarłem. 
Na szczęście nawracając do niego 
po wyjeździe z niecki mój kierowca 
zrobił to jak prawdziwy profesjona-
lista i auto nie straciło obrotów ani 
ciśnienia w turbinie. Tylko to wy-
cie… Wwierca się w głowę, wróżąc 
porażkę i przekreślenie tegorocz-
nego wyniku… Na linię mety wpa-
damy na zablokowanych kołach. 
W momencie zatrzymania silnik 
już nie pracuje. Udało się! Jesteśmy 
przy stoliku sędziowskim i siedzi-
my w zgaszonym samochodzie, 
śmiejąc się i krzycząc obłąkańczo. 
Adrenalina dosłownie rozsadza 
nam tętnice. Aż ciężko porównać 
to uczucie z czymkolwiek innym. 
To je rally! Tego, co działo się na tej 
próbie w aucie, nie umiem oddać 
choćby w połowie. Tym bardziej 
nie umiem opisać kunsztu, jakim 
popisał się Marcin. Bez względu 
na okoliczności pojechał mistrzow-
sko i sam suchy wynik nie miał dla 
mnie znaczenia. A wynik? „Włoży-
liśmy” ponad 5 sekund drugiej, naj-
szybszej po nas załodze. Przepaść!

40 km drogi powrotnej do 
bazy prowadzi samymi asfaltami, 
ale może to nawet lepiej. Emocje 
powoli opadają, chociaż pozostaje 
radość. Jest czas na śmiech, dzie-
lenie się wrażeniami, opowiadanie 
dziewczynom, co działo się w aucie 
podczas przejazdów. Eh… Plejady! 
Piątkowy wieczór w Janowie nie róż-
ni się niczym od innych piątkowych 
wieczorów na zlocie. Masa uśmiech-
niętych osób spotyka się, żeby zjeść 
razem, wypić piwo i opowiedzieć 
o doświadczeniach minionego dnia. 
Jest mnóstwo założonych w powie-
trzu rękoma kontr na kierownicy, 
groźne miny i opowieści kończące 
się najczęściej wybuchem gromkie-
go śmiechu słuchających. Zwykli 
ludzie zmieniają się na czas tych 
opowieści w bohaterów w rajdowych 
kombinezonach. I nie ma znaczenia, 
że nie widziałeś kogoś przez rok –  
czujecie się tu jak w domu.
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TEKST: AGNIESZKA JAMA / ZDJĘCIA: SUBARU EUROPEMODELE

To jednak, o dziwo, się nie stało. 
Licznik po prostu zatrzymał 
się na wskazaniu 999 999 km. 

Jernej Jung, bo to o tym muzyku mowa, 
znany jest w swoim kraju jako Jerry. Jest 
członkiem popularnego słoweńskiego 
zespołu Mladi Levi, a jednocześnie au-
torem tekstów i kompozytorem muzyki. 
Mimo że od chwili odnotowania tak 
imponującego przebiegu swojego samo-

chodu minęło już trochę czasu, nadal 
z ogromnym entuzjazmem wspomina on 
ten ekscytujący moment, który nastąpił 
jakby nigdy nic w pewien zwyczajny 
dzień podczas przejazdu do rodzinnego 
miasta – Lublany. Milion przejechanych 
kilometrów to przecież niemalże tyle, 
ile wynosi łączna długość 25 okrążeń 
naszego globu. Innymi słowy to dystans 
odpowiadający „przejażdżce” z Ziemi 

na Księżyc i z powrotem, a następnie 
jeszcze raz na Księżyc!

Z muzyką właściciel wyjątkowego 
egzemplarza  Subaru związany jest od 
40 lat. Jego przygoda z Leśnikiem rozpo-
częła się z kolei mniej więcej w połowie 
kariery muzycznej, bo ponad dwie dekady 
temu, w 1998 roku. To wtedy Jernej Jung, za 
namową swojego przyjaciela, zdecydował 
się na zakup jednego z naszych modeli. 

34 35

FORESTER Z MILIONEM KILOMETRÓW
NA LICZNIKU
Zestaw sześciu dziewiątek na liczniku samochodu nie zdarza się często… W 2018 roku 
przytrafił się jednak pewnemu muzykowi ze Słowenii, który takie oto napawające dumą 
zestawienie cyfr zarejestrował na liczniku swojego Forestera i czym prędzej postanowił 
uwiecznić je na fotografii w obawie przed wyzerowaniem urządzenia.



Wybrał Forestera z uwagi na to, że po-
trzebował samochodu, którego będzie 
mógł wyjątkowo mocno eksploatować, 
również podczas dalekich wyjazdów do 
innych krajów, a często także podczas 
jazdy w terenie. Do decyzji o zakupie 
pojazdu naszej marki przyczynił się 
jednak przede wszystkim fakt, że ro-
dzina Jerry’ego była z  Subaru związana 
już wcześniej. Począwszy od 1970 roku 
bliscy muzyka użytkowali różne modele 
spod znaku Plejad.  Subaru było również 
pierwszym samochodem jego matki. Bar-
dzo dobra opinia rodziny o swoich pojaz-
dach przekonała go do kontynuowania 
rodzinnej tradycji.

Jernej Jung z dumą przyznaje, że Fore-
ster nigdy go nie zawiódł. Ma same dobre 
wspomnienia związane z jego użytko-
waniem, a przez tak długi czas eksplo-
atacji zdążył przetestować go w różnych 
warunkach drogowych i pogodowych. 
Swoją pierwszą dłuższą podróż za jego 
sterami odbył do Anglii. Nie tę wyprawę 
wspomina jednak najbardziej. W pamię-
ci muzyka znacznie silniej zapisała się 
bowiem najdłuższa czasowo eskapada, 

na jaką zdecydował się swoim Foreste-
rem. W kilka dni pokonał nim łącznie 
blisko 10 000 km, przemierzając kolejno 
drogi Słowenii, Włoch, Francji, Portugalii, 
Hiszpanii, następnie z Gibraltaru przepra-
wiając się do Maroka, a stamtąd ruszając 
z powrotem przez Hiszpanię, Francję, 
Szwajcarię, Niemcy i Austrię do Słowenii. 
Na tak złożonej trasie Jerry nie doświad-
czył absolutnie żadnych problemów z sa-
mochodem, wymieniając w nim jedynie 
olej silnikowy. Niezawodność okazała 
się z czasem drugim imieniem Forestera. 
W całym dotychczasowym okresie jego 
użytkowania, mimo niejednokrotnych 
zmagań w wymagającym terenie leśnym 
czy górzystym, samochód nigdy się nie 
zepsuł. Jego właściciel przyznaje, że o wy-
jątkowość zaczął podejrzewać swój eg-
zemplarz Leśnika po przejechaniu nim 
pierwszych 500 000 km. W to zaś, że jest 
on absolutnie jedynym w swoim rodzaju 
okazem, uwierzył, gdy licznik zatrzy-
mał się tuż przed magicznym milionem. 
Nie ulega wątpliwości, że do takiego efek-
tu przyczyniło się staranne utrzymywanie 
samochodu. Jerry zawsze przykładał dużą 

wagę do regularnych przeglądów, które 
wykonywał po przejechaniu każdych 
kolejnych 15 000 km. Dbał przy tym o to, 
żeby przeprowadzali je tylko i wyłącznie 
profesjonalni mechanicy. Dzięki temu 
obecnie 70% części jego Leśnika nadal 
stanowią te oryginalne. W przypadku 
konieczności wymiany jakiegokolwiek 
elementu zawsze na jego miejsce trafiał 
taki, który pochodził od znanego i spraw-
dzonego producenta.

Licznik Forestera niczym zaczarowany 
ani drgnie i od dłuższego już czasu wska-

zuje 999 999 km. To jednak nie przeszka-
dza jego właścicielowi w dalszym zlicza-
niu przemierzanych kilometrów. Muzyk 
opracował swoją własną metodę obliczeń 
bazującą na sumowaniu kolejnych tan-
kowań i skrupulatnych zapiskach. Bak 
paliwa uzupełniony do pełna wystarcza 
na 500–600 km. Według Jerneja Junga 
od momentu, kiedy na liczniku „stuknął” 
milion kilometrów, do chwili obecnej Fo-
rester pokonał już 35 000 km i gotów jest 
do dalszych podróży, bo nic mu nie dolega. 
Muzyk zakochał się w tym modelu do tego 

stopnia, że kilka lat temu zdecydował się 
na zakup kolejnego egzemplarza, tym ra-
zem już jego trzeciej generacji (samochód 
zakupiony w 1998 roku był Foresterem 
pierwszej generacji). Ten z kolei może po-
chwalić się już wynikiem ponad 150 000 
przejechanych kilometrów, a jego właści-
ciel z pewnością chciałby przekonać się 
o tym, że historia lubi się powtarzać.

W Słowenii nadal niewielu kierow-
ców może cieszyć się samochodem spod 
znaku Plejad. Na tamtejszych drogach 
jest ich jak na lekarstwo. Z tego powo-
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du zasiadający za ich kółkiem uważnie 
wypatrują swoich „kolegów” i jeśli już 
natrafią na siebie na słoweńskich tra-
sach, zawsze pozdrawiają się radosnym 
„oh bravo!”. Tylko oni wiedzą bowiem, 
jak wyjątkowy samochód prowadzą. 
Jerry uważa się za szczęściarza, bo na-
leży do tego właśnie grona. Często 
wspomina zabawną historię, którą prze-
żył pewnego dnia, prowadząc swojego 
Leśnika w górach mierzących blisko 
2000 m n.p.m. na granicy słoweńsko-
-austriackiej. Zmierzając ze Szwajcarii 
do domu w Lublanie, musiał pokonać 
niebezpieczną górską drogę, co przy 
dobrej pogodzie nie stanowiłoby dla 
Forestera większego problemu. Pech 
chciał jednak, że akurat tego dnia na ob-
ranej trasie spadło 1,5 m śniegu. W go-
dzinach wieczornych Jerry dojechał do 
znaku, na którym widniał napis „Jazda 
zabroniona, przejazd zamknięty”. Mimo 
wyraźnego zakazu postanowił go złamać 
i zaufać swojemu Foresterowi. Decyzja 
nie należała do łatwych, bo samochód 
wyposażony był nadal w letnie opony. 
Bez zimówek i łańcuchów muzyk zdecy-
dował się jednak kontynuować podróż. 
Auto również w tak trudnych warunkach 
okazało się niezawodne i dzielnie „wdra-
pało się” na szczyt. Tam jednak pojawił 
się prawdziwy problem w postaci poli-
cjantów, którzy na samej górze czuwali 
nad zamkniętym odcinkiem trasy. Jerry 
został natychmiast zatrzymany, a jeden 
z funkcjonariuszy bez najmniejszego 
wahania zagroził mandatem. Na całe 
szczęście wśród policjantów obecny 
był również sam komendant, który sta-
nął w obronie muzyka. Potwierdził on, 
że zna Jerry’ego i zezwolił na dalszą jaz-
dę, informując swoich kolegów, że sam 
również posiada Forestera – jedyny sa-
mochód, który mógł tego dokonać w tak 
trudnych warunkach.

W swoich wypowiedziach Jerry pod-
kreśla, że prowadząc Leśnika, czuje 
wielką pasję, a auto zajmuje sporo miejsca 
w jego sercu i stanowi ogromną część jego 
życia. Trudno się dziwić… Są razem od 
ponad 20 lat i ramię w ramię zwiedzili już 
całą Europę – Forester pokonując dzielnie 
kolejne wyzwania na jej drogach, a Jerry 
nucąc w tym czasie za jego sterami prze-
boje ukochanych Beatlesów.

Muzyk odebrał również gratulacje 
z rąk Masamichi Kudo, byłego prezesa 
 Subaru w Europie, który nie krył swojego 
ogromnego zadowolenia z wyniku, jaki 
udało się osiągnąć Leśnikowi ze Słowe-
nii. Wyraził on jednocześnie swoje uzna-
nie dla Jerry’ego za wyjątkowo staranne 
utrzymanie pojazdu. W tym miejscu war-
to przypomnieć, że samochody  Subaru 
generalnie cieszą się opinią bardzo 
wytrzymałych i odpornych na działanie 
czasu. Ponad 97% tych sprzedanych 
w Europie w ciągu ostatnich 10 lat nadal 
porusza się po drogach.

Podsumowując opowieść o Jerrym 
i jego Leśniku, warto przypomnieć kilka 
faktów z historii tego modelu. Byliśmy 
bowiem pionierem SUV-ów, wprowadza-
jąc na rynek w 1995 roku kompaktowego 
crossovera – Outbacka. Po dwóch latach 
swój debiut miał Forester, stanowiący 
idealne połączenie najmocniejszych 
stron sportowego samochodu użytko-
wego i samochodu osobowego. Obecnie 
możemy pochwalić się już czwartą ge-
neracją tego modelu, będącą laureatem 
wielu rankingów i zdobywcą najwyższych 
not w wymagających programach oce-
ny bezpieczeństwa pojazdów i testach 
zderzeniowych na świecie. W 2012 roku 
Forester zdobył 5 gwiazdek, czyli naj-
wyższą możliwą do osiągnięcia notę 
w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. 
W styczniu 2020 roku ta sama organizacja 
ogłosiła zdobycie przez Forestera tytułu 
„Najlepszy w klasie” za rok 2019. Jest on 
przy tym perfekcyjnie skrojony na miarę 
potrzeb Europejczyków. Kierowcy cenią 
przede wszystkim jego idealne wymiary, 
wysokiej jakości wnętrze, przestronną 
kabinę i wielkość bagażnika mogącego 
pomieścić do czterech dużych walizek 
podróżnych. Ogromne znaczenie przy 
podejmowaniu decyzji o zakupie tego 
właśnie modelu odgrywa również jego 
bezpieczeństwo. Decyduje o nim mię-
dzy innymi obecność systemu  EyeSight 
czy funkcja SRVD ( Subaru Rear Vehicle 
Detection) umożliwiająca wykrywanie 
obiektów znajdujących się z tyłu pojazdu. 
Od chwili pojawienia się Leśnika na ryn-
ku w 1997 roku w Europie sprzedano już 
łącznie ponad 330 000 egzemplarzy tego 
modelu. Jego światowa produkcja prze-
kroczyła 3,7 miliona egzemplarzy.
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 Subaru wzięło udział w pionier-
skim programie MUSE (Mo-
torbike Users Safety Enhan-

cement) zmierzającym do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników 
motocykli. Jego celem było wypra-
cowanie rozwiązań, dzięki którym 
ryzyko kolizji samochodu z jedno-
śladem będzie można ograniczyć.

Choć motocykliści to niedu-
ży procent uczestników ruchu, 
stanowią 15% ofiar śmiertelnych 
na europejskich drogach. Są od 
9 do nawet 30 razy bardziej nara-
żeni na śmierć w wypadku (wg da-
nych OECD1 z 2015 r.) niż kierowcy 

1  OECD – Organizacja Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic 
Co-operation and Development) to powstała 
w 1960 roku międzynarodowa organizacja o pro-
filu ekonomicznym, skupiająca 36 wysokorozwi-
niętych, demokratycznych państw.

samochodów. We Francji, gdzie 
przecież motocyklistów jest wielu 
(ok. 2% pojazdów na drogach), ich 
udział w wypadkach śmiertel-
nych jest najwyższy w grupie 
niechronionych uczestników 
ruchu (wg danych z 2010 r. 
motocykliści stanowią 23%, 
22% – piesi, 5% – rowerzyści).

Badania prowadzone 
na Zachodzie nad wypadkami 
z udziałem motocyklistów już 
na początku lat 80. XX wieku 
wykazały, że są oni nadre-
prezentowani w zderze-
niach, do których doszło 
z powodu wymusze-
nia pierwszeństwa. 
W 60% sprawcami 
byli kierujący innymi 
pojazdami. Ta prawi-

dłowość nie zmieniła się do dziś, 
co pokazuje, w którą stronę powin-
ny zmierzać prace nad poprawą 
bezpieczeństwa motocyklistów.

Zapotrzebowanie na program 
badawczy taki jak MUSE wywodzi 
się z faktu, że o ile przemysł sa-
mochodowy wypracował już wiele 
rozwiązań, dzięki którym ruch sa-
mochodów może być kontrolowany 
i wręcz automatycznie korygowa-

ny przez aktywne systemy 
bezpieczeństwa, o tyle 

ruchu jednośladów nie 
da się tak prosto opano-

wać. Przede wszystkim 
to pojazdy, które mają 

więcej swobody niż auta. Pochyle-
nie odgrywa kluczową rolę w ich 
prowadzeniu. Niebagatelne zna-
czenie ma aktywność kierowcy: 
balans ciałem to kolejny element 
kierowania jednośladem. To nie 
znaczy, że motocykliści nie mogą 
liczyć na zaawansowane systemy 
wsparcia. Takie systemy już są 
oferowane, choć skomplikowana 
kinetyka ruchu motocykla, wyni-
kająca z mniejszej niż w przypad-
ku aut liczby punktów „podparcia”, 
czyli styku z podłożem, stawia 
przed ich konstruktorami trudne 
zadanie.

Jest coraz więcej możliwości
Arsenał systemów wsparcia 

kierujących jednośladami syste-
matycznie się powiększa. Zaawan-
sowane motocykle są wyposażane 
w układy MSC (Motorcycle Stability 
Control), zapobiegające najczęst-
szym sytuacjom, w których do-
chodzi do poważnych wypadków 
motocyklowych, czyli upadkom 
na zakrętach podczas hamowania. 
To połączenie ABS-u, kontroli trak-
cji i zmiennych map zapłonu. Moduł 
sterujący układem dba o to, by 
motocykl pozostał stabilny. Jedną 
z kluczowych informacji niezbęd-
nych do jego działania jest czujnik 
pochylenia.

Podczas jednego z niedawnych 
salonów motocyklowych w Me-
diolanie zaprezentowano prototyp 
systemu automatycznego hamowa-
nia awaryjnego dla motocykli w ra-
zie zagrożenia kolizją – Emergency 
Brake Assist. W samochodach to 
nic nowego, lecz w jednośladach to 
zupełnie nowa jakość.

Yamaha zbudowała już nawet 
autonomiczny motocykl! Pokazany 
w 2017 roku Motoroid 
może się 

samodzielnie poruszać, sterowany 
przez sztuczną inteligencję. Ten 
autonomiczny elektryczny koncept 
może złożyć nóżkę i – utrzymując 
prawidłową pozycję – samodziel-
nie wyjechać z garażu czy miejsca 
parkingowego.

Umiejętność utrzymywania 
równowagi jest chyba tym, co 
najbardziej zaskakuje obserwa-
tora. Kluczowe znaczenie ma tu 
IMU (Inertial Measurement Unit), 
opierający się na czujniku żyrosko-
powym i czujniku przyspieszenia 
(wzdłużnego i poprzecznego) oraz 
szybkość przeliczania danych. 
Są one przekazywane do urządzeń 
wykonawczych z opóźnieniem 
nieprzekraczającym pięciu tysięcz-
nych sekundy.

Za realizację utrzymania 
równowagi odpowiedzialny jest 
AMCES (Active Mass Center 
Control System), który zmienia 
położenie środka ciężkości ma-
szyny, poruszając 

Choć motocykliści 
to nieduży procent 
uczestników ruchu, 
stanowią 15% 
ofiar śmiertelnych 
na europejskich 
drogach. Są od 
9 do nawet 30 razy 
bardziej narażeni 
na śmierć w wy-
padku niż kierowcy 
samochodów.

PROGRAM MUSE – 
NA SKRZYŻOWANIU DRÓG AUT  
I JEDNOŚLADÓW
Najczęstszy tekst, jaki słyszą policjanci chyba 
na całym świecie na miejscu wypadku 
z udziałem motocykla od kierowcy samochodu, 
który w nim uczestniczył? „Nie widziałem go!” 
Syndrom SMIDSY (z angielskiego: 
„Sorry Mate I Didn’t See You”) to nie jedyny 
problem, jaki może pojawić się tam, 
gdzie drogi motocyklistów czy skuterzystów 
krzyżują się z drogami kierowców aut.



odpowiednio ruchomymi elemen-
tami całej konstrukcji, zwłaszcza 
koncentrującym znaczną masę 
zespołem baterii, a także sterując 
przednim kołem, które jest prowa-
dzone „by wire”, czyli bez mecha-
nicznego połączenia z kierownicą. 
Na razie Motoroid jest funkcjonalny 
przy małej prędkości, lecz Yamaha 
pracuje nad tym, by uzyskać taką 
samą efektywność także przy 
szybszej jeździe.

Czy autonomizacja jednośla-
dów to skuteczna droga do re-
dukcji ryzyka ich kolizji z innymi 
uczestnikami ruchu? Być może 
w przyszłości, lecz teraz wydaje się, 
że więcej do zrobienia i osiągnięcia 
mają konstruktorzy aut dzięki tech-
nologiom dostępnym w przemyśle 
samochodowym.

Projekt, który może wiele zmienić
Jako jeden z pionierów na polu 

badań nad ochroną motocyklistów 
centrum UTAC CERAM2, między-
narodowa organizacja wyspecja-
lizowana w badaniach i testach 
dla przemysłu motoryzacyjnego, 
zainicjowało wspólnie z partne-
rami, reprezentującymi przemysł 
samochodowy, europejski projekt 
MUSE. Obok  Subaru (marki, która 
wykazała już swoje zaangażo-
wanie w sprawy bezpieczeństwa, 
oferując uznany przez klientów 
system  EyeSight) wśród partne-
rów są: Renault, VW, BMW, FCA 
(Fiat – Chrysler), Honda oraz do-
stawcy komponentów do produkcji 
motoryzacyjnej: Autoliv, ZF-TRW, 
Valeo, Bosch i Denso. Do programu 
włączono także grupę badawczo-
-technologiczną 4activeSystems, 
specjalizującą się w przygoto-
waniu manekinów i narzędzi do 
badania aktywnych systemów 
bezpieczeństwa.

2  UTAC CERAM (Union Technique de l’Automobile, 
du motocycle et du Cycle, Centre d’Essais et de 
Recherche Appliqué à la Mobilité) jest prywatną, 
niezależną grupą realizującą różnorodne zadania 
w obszarze badań i analiz związanych z trans-
portem, od przepisów, przez testy, po ekspertyzy 
techniczne, certyfikację, a także organizację 
wydarzeń i szkoleń kierowców. Obecnie dysponu-
je centrami testowymi i badawczymi we Francji, 
a także oddziałami w Chinach, Rosji, Japonii 
i USA. Działa w 40 krajach na całym świecie.

Współpraca tak szerokiego grona 
różnych aktorów branży pozwoliła 
z jednej strony korzystać z szero-
kich zasobów już zgromadzonych 
europejskich danych na temat 
wypadków z udziałem jednośla-
dów, a z drugiej pracować nad 

stworzeniem najlepszych systemów 
bezpieczeństwa, skierowanych 
na unikanie wypadków z udziałem 
jednośladów oraz systemów oce-
ny takich rozwiązań. Które z nich 
okażą się najbardziej efektywne, 
jak je rozwijać, jakie systemy będą 
najskuteczniejsze, jakie jest miejsce 
zaawansowanych systemów wspar-
cia kierowców jednośladów – to 
są pytania, na które trzeba szybko 
znaleźć odpowiedzi.

Badania od lat
Od lat 90. XX w. powstają różno-

rodne centra gromadzenia danych 
o wypadkach z udziałem motocy-
klistów.

CARE (Community database on 
Accidents on the Roads in Europe) to 
unijna baza, gromadząca informacje 
o wypadkach z ofiarami śmiertel-
nymi lub rannymi ze standaryzacją 
danych przez instytucje krajowe 
tak, by były one kompatybilne.

SafetyNet to program unijny, 
którego celem było stworzenie 
podwalin pod europejskie Obser-
watorium Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Ma ono wspierać 
wszystkie aspekty bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

Dla pogłębionych studiów nad 
wypadkami z udziałem motocykli-
stów Unia Europejska współfinan-
sowała powstanie ośrodka MAIDS 
(Motorcycle Accident In-Depth 
Study). Projekt objął wypadki z lat 
1999–2000, do których doszło we 
Francji, Hiszpanii, Holandii, Niem-
czech i Włoszech, czyli na najwięk-
szych rynkach jednośladów w kon-
tynentalnej części Unii.

Już w 1997 roku Komisja Euro-
pejska zleciła TNO (Nederlandse 
Organisatie voor Toegepast-natuur-
wetenschappelijk Onderzoek) – 
Holenderskiej Organizacji Zastoso-
wań Nauki, niezależnej instytucji 
badawczo-naukowej powołanej 
w 1932 roku, analizę zależności 
mocy jednośladów z poziomem ich 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Badania te nie wykazały, by mocne 
jednoślady były istotnie mniej bez-
pieczne niż słabsze.

Wiele analiz opartych na zgro-
madzonych danych i istotnych 
wniosków znalazło się w raporcie 
przygotowanym w 2008 roku przez 
Europejską Radę Bezpieczeństwa 
Transportu ETSC (European Trans-
port Safety Council). Rada powsta-
ła jako instytucja pozarządowa 
w 1993 roku w związku z poważnym 
wzrostem problemów z bezpieczeń-
stwem ruchu na drogach UE. Skupia 
uznanych ekspertów w dziedzinie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Raport powstał, gdyż przy wzro-
ście rejestracji jednośladów liczba 
ofiar wypadków z ich udziałem nie 
spadała w takim samym tempie jak 
wśród użytkowników aut.

Studia prowadzone w ramach 
programu MAIDS objęły ponad 
900 kolizji. Do ich pogłębionej oceny 
zastosowano ok. 2 tysięcy zmien-
nych, w tym czynniki ludzkie, wpływ 
otoczenia i stanu pojazdów. Wyniki 
wskazały, że w przytłaczającej więk-
szości przypadków pierwszorzęd-
nym czynnikiem prowadzącym do 
wypadków był błąd człowieka: kieru-
jącego jednośladem – w 37%, a kieru-
jącego innym pojazdem – aż w 50%. 
Do pozostałych 13% zdarzeń mogły 

się przyczynić inne elementy: słabe 
oznakowanie lub stan drogi, czynni-
ki związane z pogodą lub z usterką 
techniczną.

Wśród drugorzędnych czynni-
ków odpowiedzialnych za zdarze-
nia wskazano, że kierujący jed-
nośladem nie dostrzegli drugiego 
pojazdu, a następnie podjęli szereg 
błędnych decyzji, nieskutecznych 
w uniknięciu kolizji. Badania 
wykazały też, że ci kierujący, któ-
rzy prowadzili swoje jednoślady 
bez wymaganych uprawnień, 
byli znacznie bardziej narażeni 
na uczestnictwo w wypadkach niż 
ci, którzy je posiadali.

Kolejny niezwykle ważny wnio-
sek z tych badań był taki, że wśród 
kluczowych czynników przyczy-
niających się do wypadków był błąd 
prowadzących inny pojazd w po-

strzeganiu jednośladów. Popełniło 
go ponad 70% kierowców. Co cie-
kawe, błąd ten wyraźnie rzadziej 
popełniali kierowcy posiadający 
także prawo jazdy na motocykl.

Przed samą kolizją 71% motocykli-
stów podejmowało manewry zmie-
rzające do jej uniknięcia, przy czym 

31% doświadczyło jakiegoś typu 
utraty kontroli nad jednośladem.

W badaniach zrealizowanych 
w 2000 roku jasno wyłoniono pięć 
najbardziej typowych scenariuszy 
wypadków: motocykl z pierwszeń-
stwem kontra samochód osobowy, 
przecinający jego tor jazdy: 46%, 
wymuszenie pierwszeństwa na mo-
tocykliście przez pojazd skręcający 
w lewo: 26%, kolizja z wyprzedza-
jącym motocyklistą przy skręcie 
w lewo: 11%, przy zawracaniu: 9%, 
motocyklista uderzony przez pojazd 
wyprzedzający inny pojazd: 7%.

Wyniki wielu badań wskazują, 
że nawet doświadczeni kierowcy 
samochodów jako źródło zagroże-
nia postrzegają przede wszystkim 
inne samochody, a nie jednoślady. 
Problemy z dostrzeganiem jed-
nośladów przez innych uczestni-

ków ruchu spowodowały nacisk 
na zmiany w szkoleniu kierowców. 
W Wielkiej Brytanii przeprowa-
dzono kampanię społeczną pod 
wymownym hasłem: „Think once, 
think twice, think bike” (pomyśl 
raz, pomyśl dwa razy, pomyśl moto-
cykl). Przydałaby się i u nas…

Jedną z odpowiedzi na ten pro-
blem był niskobudżetowy symulator 
przygotowany przez Hondę, pracu-
jący na komputerach PC. Nie wy-
magał on zaawansowanego oprzy-
rządowania i choć nie oddawał 
też dynamiki związanej z ruchem, 
pozwalał poznawać zagrożenia 
powstające w związku z ruchem 
jednośladów na drodze.

Już na drodze do poprawy
Analiza danych już przyniosła 

pierwsze konkretne działania, 
np. zmiany w działaniu ukła-
dów hamulcowych jednośladów. 
W ostatnich latach wprowadzono 
obowiązkowe systemy zapo-
biegające blokowaniu kół (ABS) 
lub sprzężone hamulce CBS, bo-
wiem okazało się, że w sytuacji 
kryzysowej kierujący jednośladami 
mają problemy z kontrolą dwóch 
obwodów hamowania – przedniego 
i tylnego – oddzielnie.

W 2003 roku Unia Europejska 
wydała dyrektywę w sprawie roz-
wiązań słupków A w samochodach. 
Był to wynik prac brytyjskich ba-
daczy, którzy wykazali, że w wy-
niku ich poszerzania – ze względu 
na poprawę bezpieczeństwa jadą-
cych w autach – do 0,35 s wydłużył 
się czas, w którym kierujący jedno-
śladami mogą zniknąć w martwym 
polu kierowcom aut. W efekcie wy-
liczono, że nawet za 10% wypadków 
śmiertelnych z udziałem motocy-
klistów może odpowiadać właśnie 
poszerzanie przednich słupków. 
Dyrektywa Komisji Europejskiej 
wymusiła „wstawienie” w sze-
rokich słupkach odpowiednich 
„przezierników” – małych okienek, 
które mają ułatwić dostrzeżenie 
zasłoniętych uczestników ruchu. 
Jak one działają? Mogą się o tym 
przekonać użytkownicy aut z taki-
mi rozwiązaniami, ale prawda jest 
taka, że to niewielkie ułatwienie.

Na tym polu  Subaru wybrało 
chyba lepsze wyjście: nie rozbu-
dowywać nadmiernie przednich 
słupków. W nowych modelach 
Forestera i XV są one na tyle wy-
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Wyniki wielu 
badań wskazują, 
że nawet doświad-
czeni kierowcy 
samochodów jako 
źródło zagrożenia 
postrzegają przede 
wszystkim inne 
samochody, a nie 
jednoślady. Pro-
blemy z dostrzega-
niem jednośladów 
przez innych 
uczestników ruchu 
spowodowały 
nacisk na zmiany 
w szkoleniu kie-
rowców.



trzymałe, że nie szkodzi im profil 
szczuplejszy niż w wielu autach 
innych producentów. Zachowanie 
naturalnego, szerokiego pola ob-
serwacji kierowcy jest o wiele sku-
teczniejszym narzędziem poprawy 
bezpieczeństwa.

Brak widoczności w lusterkach 
cięższych pojazdów ciężarowych 
również doprowadził do wydania 
dyrektywy, która wprowadziła (od 
2003 r. w nowych, a od 2007 r. w już 
użytkowanych pojazdach) obo-
wiązek posiadania lusterek, po-
kazujących przestrzeń blisko przy 
burtach, by nie dochodziło do naje-
chania czy potrącenia kierujących 
jednośladem właśnie w obszarach 
wcześniej nie objętych polem 
obserwacji. Te same przyczyny 
doprowadziły do wprowadzenia 
obowiązku instalowania osłon po 
bokach tych pojazdów, które mają 
otwartą ramę między kołami osi.

Do poprawienia są też drogi. 
W raporcie przygotowanym na po-
trzeby Komisji Europejskiej wska-
zano, że do 8% wypadków dochodzi 
w związku z błędami w oznakowa-
niu, które nie uwzględnia specyfiki 
ruchu motocykli. Przykładem mogą 
być nawet ronda, które generalnie 
jako takie są bezpieczniejsze niż 
inne skrzyżowania. Ale wystarczy, 
że dojazd do nich zostanie tak za-
projektowany, iż jadący po rondzie 
jednoślad z łatwością będzie się 
mieścił w strefie obserwacji zasło-
niętej słupkiem A.

Pięć zadań MUSE
Twórcy programu MUSE po-

dzielili obszar badań na pięć zadań. 
1  Obejmuje analizy dostępnych 

danych o wypadkach, wyłonienie 
głównych scenariuszy zdarzeń 
z udziałem jednośladów i pogłębio-
ne studia różnic w poszczególnych 
krajach.

Charakterystyki wypadków 
różnią się zależnie od kraju. Dlatego 
pierwszym celem projektu MUSE 
było wychwycenie odmienności 
i podobieństw zwłaszcza wypad-
ków śmiertelnych w głównych 

krajach Starego Kontynentu, tych, 
na których dochodzi do 75% takich 
zdarzeń. To trudna praca z uwagi 
na różnice w systemach rejestracji 
wypadków oraz dostępnego zasobu 
szczegółów w bazach danych. Dru-
gim krokiem było uchwycenie cech 
najbardziej użytecznych w budowie 
scenariuszy przebiegu wypadku. 
To pozwoliło wyłonić główne sche-
maty zdarzeń na poziomie  euro-
pejskim. 
2  Rozwój atrapy motocykla we 

współpracy z 4activeSystems, 
badanie charakterystyki różnych 
typów motocykli pod względem 
przenikalności fal radiowych, do-
pracowanie modelu we współpracy 
z przemysłem motoryzacyjnym.

Kluczową sprawą w ocenie 
wydajności różnych czujników 
i systemów jest przygotowanie 
niezbędnych narzędzi testowych. 
By wyniki badań systemów bez-
pieczeństwa można było uznać za 
reprezentatywne dla realnych mo-
tocykli, konieczne było określenie 
specyfikacji modelu symulującego 
motocyklistę i jego pojazd.

Te charakterystyki nie ograni-
czają się do aspektów wizualnych, 
istotnych np. dla takich systemów 
jak opracowany przez  Subaru 
 EyeSight, który może rozpoznawać 
na drodze także motocyklistów 
dzięki stereoskopowemu obrazowi 
odbieranemu przez parę kamer, 
ale obejmują przenikalność przez 
fale radarowe czy oddziaływanie 
na systemy rozpoznawania opierają-
ce się na Lidarze. Wszystkie te sys-
temy detekcji są kluczowe w obec-
nie stosowanych zaawansowanych, 
aktywnych systemach bezpieczeń-
stwa i wsparcia kierowców pojaz-
dów. Ponadto obiekt symulujący 
motocyklistę musi być odpowiednio 
elastyczny, by dobrze znosił kolizje 
z innymi pojazdami przy dużych 
prędkościach i wystarczająco trwa-
ły, by znosić katusze testów.
3  Współpraca z producentami 

automatycznych platform zapew-
niających mobilność modelom 
symulującym motocykle.

Prędkość motocykli jest istotną 
zmienną wypadków z ich udziałem. 
Konieczne są zatem rozwiązania, 

które będą w stanie odtwarzać 
scenariusze wypadków, wyłonione 
w zadaniu 1, zachowując charakte-
rystyki detekcji przez urządzenia 
wykrywające, jakby to był prawdzi-
wy pojazd i jego kierowca.

W kontekście badań prowadzo-
nych przez Euro NCAP lub testów 
homologacyjnych, gdy badany 
system bezpieczeństwa może być 
dopuszczony do użytku, kluczową 
sprawą jest powtarzalność wyni-
ków eksperymentów, co zmusiło 
przemysł i dostawców platform do 
znalezienia odpowiednich kompro-
misowych  rozwiązań.
4  Przygotowanie protokołów oce-

ny zaawansowanych systemów 
wsparcia kierowców pod kątem 
ochrony motocyklistów i procedur 
testowych dla poszczególnych 
scenariuszy wypadków.

Wziąwszy pod uwagę główne 
scenariusze wypadków, ogra-

niczenia dostępnych systemów 
napędowych platform transpor-
tujących modele motocykli oraz 
systemy wsparcia kierowców 
ocenione jako najbardziej obiecu-

jące w osiągnięciu postawionych 
celów, stworzono protokoły te-
stowe, prowadzące do uzyskania 
oceny wydajności tych systemów 
bezpieczeństwa.
5  Ocena funkcji zaawansowanych 

systemów wsparcia kierowców, 
systemów porozumiewania się 
pojazdów między sobą i z infra-
strukturą oraz selekcja scenariuszy 
wypadków, w których zastosowa-
nie tych o systemów może mieć 
największy potencjał.

Na początku oceną objęto naj-
bardziej zaawansowane systemy 
wsparcia kierowców samochodów, 
motocykli, a także systemy łączno-
ści między pojazdami oraz pojaz-
dów z infrastrukturą. To pozwoliło 
ocenić ich potencjał w unikaniu 
lub łagodzeniu skutków wypad-
ków zgodnych z najpowszechniej 
spotykanymi scenariuszami, 
wyłonionymi w zadaniu 1, a także 

potencjalny wpływ na nowe sce-
nariusze wypadków. W drugiej 
części tego zadania sprawdzano, 
czy obecne na rynku systemy 
pokrywają wyłonione scenariu-

sze wypadkowe oraz jakie nowe 
technologie mogłyby zostać użyte 
i jaka byłaby ich efektywność.

Bezpieczeństwo motocyklistów 
zdecyduje o „gwiazdkach”

Są już pierwsze efekty prac 
przeprowadzonych w ramach pro-
jektu MUSE. Rozumiejąc, jakie zna-
czenie mają badania prowadzone 
przez EuroNCAP w motywowaniu 
producentów aut do wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań bezpie-
czeństwa, w 2016 r. minister spraw 
wewnętrznych Francji, Bernard 
Cazeneuve, oraz minister trans-
portu, Ségolène Royal, wystąpili 
z wnioskiem o modyfikację sche-
matów badań tak, by uwzględniały 
one w ocenach także ryzyka kolizji 
samochodu z jednośladem. Odpo-
wiednie modyfikacje scenariuszy 
badań weszły do programu zmian, 
które mają nastąpić w EuroNCAP 
w latach 2022–2025.

W październiku ub. roku 
ANCAP (Australasian New Car 
Assessment Program), australijski 
odpowiednik Euro NCAP, ogłosił, 
że bezpieczeństwo motocykli-
stów znajdzie się w programie 
badawczym tej organizacji już 
od 2022 roku. Nowym modelom 
aut trudniej będzie otrzymać 
najwyższe noty, jeśli nie będą 
wyposażone w systemy wykry-
wające motocyklistów na drodze 
i działające tak, by uniknąć kolizji 
z nimi. To w pierwszym rzędzie 
stosowane już radary „martwego” 
pola obserwacji, systemy automa-
tycznego, awaryjnego hamowania 
czy inne aktywne systemy, któ-
rych zadaniem jest zmniejszenie 
ryzyka kolizji z jednośladem. Przy-
jęte przez Australijczyków metody 
badawcze opierają się właśnie 
na programie MUSE i rozwiąza-
niach przyjętych przez Euro NCAP.

Przy opracowywaniu mate-
riału korzystano m.in. ze źró-
deł dostępnych na stro-
nie  http://bit.ly/MUSEUTAC

Ustalono, że 
w wyniku posze-
rzania słupków A 
– co miało na celu 
podniesienie pozio-
mu bezpieczeństwa 
osób podróżujących 
samochodami – 
wydłużył się 
czas, w którym 
kierujący jednośla-
dami mogą zniknąć 
w martwym polu 
kierowcom aut. 
W efekcie wyliczo-
no, że nawet za 10% 
wypadków śmier-
telnych z udziałem 
motocyklistów 
może odpowiadać 
poszerzanie 
przednich słup-
ków. Na tym polu 
Subaru wybrało 
chyba najlepsze 
rozwiązanie. 

W nowych 
modelach Subaru 
słupki A są na tyle 
wytrzymałe, że nie 
szkodzi im profil 
szczuplejszy niż 
w wielu autach 
innych producen-
tów. Zachowanie 
naturalnego, 
szerokiego pola 
obserwacji kie-
rowcy jest o wiele 
skuteczniejszym 
narzędziem 
poprawy bezpie-
czeństwa.
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TEKST: MAREK DWORAK / ZDJĘCIA: KATARZYNA DWORAKPODRÓŻE

Oczywiście wjechanie tam zimą 
może być bardzo trudne albo 
niemożliwe, nawet jeśli dysponu-

jemy tak sprawnym czteronapędowym 
SUV-em jak  Subaru Forester, ale od lipca 
(lub bardzo ciepłego czerwca) do końca 
września trasy, które opiszę, nie stawiają 

przed takim samochodem zbyt dużego 
wyzwania.

Z Polski do Trentino
Najpierw musimy znaleźć się we 

włoskim regionie Trentino – Alto Adige, 
czyli Trydent – Górna Adyga lub inaczej 

Trydent – Południowy Tyrol. Dojedziemy 
tu z Polski od węzła Sośnica na A4 po-
przez granicę w Gorzyczkach, Ostrawę 
i Brno cały czas autostradą względnie 
drogą ekspresową. Za Brnem, kierując się 
na Mikulov, musimy wytrzymać niecałe 
40 km „zwykłej drogi”, ale zaraz po prze-
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FORESTER U STÓP PALE DI SAN MARTINO
Spróbuję dziś zachęcić czytelników „Plejad” do wjechania bardzo blisko bardzo wysokich 
szczytów. Będzie to masyw górski stanowiący jeden z „cudów świata”, wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 



jechaniu granicy z Austrią wjeżdżamy 
na świeżo doprowadzoną tu autostradę, 
którą – kierując się na Sankt Pölten 
ominiemy Wiedeń i dojedziemy bardzo 
przyjemnie (świetna nawierzchnia, jasne 
tunele oraz stosunkowo mały ruch) do 
głównej austriackiej autostrady A-1, pro-
wadzącej do Linzu i Salzburga. Na A-1 ruch 
już olbrzymi, ale wszyscy jadą tu popraw-
nie i spokojnie. Maksymalna 130 km/h 
jest przestrzegana nawet przez kierowców 
Ferrari i Lamborghini, nie ma przeganiania 
z lewego pasa, są utrzymywane bezpiecz-
ne odstępy. Są także dwa odcinki – jeden 
kilkudziesięcio-, drugi kilkunastokilome-
trowy – podniesionej znakiem prędkości 
do 140 km/h. Oczywiście w okolicy zjaz-
dów na Linz i Salzburg prędkość jest ogra-
niczona do 100 km/h, a nawet 80 km/h. 
100 km/h obowiązuje też przy zjeździe 
na Pasawę, a także na Villach. Zalecam 
czujność i przestawienie dyspozycji dla 
tempomatu, jeżeli przed nami nie ma aku-
rat pojazdu. Forester ma tempomat aktyw-
ny, tak więc samodzielnie utrzyma właści-
wą prędkość i odstęp od poprzedzającego 
pojazdu, którego kierowca – z dużym tutaj 
prawdopodobieństwem – dostosuje się do 
ograniczenia. Na tych, którzy chcieliby 
zlekceważyć obowiązujące limity, „patrzą 
oczy” gęstej sieci kamer, a ewentualne 
mandaty „odnajdą” nas w kraju po kilku 
miesiącach, z dokładnie wskazanym miej-
scem przekroczenia prędkości, wielkością 
tego przekroczenia wraz z uwzględnie-
niem niewielkiej tolerancji – tekst będzie 
przetłumaczony na język polski. Zapa-
miętajmy, że Austriacy są skrupulatni 
zarówno w przestrzeganiu, jak i egzekwo-
waniu przepisów. Dodatkowo zwracam 
uwagę, że prędkość jest również w kilku 
miejscach ograniczona znakami odno-
szącymi się do opadów atmosferycznych. 
Za Salzburgiem wjeżdżamy w tzw. trójkąt 
niemiecki i tutaj czeka na nas kilka kilo-
metrów „korka” spowodowanego kontrolą, 
jakiej wyrywkowo dokonują niemieckie 
służby graniczne. Odcinek niemiecki 
charakteryzuje się jeszcze większym 
natężeniem ruchu i wieloma ogranicze-
niami prędkości wprowadzanymi znakami 
stałymi lub o zmiennej treści – do 120, 100, 
80 i nawet 70 km/h. Niemieckie przepi-
sy ogólne nie wymuszają ograniczenia 
prędkości na autostradach. Podaje się za 

to prędkość zalecaną, równą 130 km/h, 
która jest brana pod uwagę przez policję 
i towarzystwa ubezpieczeniowe w przy-
padku wystąpienia zdarzenia drogowe-
go. Na wielu odcinkach ograniczenia 
wprowadzane są znakami i prawie całym 
takim odcinkiem jest opisywany przejazd 
przez Niemcy. Po dojechaniu do węzła 
koło Rosenheim skręcamy na drogę Mo-
nachium – Innsbruck, na której w miej-
scowości Kufstein ponownie wjeżdżamy 
do Austrii. Austriacy nie kontrolują, więc 
przejeżdżamy płynnie, ale do stolicy Tyro-
lu na znakach o zmiennej treści zazwyczaj 
mamy ograniczenie do 100 km/h z dopi-
skiem IG-L, czyli z uwagi na dbałość o stan 
powietrza. Jeśli  Subaru wypuści model 
elektryczny to do tego ograniczenia nie 
będziemy musieli się stosować, na razie 
jednak, nawet jadąc hybrydowym Foreste-
rem, czy XV-em, musimy je respektować. 
Za Innsbruckiem czeka nas wjazd na ze-
spół wiaduktów nazwany Ponte Europa 
(Europabrücke), czyli most europejski. 
Mimo że na szybie widnieje austriacka wi-
nieta (w Czechach niezbędna była winieta 
czeska, przejazd przez Niemcy nie uszczu-
pla portfela), przed rozpoczęciem wspi-
naczki na Brennero musimy zapłacić 9,5 €. 
Liczba kas przejazdowych jest olbrzymia, 
więc korki tworzą się tylko w dniach 
najbardziej wzmożonego ruchu turystycz-
nego (głównie wakacyjne soboty). Przed 
nami wiadukty, niesamowite widoki (dla 
pasażerów – kierowca właściwie nie ma 
na nie czasu) i wspinaczka z 700 na pra-
wie 1400 metrów n.p.m. Przełęcz Brenner 
stanowi granicę austriacko-włoską i teraz 
z kolei zjeżdżamy najpierw do miejsco-
wości Vipiteno (bramki – pobieramy bilet 
na włoską autostradę, który opłacimy przy 
jej opuszczeniu), potem do Bressanone 
i Bolzano – stolicy Tyrolu południowego. 
Tu możemy zakończyć pierwszy etap 
naszej podróży do najpiękniejszego ob-
szaru włoskich Alp – Dolomitów, ale jeżeli 
chcemy znaleźć się bliżej „cudu świata”, to 
pojedźmy jeszcze 40 albo 50 km i zatrzy-
majmy się w Cavalese albo w Predazzo. To 
dwie stolice Val di Fiemme, czyli słynnej 
z tras biegowych Pucharu Świata i skocz-
ni, na której mistrzostwo świata zdobywali 
Adam Małysz i Kamil Stoch – Doliny Pło-
mieni. Żeby tam się znaleźć, zjeżdżamy 
z autostrady na następnym za Bolzano 

węźle – Ora/Egna. Płacimy 9 € i okazuje 
się, że na mniej więcej stu przejecha-
nych kilometrach „zgubiliśmy” ponad 
1000 m wysokości. Teraz sytuacja się od-
wróci i rollercoaster znacznie przyspieszy. 
Tysiąc metrów różnicy poziomów poko-
namy na 15 km. Wyrzeźbioną w półkach 
skalnych drogą SS 48 z poziomu 200 m 
wjedziemy na wysokość 1200 m n.p.m. do 
San Lugano. Stamtąd leciutko obniżymy 
wysokość do 1000 m n.p.m. i po kolejnych 
11 km znajdziemy się w Cavalese, a prze-
jeżdżając następnych 11 – w Predazzo. 
Z Krakowa całkowita długość trasy to 
1100 km, co zajmie nam około 12,5 godziny, 
wliczając krótkie dwa postoje oraz szybko 
zjedzony lunch, np. w motelu przy stacji 
paliw nad jeziorem Mondsee, kilkadziesiąt 
kilometrów przed Salzburgiem. Od granicy 
polsko-czeskiej w Gorzyczkach odległość 
wynosi około 950 km. W Predazzo godne 
polecenia hotele to np. Bellaria lub Sass 
Maor, gdzie często zatrzymują się nasi 
skoczkowie podczas zawodów lub w okre-
sie treningowym. W umiejscowionej 
nieopodal restauracji Millenium możemy 
nawet skosztować pizzy a’la Adam Małysz.

Z Val di Fiemme pod Pale di San Martino
Mam nadzieję, że obudzi Was słońce 

i ujrzycie niepowtarzalny włoski błękit 
nieba. Jeśli akurat aura będzie przeciętna 
(co nie zdarza się często, gdyż włoskie 
doliny należą w Alpach do najbardziej 
nasłonecznionych), warto przedłużyć po-
byt i poczekać na pogodę widokową, tym 
bardziej że w Dolinie Płomieni lub w pobli-
skiej Val di Fassa (piękne kurorty: Moena, 
Campitello, Canazei), albo w Bolzano 
i okolicach nie będzie się nudziło.

Jeśli pogoda będzie wystrzałowa, to 
ruszamy, najpierw nieco niżej i trochę 
krótkim spacerem, potem samochodem 
pod samiuśkie szczyty.

Zaczynamy od ronda w centrum Pre-
dazzo, na którym kierujemy się w stronę 
Passo Rolle. Mijamy miejscowość Bel-
lamonte znaną z narciarskich szusów 
z Alpe-Lusia i za chwilę dojeżdżamy do 
Parku Narodowego Paneveggio. Tu można 
i warto się zatrzymać. Po przejechaniu 
13 km zróbmy kilka kroków i staniemy 
oko w oko z pięknymi okazami jeleni. 
Ponieważ wzywają nas góry, szybko 
wsiadamy do samochodu i po przejecha-

niu 1 km skręcamy w lewo, kierując się 
na Passo Vales. Przejeżdżamy tą drogą 
tylko niecałe 3 km i skręcamy w prawo, 
kierując się na Val Venegia. To pierwszy 
cel naszej wyprawy. Jeszcze jedziemy 
asfaltem, ale końcówka to już tzw. droga 
bita, równa, dobrze utwardzona. Jazda 
nie stanowi problemu, Forester co najwy-
żej może się trochę przykurzyć. Od tego 
ostatniego skrętu to tylko nieco ponad 
kilometr, łącznie od ronda w Predazzo – 
kilometrów 18. „Lądujemy” na parkingu 

PLEJADY NR 88 PLEJADY 1/2020plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady48 49

PODRÓŻE



Malga Venegia, jesteśmy na wysokości 
1730 m n.p.m. W Maldze moglibyśmy coś 
zjeść lub wypić, jednak proponuję ru-
szyć dalej, a głód i pragnienie zaspokoić 
nieco później. Widok wprawdzie już jest, 
ale będzie tylko ładniejszy. Samochód 
zostaje (dalej mogą wjeżdżać jedynie 
samochody służby leśnej i zaopatrzenia 
do jeszcze wyżej położonego schroniska), 
my ruszamy spacerkiem bardzo łagodnie 
do góry. Bez wysiłku, obserwując coraz 
bliżej znajdujące się góry i pasące się 
alpejskie krowy z ogromnymi dzwonka-
mi, a nawet – to zaskoczenie – świnki, 
docieramy po około 30 minutach do Malgi 
Venegiotta. Osiągnęliśmy 1825 m n.p.m. 
i tu sobie trochę pobędziemy, delektując 
się widokiem gór oraz świeżo przyrządza-
nymi potrawami i trunkami pochodzą-
cymi – jak napisano w karcie dań i na-
pojów – w 100% z Trentino. Szczególnie 
polecam Piatto del Montanaro, czyli górski 
talerz, na którym znajdziecie przypie-
czony speck, takież ziemniaki, polentę 
i sadzone jajko. Jeśli jeszcze macie ochotę 
pobyć trochę w Tonadico (tak nazywa się 
ten obszar w Dolinie Venegia), to piętna-

stominutowym spacerkiem wychodzimy 
na 1900 m, nadal napawając się górskim 
klimatem. Żeby pójść dalej i wyżej, trzeba 
być już turystycznie oraz kondycyjnie 
przygotowanym, ale mając Forestera, 
możemy się nim wyręczyć. Powracamy 
więc na parking, na którym go zostawili-
śmy, i najpierw wracamy trasą, która nas 
tutaj przywiodła. Po dojechaniu do skrzy-
żowania, na którym skręcaliśmy w lewo 
w kierunku Passo Vales, porzucamy trasę 
powrotną. Zamiast w prawo, w dół do Pre-
dazzzo, jedziemy w lewo, w górę na Passo 
Rolle. Przez 5 km Forester pnie się na wy-
sokość ponad 1950 m, ale tą drogą wyje-
dzie każdy samochód – jest dobry, szeroki 
asfalt, a wznosimy się równomiernie, bez 
ekstremalnych podjazdów. Na szczycie 
Passo Rolle jest jeszcze szerzej, znajduje 
się tu kilka hoteli i duży parking. Stąd oraz 
z położonej po drugiej stronie przełęczy 
kultowej miejscowości San Martino di 
Castrozza startują wyciągi prowadzące 
na wspaniałe narciarskie trasy zjazdowe. 
Ale nie narciarskie szusy są teraz naszym 
celem. Chcemy dotrzeć do widocznych 
z Val Venegia i oglądanych z Passo Rolle 

cudownych Pale di San Martino. Oczywi-
ście możemy zostawić samochód na par-
kingu i pójść pieszo. Trasa nie wymaga 
wysokogórskiego przygotowania, jednak 
kondycyjnego już tak. Możemy zatem 
skorzystać ze specjalistycznego busa 
jeżdżącego na trasie Passo Rolle – Baita 
Segantini, nie kursuje on jednak zbyt 
często i regularnie. Ale od czego mamy 
nasze  Subaru? Rzeczywiście Forester 
poradzi sobie na czekającym nas teraz 
kilkukilometrowym podjeździe, bardzo 
wąską, kamienistą, wijącą się wśród skał 
i ostro wznoszącą drogą. Możemy wpraw-
dzie wjechać tutaj dopiero od godziny 
18:00 (znak ograniczenia ruchu pojaz-
dów), ale właśnie wówczas widoki po 
drodze i u celu podróży są najpiękniejsze. 
A że słońce zachodzi późno i wcześniej 
gro czasu spędziliśmy w Val Venegia, ten 
rozkład dnia wydaje się właśnie opty-
malny. Tak więc ruszamy na wysokość 
ponad 2200 m n.p.m., pilnując toru jazdy 
i wypatrując miejsc, w których będziemy 
mogli się wyminąć z pojazdami, które 
zjeżdżają. Więcej będzie ich w drodze 
powrotnej, kiedy to my będziemy zjeż-

dżali, a kolejni śmiałkowie będą jeszcze 
chcieli skorzystać z otwartej wieczorową 
porą drogi. Generalnie, na szczęście, nie 
ma ich zbyt wielu, jednak cały czas trzeba 
dobrze obserwować sytuację z przeciw-
ka i planować miejsca mijanek, bowiem 
wycofywanie w tym terenie łatwym nie 
jest. Przy braku współpracy drugiej stro-
ny, czyli braku uwagi kierowcy jadącego 
z przeciwka na miejsce mijanki, przyda 
się kamera cofania i duże lusterka ze-
wnętrzne, jakimi w  Subaru dysponujemy. 
Najpierw – po przejechaniu 3 km od par-
kingu na przełęczy Rolle – docieramy do 
chaty Capanna Cervino położonej na wy-
sokości 2085 m n.p.m. Zatrzymamy się tu 
w drodze powrotnej, a na razie proponuję 
piąć się Foresterem jeszcze przez 1,5 km 
i wyjechać nieco powyżej Baity Segantini 
położonej na wysokości 2200 m n.p.m. 
Już dalej pojechać się nie da, ale przecież 
jesteśmy u celu. Bezpośrednio przed nami 
Pale di San Martino. Dzięki  Subaru bez 
fizycznego wysiłku jesteśmy w samym 
sercu gór. To, czym zachwycaliśmy się 
w Val Venegia z pewnej, niewielkiej zresz-
tą oddali – mamy bezpośrednio przed 

sobą. I dopiero teraz ten cud dziedzictwa 
UNESCO jest w całej okazałości – pięk-
nie podświetlony słońcem. Zdjęć, które 
zrobimy i zachwytu, którym będziemy 
się później dzielić, zazdrościć nam będą 
wszyscy, którym nie dane było znaleźć 
się w tym miejscu. Zaoszczędzone siły 
możemy wykorzystać podchodząc jesz-
cze 130 m wyżej na pierwszy ze szczytów, 
z figurą Zamyślonego Chrystusa, ale to 
wymagałoby dużego pośpiechu, wysiłku 
i turystycznego obuwia. Baita Segantini 
może nam udzielić schronienia i posiłku, 
lecz według mnie lepiej będzie zjechać 
do Capanny Cervino, gdzie wydaje się 
być bardziej przytulnie. Stąd też wyprawa 
do figury Chrystusa jest – wbrew pozo-
rom – prostsza. Wprawdzie pójdziemy 
w górę prawie godzinę, pokonując róż-
nicę 250 m wysokości, ale podejście jest 
znacznie łatwiejsze niż z Baity. Proponuję 
jednak odłożyć tę wycieczkę na kolejny 
raz. Będzie więcej czasu, gdy nie będzie-
my jechać do Baity Segantini. Z tarasu 
Capanna Cervino warto kontemplować 
widoki i posilając się nieco cieszyć ciało 
i duszę. Nie musimy się spieszyć, bowiem 

do Predazzo mamy stąd 23 km, mniej 
więcej tyle samo do Fiero di Primiera 
(warto odwiedzić) po drugiej stronie Passo 
Rolle, a po drodze jeszcze wspomniane 
San Martino di Castrozza z mnóstwem 
ekskluzywnych hoteli. I jeśli chcielibyśmy 
powrócić pod Pale di San Martino to z San 
Martino di Castrozza będzie bliżej. A wyj-
ście pod figurę Zamyślonego Chrystusa 
(Cristo Pensante – tak będzie napisane 
na drogowskazach) zwieńczy wyprawę 
w jedne z najpiękniejszych gór świata.
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SUBARIADA
TO WSPÓLNE PODRÓŻE UŻYTKOWNIKÓW 
SAMOCHODÓW  SUBARU, 

SUBARIADY 2020:
VII Subariada LIGHT Bułgaria, 10–17 maja (na miejscu)

XXI Subariada Korsyka, 14–23 maja (termin bez dojazdu/powrotu do/z Livorno)

XXIII Subariada Bośnia i Hercegowina, 14–21 sierpnia (na miejscu)

XXIV Subariada Grecja, 14–21 października (na miejscu)

XXV Subariada  Kaukaz Północny (Czeczenia, Dagestan), 9–25 października  
(liczone z czasem na dojazd i powrót)

XXVI Subariada Maroko, 28.11–14.12 (Genua-Genua)

obejmujące zarówno trasy utwardzone, jak i terenowe. Wspólnie poznajemy 
miejsca, do których w ramach klasycznej turystyki zapewne nigdy byśmy nie 
dotarli. Subariada powstała z inicjatywy Forum  Subaru  forum. subaru.pl  i odbywa się 
pod fachową opieką przewodników Przygody4x4  przygody4x4. pl .



XI SUBARIADA ZIMOWA
NA PÓŁWYSEP KOLSKI I NORDKAPP /CZ. 3/
Po subariadowych wyprawach na południe, czyli do Rumunii, Bułgarii i na Bałkany, 
na wschód, czyli na Ukrainę i do Mołdawii, oraz dalej na południowy wschód, 
czyli na obie strony Kaukazu, przyszedł czas na coś nowego. Wyprawa zimowa, 
i to w dodatku na północne krańce Europy, to pomysł, o którym Miłosz wspominał 
mimochodem już wcześniej. Organizował on bowiem już takie wyprawy 
dla aut terenowych. Nam jednak zaproponował nieco lżejszą formułę.

TEKST: PRZEMYSŁAW KACZMAREK
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Po śnieżnych atrakcjach 
Kirowska i gór Chibin 
ruszyliśmy dalej na pół-

noc. Naszym kolejnym punktem 
podróży było miasto Murmańsk. 
Do zlokalizowanego w wysokim 
budynku z wielkiej płyty hotelu 
Radisson dotarliśmy wieczorem i po 
szybkim zameldowaniu udaliśmy 
się na wspólną kolację do pobli-
skiej restauracji. Był to olbrzymi 
lokal serwujący rosyjskie wydanie 
kuchni fusion, czyli poza lokalnymi 
potrawami również pizzę i sushi, 
ale także pełniący inne funkcje. 
W trakcie naszego posiłku przy 
sąsiednich stolikach odbywał 
się turniej przypominający nieco 
grę Bingo, a po jego zakończeniu 
na wielkim ekranie wyświetlono 
film „Bitwa o Sewastopol”. Z uwagi 
na naszą obecność na sali na ekra-
nie pojawiły się polskie napisy. 
Po kolacji i seansie udaliśmy się 
jeszcze na szybkie zakupy do boga-
to zaopatrzonego sklepu monopolo-
wego, była to bowiem ostatnia oka-
zja na tanie zakupy, przed wjazdem 
do drogiej Norwegii.

Murmańsk został założo-
ny w 1916 roku jako Romanow 
na Murmaniu, na cześć panującej 
wówczas w Rosji rodziny Roma-
nowów. Obecną nazwę przyjął 
rok później, po wybuchu rewolucji 
lutowej i upadku monarchii. Jest 
to największe miasto na świecie 
leżące za kołem podbiegunowym, 

a z uwagi na położenie nad nie-
zamarzającą Zatoką Kolską od 
momentu powstania był ważnym 
portem w tym rejonie. W czasie 
drugiej wojny światowej najpierw 
był bazą dla niemieckich okrętów 
podwodnych, a od 1941 roku, gdy 
Niemcy zaatakowały Związek 
Radziecki i przeszedł on na stronę 
koalicji antyhitlerowskiej, docierały 
tutaj konwoje arktyczne ze Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii 
i Islandii, w ramach jednostronnej 
pomocy aliantów dla Związku Ra-
dzieckiego. W ciągu 4 lat do portów 
w Murmańsku i Archangielsku 
przypłynęło około 1400 statków 
w 79 konwojach, m.in. z bronią, 
amunicją i innymi surowcami, dzię-
ki którym Rosjanie mogli nie tylko 
się bronić, ale także poprowadzić 
kontrofensywę. Prawdopodobnie 
dlatego Murmańsk uzyskał tytuł 
Miasta Bohatera Wojny Ojczyź-
nianej dopiero w 1987 roku, gdyż 
w czasach komunizmu pomoc od 
Amerykanów nie była dla ówcze-
snej władzy powodem do chluby.

Patrząc z naszego punktu wi-
dzenia, wygląda to dość kuriozalnie 
i zarazem smutno, np. w kontekście 
pozostawienia nas podczas kampa-
nii wrześniowej, ale także w kon-
tekście ostatnich prób zmieniania 
historii drugiej wojny światowej 
przez obecną władzę rosyjską.

Następny dzień spędziliśmy 
w towarzystwie przewodniczki, 

która oprowadziła nas po mieście, 
opowiedziała o jego historii oraz 
przekazała nam wiele interesują-
cych informacji dotyczących życia 
na północy Rosji. Pierwszym punk-
tem programu było zwiedzanie 
lodołamacza Lenin. Był to pierwszy 
statek na świecie wyposażony 
w napęd atomowy. Zwodowano 
go w 1957 roku, a od roku 1959 do 
1989 kursował regularnie po Oce-
anie Arktycznym, krusząc lód 
o grubości do 2,5 m, dzięki czemu 
przedłużał okres żeglowności Pół-
nocnej Drogi Morskiej. Początkowo 
napędzały go trzy reaktory o mocy 
32 MW, a w 1970 roku zamontowa-
no nowocześniejsze konstrukcje, 
których łączna moc wynosiła około 
170 MW. Jednorazowy wsad paliwa 
jądrowego pozwalał na trzykrot-
ne opłynięcie Ziemi. W trakcie 
całej służby Lenin pokonał około 
650 tys. mil morskich, z czego 
ponad 560 tys. w lodzie. Według 
dostępnych informacji w trakcie 
służby doszło do dwóch awarii 
reaktorów w 1965 i 1967 roku. Awa-
rie spowodowały zniszczenie reak-
torów i konieczność ich wymiany, 
a uszkodzone elementy zatopiono 
w Oceanie Arktycznym, w Zatoce 
Cywolki, w okolicy Nowej Ziemi.

W trakcie zwiedzania zoba-
czyliśmy nie tylko pozostałości 
wygaszonego reaktora, dla bez-
pieczeństwa zalanego betonem, 
generatory parowe prądu i potężne 

Naszym kolejnym 
punktem podróży 
był Murmańsk – 
największe miasto 
na świecie leżące 
za kołem podbie-
gunowym.
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silniki elektryczne napędzające 
statek, ale także mostek kapitański, 
kajuty oficerskie, pięknie zdobione 
i wyłożone drewnem orzechowym 
sale konferencyjne, a nawet gabinet 
dentystyczny i salę operacyjną. 
W skład załogi wchodził bowiem 
również personel medyczny, któ-
ry w trakcie służby lodołamacza 
wykonał m.in. ponad sto operacji, 
głównie usunięcia wyrostka.

Po opuszczeniu statku udaliśmy 
się busem na wzgórze, na którym 
górował nad miastem 36-metrowy 
pomnik Aloszy – nieznanego żoł-
nierza, upamiętniający Obrońców 
Sowieckiej Arktyki podczas Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej. Pod pomni-
kiem płonął wieczny ogień pamięci 
poległych, a obok znajdowała się 
aleja Miast Bohaterów, wzdłuż której 
umieszczono granitowe płyty z na-
zwami miast posiadających ten tytuł. 
Ze wzgórza roztaczał się przepiękny 
widok na Murmańsk i Zatokę Kolską, 
wcinającą się głęboko w miasto.

Samo miasto nie budziło jednak 
szczególnych wrażeń estetycz-

nych, gdyż w większości były to 
bezładnie rozrzucone skupiska 
szarych bloków z wielkiej płyty. 
Według relacji naszej przewod-
niczki miasto, stworzone sztucznie 
niewiele ponad sto lat temu, nie 
miało także swojego szczególnego 
klimatu i atmosfery. Było głównie 
miastem robotniczym, do którego 
trafiali ludzie z całej Rosji. W cza-
sach komunizmu odbywało się to 
przez przymusowe oddelegowanie, 
czasem kuszenie lepszym zarob-
kiem czy wcześniejszą emeryturą, 

a wśród osób z wyższym wy-
kształceniem przy oddelegowaniu 
kierowano się wynikami w nauce. 
Jak nietrudno się domyślić, trafiali 
tu ludzie, którym na studiach szło 
„nieco gorzej”. Po upadku komu-
nizmu i pojawieniu się możliwości 
przemieszczania się w obrębie 
Rosji wiele osób zdecydowało się 
na opuszczenie miasta i szukanie 
szczęścia w cieplejszych częściach 
kraju. Niektórzy szukają także 
szczęścia w sąsiedniej Norwegii, do 
której mają ułatwiony wjazd dzięki 
ruchowi bezwizowemu w strefie 
przygranicznej. W ostatnich latach 

miastu ubyło około ¼ populacji, co 
spowodowało także wzrost jej śred-
niego wieku. Z kolei klimat, zanie-
czyszczenia z przemysłu oraz po-
wszechny problem z uzależnieniem 
od alkoholu powodują, że średnia 
długość życia jest tutaj dużo niższa 
od średniej europejskiej. Zresztą, 
według relacji przewodniczki, jest 
to problem nie tylko Murmańska, 
ale generalnie całej Rosji. Wiele 
wojen i wyżej wymienione czyn-
niki sprawiły, że Rosjanie nie tylko 
się starzeją, ale także „psują” gene-
tycznie.

Spod Aloszy udaliśmy się do 
nieczynnej latarni morskiej, w któ-
rej znajdowało się mauzoleum ku 
pamięci marynarzy, którzy zginęli 
na służbie w czasie pokoju. Każda 
ściana sześciokątnej wieży po-
święcona była innemu rodzajowi 
służby, m.in. rybakom, maryna-
rzom statków transportowych, 
ratowniczych, pasażerskich, itd. 
Pod każdą ścianą znajdowała się 
księga z nazwiskami marynarzy, 
którzy stracili życie na morzu. Obok 
latarni znajdował się jeszcze jeden 
pomnik. Stanowił go kiosk atomo-
wej łodzi podwodnej Kursk, która 
zatonęła 12 sierpnia 2000 roku 
podczas ćwiczeń wojskowych wraz 
ze 118 marynarzami. Po wydobyciu 
wraku okazało się, że 23 osoby 
przeżyły wybuch torped wewnątrz 
łodzi, a zmarły z powodu uduszenia 
wskutek zbyt wolnej akcji ratunko-

wej, gdyż władze rosyjskie nie zgo-
dziły się na specjalistyczną pomoc 
zagranicznych jednostek ratow-
niczych. Na kiosku umieszczono 
napis „Marynarzom podwodnym 
poległym w czasie pokoju”.

W nieco minorowych nastro-
jach pożegnaliśmy przewodniczkę 
i po szybkim obiedzie opuściliśmy 
Murmańsk, kierując się w kierunku 
granicy. Po drodze minęliśmy miej-
scowość Zapolarne, w której Rosja-
nie wykonali w latach 1970–1994 
najgłębszy odwiert w ziemi, na głę-

bokość ponad 12 km. Początkowo 
plan zakładał głębokość 15 km, 
jednak temperatura na głębokości 
12 km okazała się o wiele wyższa 
niż przypuszczano, wynosiła bo-
wiem około 180 stopni Celsjusza 
i głębszy odwiert był technologicz-
nie bardzo kosztowny, jeśli nie nie-
możliwy. Zresztą, gdy w 1983 roku 
dotarto na głębokość 12 km, na-
ukowcy zrobili roczną przerwę 
na świętowanie, która skończyła 
się ukręceniem przewodu wiert-
niczego podczas wznowienia prac 
i koniecznością nowego odwiertu 
od głębokości 7 km. Materiał uzy-
skany podczas odwiertu dostarczył 
naukowcom wielu ciekawych 
i często niespodziewanych infor-
macji dotyczących budowy i składu 
skorupy ziemskiej. W późniejszych 
latach na świecie dokonano jeszcze 
dwóch nieco głębszych odwier-
tów – na Sachalinie i w Katarze. 
Niestety nie dane nam było nam 
go zobaczyć, gdyż obszary wokół 
Murmańska objęte są w większości 
nadzorem wojskowym i dostępne 
dla obcych jedynie po uzyskaniu 
przepustek. A niewątpliwie dziura 
w ziemi, przykryta zardzewiałą 
stalową pokrywą, nie była warta 
aż takiego zachodu.

Na granicę rosyjsko-norweską 
dotarliśmy już po zmroku, a dostar-
czyła nam ona licznych atrakcji. Naj-
pierw byliśmy pojedynczo, w rów-
nych odstępach czasu, wpuszczani 
do „strefy niczyjej”, gdzie w ciem-
nościach, w pojedynkę, bez zasięgu 

Nad miastem 
góruje 36-metrowy 
pomnik Aloszy – 
nieznanego żoł-
nierza, upamięt-
niający Obrońców 
Sowieckiej Arktyki 
podczas Wielkiej 
Wojny Ojczyźnia-
nej. Pod pomnikiem 
płonie wieczny 
ogień pamięci 
poległych.

Panujący klimat 
w Murmańsku, 
zanieczyszczenia 
z przemysłu oraz 
powszechny pro-
blem z uzależnie-
niem od alkoholu 
powodują, że śred-
nia długość życia 
jest tutaj dużo 
niższa od średniej 
europejskiej.
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CB-radia, jechaliśmy około 30 km 
do przejścia granicznego. Na granicy 
odprawę paszportową przechodzili 
osobno kierowcy, a osobno pasaże-
rowie. Następnie kierowcy przecho-
dzili kontrolę celną pojazdów. Zanim 
jednak do niej doszło, mogliśmy się 
po raz pierwszy przekonać o oso-
bliwym temperamencie Norwegów. 
Stojąc w kolejce obserwowaliśmy, 
jak rodzina Norwegów niepostrze-
żenie przepychała się między nami 
na początek kolejki. Na twarzach 
malował im się przy tym lekki 
uśmieszek. Nie wiedzieli, że mają do 
czynienia z narodem wychowanym 
na staniu w ogonkach, którym nie 
obce były słowa klasyka „Pan tu nie 
stał”. Dodatkowo mieliśmy Krzyśka, 
który biegle mówił po norwesku 
i cierpliwie poczekał, aż lokalesi 
przedrą się dostatecznie do przodu, 
zanim zepsuł im humor, zwracając 
im spokojnie uwagę w ich ojczystym 
języku, że postępują niewłaściwie. 
Zdziwienie na ich twarzach, które 
nagle zastąpiło uśmieszek tryumfu, 
było bezcenne.

Kolejną atrakcją była odprawa 
celna. Właścicielem naszego auta 
była Justyna, więc to ona poszła 
na front. Celnikom widocznie bar-
dzo się nudziło tego wieczora, gdyż 
postanowili nam rozpakować auta 
do dna, pomimo, a może właśnie 
z powodu siarczystego mrozu. Pa-
sażerowie początkowo mogli się 
jedynie przyglądać temu z daleka, 
dopiero później celnicy pozwolili 
nam wrócić do aut i pomóc w pako-
waniu. W naszym aucie szczególną 
uwagę wzbudziła butla LPG w ba-
gażniku. Została ona dokładnie 
opukana, celnik kazał zdemon-
tować pokrywę elektrozaworu, 
a następnie, nie znajdując niczego, 
zwrócił się do mojej żony, aby wyję-
ła ją z bagażnika. Justyna w pierw-
szej chwili parsknęła śmiechem, 
ale widząc, że celnik mówił poważ-
nie, powiedziała mu po rosyjsku, 
że to raczej niemożliwe i jeśli ma 
ochotę, to niech sam sobie ją wyj-
mie. Celnik postanowił spróbować, 
jednak po kilku szarpnięciach 

stwierdził, że chyba faktycznie jest 
to niemożliwe. Zamiast tego prze-
świetlił nam latarką i szperaczem 
wszystkie możliwe zakamarki 
nadwozia łącznie ze szczelinami 
opuszczonych szyb w drzwiach. Nie 
zainteresowały go natomiast butel-
ki alkoholu schowane wśród ubrań, 
które dzwoniły radośnie podczas 
rozpakowywania i pakowania 
bagażnika. Na koniec zaprosił nas 
na kanał i chyba ostatecznie prze-
konał się, że butla była połączona 
przewodami z silnikiem.

Gdy dotarliśmy na stronę nor-
weską, celnicy przyjęli nas bardzo 
ciepło, widząc nasze zmagania po 
drugiej stronie szlabanu. Szybko 
nas odprawili, a kilkaset metrów 
za granicą czekał na nas nocleg 
w specyficznych dla Skandynawii 
pensjonatach. Były to bungalowy 

z kilkoma dwuosobowymi małymi 
pokojami z własnymi łazienkami 
oraz wspólną kuchnią i salonem. 
W jednym z nich Irka i Szymon 
zrobili imprezę urodzinową dla ich 
córki Matyldy. Był tort urodzinowy, 
szampan i wino. Szybko zapomnie-
liśmy o emocjach z granicy.

Następny dzień upłynął nam 
na przejeździe do celu naszej 
podróży – najbardziej na północ 
wysuniętego punktu Europy – przy-
lądka Nordkapp. Czarny, odśnie-
żony rosyjski asfalt ustąpił miejsca 
norweskiemu lodowi. Początkowo 
budził on nasz niepokój, jednak 
był on specjalnie frezowany, dzię-
ki czemu dało się po nim jeździć 
z prędkościami dopuszczalnymi 
70–80 km/h. Cały dzień pokonywa-
liśmy kręte drogi wijące się głów-
nie wzdłuż fiordowego wybrzeża. 

Na jednej ze stacji benzynowych 
zaszaleliśmy i zjedliśmy cały zapas 
promocyjnych hot-dogów za 1 euro. 
Spotykaliśmy też stada reniferów. 
W pewnym momencie wjechaliśmy 
głębiej w ląd, na płaskowyż położo-
ny około 300 m n.p.m. Doświadczy-
liśmy niesamowitego wrażenia, gdyż 
otoczyły nas tylko dwa kolory – bez-
kresna biel i błękit nieba. Było to tak 
niesamowite, że zatrzymaliśmy się 
na środku drogi na zdjęcia, a Beata 
odpaliła drona i nagrała nas z góry. 
Było prawie jak na pustyni, tylko 
bielej i zimniej.

Wieczorem dotarliśmy do tunelu 
Nordkapp, łączącego stały ląd z wy-
spą, na której znajduje się przylądek. 
Ma on długość 6870 metrów i scho-
dzi na głębokość 212 metrów poniżej 
poziomu morza. Noc spędziliśmy 
w wiosce rybackiej już po drugiej 

stronie tunelu, w podobnych pen-
sjonatach jak poprzedniej nocy. 
Tym razem jednak bardziej komfor-
towych i z widokiem na zatoczkę. 
Zanim jednak zasnęliśmy, mieliśmy 
kolejny spektakularny pokaz zorzy 
polarnej, chyba najlepszy spośród 
wszystkich dotychczasowych. Sta-
liśmy na zewnątrz dobre pół godzi-
ny, podziwiając falujące na niebo-
skłonie zielone falbany. Spektakl 
trwał na tyle długo, że niektórym 
z nas udało się udoskonalić techni-
kę fotografowania w nocy i uwiecz-
nić zorzę na zdjęciach.

Rankiem, po wczesnym śnia-
daniu, udaliśmy się w kierunku 
przylądka. Udało nam się jako 
pierwszym dotrzeć pod szlaban, 
spod którego o określonych po-
rach ruszał konwój prowadzony 
przez pług śnieżny ostatnim około 
10-kilometrowym odcinkiem dro-
gi. Ze względów bezpieczeństwa 
ruch odbywał się pod eskortą 
pługu, ponieważ nagłe załamanie 
pogody, opady śniegu lub porywi-
sty wiatr były w stanie w krótkim 
czasie zasypać doszczętnie drogę. 
My mieliśmy szczęście – od rana 
towarzyszyła nam słoneczna po-
goda. Po dotarciu do celu udaliśmy 

się w pierwszej kolejności na brzeg 
mierzącego 307 metrów klifu, 
aby zobaczyć „koniec świata” i zro-
bić zdjęcie pod stalowym globusem. 
Tak naprawdę Nordkapp nie jest 
najbardziej na północ wysuniętym 
punktem. Bardziej o około 1,5 km 
na północ wysunięty jest przylądek 
Knivskjellodden, który znajduje się 
na tej samej wyspie. Jest on jednak 
niższy i nie prowadzi do niego żadna 
droga. Co więcej, oba znajdują się 
na wyspie, a najbardziej wysunięty 
na północ fragment stałego lądu to 
przylądek Nordkinn, który położony 
jest o około 5 km dalej na południe 
w stosunku do Nordkappu. Znacznie 
dalej na północ wysuniętym punk-
tem Europy jest przylądek Flingely 
na Wyspie Rudolfa, leżący na szero-
kości 81°54’N. Z powodu dostępności 
to Nordkapp jest jednak miejscem 
wycieczek turystów chcących do-
trzeć na północny kres Europy.

Niesamowite wrażenie robi wi-
dok z klifu na niezamarznięte po 
horyzont morze, dzięki docierające-
mu tu ciepłemu Golfsztromowi.

Na przylądku znajduje się mu-
zeum, w którym przedstawiona jest 
sięgająca XVI wieku historia odkry-
cia i zdobycia tego terenu. Jest też 

Na brzegu mierzą-
cego 307 metrów 
klifu mieliśmy 
okazję przekonać 
się, jak wygląda 
„koniec świata” 
i uwieczniliśmy 
ten moment stojąc 
pod stalowym 
globusem.

Niesamowite 
wrażenie robi 
widok z klifu na 
niezamarznięte po 
horyzont morze, 
dzięki docierają-
cemu tu ciepłemu 
Golfsztromowi.
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sala kinowa, w której obejrzeliśmy 
film pokazujący zmieniającą się tu 
w ciągu roku przyrodę. W muzeum 
znajduje się także multimedialna 
prezentacja tłumacząca zjawisko 
powstawania zorzy. W kawiarni 
z widokiem na globus wypiliśmy 
kawę i zjedliśmy pyszne naleśniki, 
a na koniec zaliczyliśmy wizytę 
w sklepiku, aby nabyć pamiątki. 
Po tych atrakcjach ruszyliśmy na po-
łudnie. Późno w nocy dotarliśmy do 
Finlandii, gdzie czekał nas ostatni 
wspólny nocleg. Po drodze do-
świadczyliśmy ostatniej zorzy, którą 
spotęgowała niesamowita ciemność, 
gdy zatrzymaliśmy się na zupełnym 
pustkowiu i wszyscy wyłączyliśmy 
światła w autach. Przeżyliśmy także 
najniższą w trakcie całego wyjaz-
du temperaturę. Było tak zimno, 
że w autach skończyła się skala 
termometrów, a nam po raz pierwszy 
było dane zobaczyć ujemną tem-
peraturę w stopniach Fahrenheita 
w naszym „amerykańskim” Forku. 
Nasz termometr zatrzymał się 
na temperaturze −20 stopni, było 
więc na pewno poniżej −28 stop-
ni Celsjusza. Pożegnaliśmy się 
ze wszystkimi, ponieważ plano-
waliśmy wyruszyć wcześnie rano, 
aby dotrzeć na noc do Tallinu, 
a następnego dnia do Krakowa. 
Pozostali uczestnicy także się po-
dzielili na dwa konwoje. Jeden je-
chał trasą podobną do naszej, 
a drugi przez Szwecję i promem 
do Gdańska. Była to niesamowita, 
prawdziwie zimowa przygoda, 
która pozwoliła nam odkryć kolej-
ne piękne miejsca oraz kolejny raz 
zmienić nasze stereotypowe spoj-
rzenie na wiele spraw.
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PRZEPISOWO

W związku z tym dokończenie 
problematyki wyprzedzania 
(cykl „Konstytucja kierowania 

samochodem”) nastąpi dopiero w kolej-
nym wydaniu, a teraz zajmiemy się anali-
zą nowo wprowadzonych przepisów.

Zasada suwaka
Zacznijmy od wprowadzonej do ustawy 

„Prawo o ruchu drogowym” zasady zamka 
błyskawicznego (zwanej też zasadą suwa-

ka), jako że tutaj różnice interpretacyjne 
są większe. Uważam, iż mam szczególne 
prawo zabrać głos w kwestii poprawno-
ści stosowania zasady suwaka, nie tylko 
dlatego, że jestem prawnikiem od prawie 
czterdziestu lat zajmującym się przepisa-
mi ruchu drogowego. Do zajęcia – mam 
nadzieję – obowiązującego stanowiska 
upoważnia mnie także to, że przez czter-
naście lat walczyłem o wprowadzenie tej 
zasady do polskiego kodeksu drogowego, 

uczyłem jej i popularyzowałem w tele-
wizyjnym programie „Jedź bezpiecznie”, 
w audycjach radiowych i w wielu publika-
cjach (także w magazynie „Plejady”), oraz 
to, że jestem autorem wstępnej koncepcji 
jej zapisu jako zmiany do art. 22 ustawy.

Reguła wymyślona prawdopodobnie 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej szybko przyjęła się w Europie, 
przede wszystkim w krajach angielsko- 
i niemieckojęzycznych. W Polsce próbo-

PROBLEMATYKA JAZDY NA SUWAK
I TWORZENIA KORYTARZA ŻYCIA
6 grudnia 2019 roku wprowadzono istotne zmiany w przepisach ruchu drogowego. 
Z powodu związanych z nimi wątpliwości, które wydają się narastać, podsycane 
przez medialny chaos informacyjny, zaszła konieczność zinterpretowania tych zmian 
i zaznajomienia z nimi czytelników „Plejad”.



wał do jej stosowania zachęcić Sobiesław 
Zasada – niewątpliwie nasz najwybit-
niejszy kierowca uprawiający sport sa-
mochodowy. Polega ona na wpuszczeniu 
przez kierującego jadącego pasem ruchu 
posiadającym kontynuację jednego po-
jazdu, który jedzie kończącym się albo 
zanikającym pasem. Wpuszczenia przed 
siebie dokonuje się bezpośrednio przed 
zwężeniem jezdni, w miejscu tym dalsza 
jazda odbywa się naprzemiennie, jeden 
pojazd zmieniający pas ruchu na jeden 
pojazd jadący bez zmiany pasa.

W niektórych krajach suwak stosowa-
ny jest na zasadach zwyczaju i dobrych 
manier za kierownicą, w innych został 
wprowadzony jako obowiązujące prawo 
poprzez zastosowanie znaku obrazujące-
go regułę postępowania lub jako norma 
prawna w ustawie stanowiącej zasadni-
czą część kodeksu drogowego. Według 
tego ostatniego schematu postąpiono 
w Polsce, uzupełniając art. 22 ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym” o ustępy 4a 
i 4b w następującym brzmieniu (pogrubie-
nia moje):

4a. W warunkach znacznego zmniej-
szenia prędkości na jezdni z więcej niż 
jednym pasem ruchu w tym samym kie-
runku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje 
możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu 
z powodu wystąpienia przeszkody na tym 
pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący 
pojazdem poruszający się sąsiednim 
pasem ruchu jest obowiązany bezpo-

średnio przed miejscem wystąpienia 
przeszkody lub miejscem zanikania pasa 
ruchu umożliwić jednemu pojazdowi 
lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdują-
cym się na takim pasie ruchu, zmianę tego 
pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje 
możliwość kontynuacji jazdy.

4b. W warunkach znacznego zmniej-
szenia prędkości na jezdni z więcej niż 
dwoma pasami ruchu w tym samym kie-
runku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje 
możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami 
ruchu z powodu przeszkód na tych pasach 
ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy 
tymi pasami ruchu znajduje się jeden 
pas ruchu, którym istnieje możliwość 
kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem 
poruszający się tym pasem ruchu jest 
obowiązany bezpośrednio przed miej-
scem wystąpienia przeszkody lub miej-
scem zanikania pasów ruchu umożliwić 
zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi 
lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej 
strony, a następnie jednemu pojazdowi 
lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej 
strony.

Przepis ustępu 4b dotyczy sytuacji, 
w której kontynuowanie jazdy nie jest 
możliwe na dwóch zewnętrznych pasach. 
Ilustracją przedstawionych zapisów są 
odpowiednio rysunki 1 i 2.

Jak widać, zapis zasady zamka 
błyskawicznego w naszym prawie jest 
bardzo silny, bowiem odwraca regułę 
pierwszeństwa przy zmianie pasa ru-

chu. Kierujący, który pasa nie zmienia, 
obowiązany jest do ustąpienia pierw-
szeństwa kierującemu pojazdem, który 
dokonuje zmiany pasa ruchu, tak bo-
wiem należy odczytywać zapis „umożli-
wić zmianę pasa”. Oczywiście dotyczy to 
tylko jednego pojazdu znajdującego się 
na końcu pasa ruchu, którym dalej nie 
można kontynuować jazdy. W przypad-
ku dwóch pasów, na których niemożliwe 
jest kontynuowanie jazdy (ust. 4b), obo-
wiązek umożliwienia zmiany pasa ruchu 
dotyczy dwóch pojazdów, albo precyzyj-
niej jednego pojazdu z każdego z zakoń-
czonych (zanikających, zablokowanych) 
pasów ruchu. Kolejność przejazdu w ta-
kiej sytuacji ustalona jest następująco: 
najpierw pojazd z pasa prawego, potem 
pojazd z pasa lewego, a następnie pojazd 
jadący pasem, który ma kontynuację. 
W tym miejscu kończy się jednoznaczne 
pojmowanie nowych zapisów ustawy.

Powstały wątpliwości lub nawet prze-
kłamania sensu wprowadzonych zapisów 
na skutek wadliwego zinterpretowa-
nia użytych w nich zwrotów: „znaczne 
zmniejszenie prędkości” i „przeszkoda”. 
Pojawiły się interpretacje sugerujące 
pierwszeństwo pojazdu poruszającego 
się np. rozbiegowym pasem drogi szyb-
kiego ruchu, pojazdu zmieniającego 
pas z powodu znacznego zmniejszenia 
prędkości na pasie ruchu, którym jedzie, 
albo pojazdu zmieniającego pas z powo-
du zatrzymania się na jego pasie innego 
pojazdu, np. autobusu na przystanku bez 
zatoki. Te i podobne wnioski wysunięte 
z wprowadzonych przepisów są abso-
lutnie nieuprawnione, a ich wyciąganie 
lub powielanie jest szkodliwe i świadczy 
o niezrozumieniu zasady suwaka oraz 
powierzchownym zapoznaniu się z treścią 
przepisów. Nie waham się skonstatować, 
że niektóre z takich nieuprawnionych in-
terpretacji pochodzą od krytyków zasady 
zamka błyskawicznego (taką nazwą po-
sługuje się kodeks niemiecki i austriacki, 
u nas lepiej przyjęło się określenie „za-
sada suwaka”). Z krytyką propagowanej 
przeze mnie reguły spotykałem się przez 
kilka pierwszych lat mojej walki o jej 
przyjęcie (wówczas na zasadzie współ-
pracy kierujących pojazdami). Być może 
teraz krytycy znaleźli dla siebie nowe 
paliwo do deprecjonowania tej zasady.

Przeczytajmy tezę przepisów raz 
jeszcze. Warunkiem koniecznym do 
realizowania zasady zamka błyska-
wicznego jest znaczne zmniejszenie 
prędkości na jezdni: całej (!) jezdni, o co 
najmniej dwóch pasach ruchu dla danego 
kierunku. Zmniejszenie prędkości musi 
dotyczyć wszystkich pasów ruchu, musi 
to być ogólne spowolnienie, inaczej mó-
wiąc – zator drogowy. 

W tej samej konwencji należy rozu-
mieć słowo „przeszkoda”. Przeszkodą nie 
jest sytuacja chwilowa (jak np. autobus 
zatrzymujący się na przystanku), prze-
szkodą jest zdarzenie długotrwałe, gene-
rujące zakorkowanie jezdni, np. awaria 
pojazdu albo wypadek drogowy. Warun-
kiem stosowania zasady musi być zda-

rzenie długotrwałe (w tym oczywiście, 
a może przede wszystkim remont drogi 
albo jej naturalne zwężenie do jednego 
pasa ruchu), wywołujące zablokowanie 
lub bardzo duże spowolnienie ruchu 
na całej szerokości jezdni. 

Powiedzmy to jednoznacznie. Każda 
inna interpretacja jest niedozwoloną in-
terpretacją rozszerzającą. Nie wyklucza 
możliwości zastosowania zasady suwaka, 
ale tylko w wariancie solidarnego współ-
życia na drodze. Nie daje jakiegokolwiek 
uprawnienia zmieniającemu pas ruchu, 
może on jedynie skorzystać z uprzejmości. 
À propos – jeśli świadczymy tę uprzejmość, 
pamiętajmy, aby nie zaburzyła ona płynno-
ści, a tym bardziej wykluczała zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podsumowując, na jezdni, na której 
wystąpiło znaczne spowolnienie ruchu, 
od 6 grudnia 2019 roku kierujący mają 
obowiązek stosowania reguły suwaka 
poprzez wpuszczenie przed siebie po-
jazdu jadącego pasem ruchu kończącym 
się na stałe lub na chwilę. Pojazd jadący 
kończącym się pasem może skorzystać 
z uprawnienia pod warunkiem doje-
chania do końca kończącego się pasa 
ruchu, zasygnalizowania zmiany pasa 
oraz zachowania szczególnej ostrożno-
ści. Pamiętajmy o jeszcze jednym. Po-
prawność zastosowania reguły suwaka 
wymaga, żeby od początku powstawa-
nia zatoru pojazdy poruszały się oby-
dwoma pasami. Sprawiedliwie, obok 
siebie. Widząc, że na jednym pasie po-
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wstaje spowolnienie ruchu, zmieniamy 
pas ruchu na sąsiedni, kolejny pojazd 
jedzie pasem, którym jechał wcześniej, 
następny kierujący pojazdem pas 
zmienia tak, aby pasy ruchu wypełnia-
ły się równomiernie. Tylko wtedy będzie 
można mówić o sprawiedliwości w poru-
szaniu się według tej zasady.

Korytarz życia
Drugim nowym przepisem jest zasada 

tworzenia tzw. korytarza życia. Wszyscy 
rozumiemy konieczność ratowania ży-
cia lub zdrowia i szybkiego dotarcia do 
poszkodowanych odpowiednich służb, 
a w szczególności druhów straży pożarnej 
i ratowników medycznych. Ten wpro-
wadzony przepis wzbudził mniej kontro-
wersji (w odróżnieniu od zasady zamka 
błyskawicznego), bowiem mimo że na co 
dzień nie wszyscy chcemy współpraco-
wać na drodze (niestety!), to wyjątkiem 
są akcje ratownicze – wówczas chcemy; 
pytanie: czy umiemy? Przepisy dotyczące 
tworzenia miejsca dla przejazdu pojazdów 
biorących udział w akcji ratowania życia 
lub zdrowia pojawiły się właśnie po to, aby 
uświadomić i uporządkować właściwe za-
chowania w takich sytuacjach; żebyśmy 
umieli i jednakowo reagowali. 

Zasada tworzenia tzw. korytarza życia 
została zapisana poprzez rozbudowanie 
art. 9 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 
Dotychczasową treść oznaczono jako 
ustęp 1 i dodano ustępy 2, 3 i 4. Nowe 

przepisy przedstawiają się następująco 
(pogrubienia moje):

2. W warunkach zwiększonego natę-
żenia ruchu pojazdów utrudniającego 
swobodny przejazd pojazdu uprzywile-
jowanego w celu umożliwienia swobodnego 
przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu 
w tym samym kierunku kierujący pojaz-
dem poruszający się lewym pasem ruchu 
jest obowiązany usunąć się z drogi prze-
jazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zje-
chanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa 
ruchu, a kierujący pojazdem poruszający 
się prawym pasem ruchu jest obowiązany 
usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzy-
wilejowanego przez zjechanie jak najbliżej 
prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasa-
mi ruchu w tym samym kierunku kieru-
jący pojazdem poruszający się skrajnym 
lewym pasem ruchu jest obowiązany 
usunąć się z drogi przejazdu pojazdu 
uprzywilejowanego przez zjechanie jak 
najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, 
a kierujący pojazdami poruszający się 
pozostałymi pasami ruchu są obowią-
zani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu 
uprzywilejowanego przez zjechanie jak 
najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

3. Kierującemu pojazdem innym niż 
uprzywilejowany zabrania się korzystania 
z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowa-
nego utworzonej w sposób, o którym mowa 
w ust. 2. Kierujący pojazdem może kon-
tynuować jazdę po uprzednio zajmowa-
nym pasie ruchu po przejeździe pojazdu 
uprzywilejowanego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do po-
jazdów zarządców dróg lub pomocy drogo-
wej biorących udział w akcji ratowniczej.

Niestety w wyniku zmian redak-
cyjnych na końcowym etapie legislacji 
powstało wadliwe sformułowanie „do kra-
wędzi pasa” zamiast – dla pojazdów 
tworzących korytarz poprzez usunięcie 
się w prawo – „do krawędzi drogi”. Gdy-
byśmy dojeżdżali tylko do krawędzi pasa, 
którym się poruszaliśmy, korytarz nie 
powstałby! Dodatkowo chodzi oczywiście 
o to, żeby korytarz ten był jak najszerszy, 
celem umożliwienia jak najsprawniejsze-
go przejazdu pojazdów biorących udział 
w akcji, również samochodów straży 
pożarnej o znacznych rozmiarach. Nie-

wątpliwie właściwą wykładnię można 
wysnuć z zapisu w ust. 3 mówiącym 
o powrocie na uprzednio zajmowany 
pas ruchu (swoje wcześniejsze miej-
sce) po przejeździe służb ratunkowych 
i porządkowych. Jest to jednak wykładnia 
nie wprost, dlatego uważam, że niebawem 
w ustawie powinna pojawić się autopo-
prawka. Na szczęście już od 6.12.2019 
roku funkcjonuje jednoznaczna interpre-
tacja (rys. 3).

Pojazdy na lewym pasie przybliżają się 
maksymalnie do lewej krawędzi. Po ich 
prawej stronie ma powstać miejsce dla 
przejazdu pojazdów biorących udział 
w akcji ratowniczej (korytarz). Pojazdy 
jadące pasem drugim od lewej i ewentual-
nie (jeśli jest więcej pasów ruchu) na ko-
lejnych pasach usuwają się maksymalnie 
na prawo. Podobnie jak przy regule zamka 
błyskawicznego postępowanie to obowią-
zuje przy ruchu o dużym natężeniu. Two-
rzenie tzw. korytarza życia obowiązuje 
na wszystkich drogach w obszarze nieza-
budowanym i zabudowanym, na których 
jezdnia ma co najmniej dwa pasy ruchu do 
jazdy w tym samym kierunku. Nie należy 
więc ograniczać reguły tworzenia kory-
tarza tylko do autostrad i dróg ekspre-
sowych. Na drogach tych powinniśmy – 
w przypadku spowolnienia ruchu – od 
razu być przygotowanym na rozjeżdżanie 
się do krawędzi, aby w razie potrzeby 
„korytarz życia” powstawał bez opóźnień. 
W przypadku usłyszenia sygnału pojazdu 

uprzywilejowanego kierowcy jadący pra-
wym pasem zjeżdżają na pas awaryjny.

W warunkach zwiększonego natęże-
nia ruchu na drogach miejskich, na któ-
rych występuje buspas i dwa pasy ruchu 
do powszechnego użytku, korytarz życia 
także powinien powstawać po prawej 
stronie lewego pasa ruchu. Pojazdy po-
ruszające się wcześniej pasem środko-
wym powinny przynajmniej częściowo 
(o ile to wystarczy) wjechać na buspas. 
Oczywiście podstawowym warunkiem 
poprawnego zachowania w stosunku do 
pojazdu uprzywilejowanego pozostaje 
wczesne zorientowanie się o jego obecno-
ści i niepodejmowanie żadnych czynności 
bez upewnienia się o sytuacji na drodze. 
Zwróćmy uwagę na to, że w przypadku 

normalnego natężenia ruchu pojazd 
uprzywilejowany prawdopodobnie poje-
dzie buspasem, w przypadku zwiększo-
nego natężenia winniśmy dla niego utwo-
rzyć „korytarz życia” na środku.

Mam nadzieję, że ten i inne artykuły 
z serii „Przepisowo” zamieszczane w „Ple-
jadach” zmienią nastawienie kierujących, 
którzy nie stosują, bądź nie pamiętają, 
przepisów starych, nie przyswajają no-
wych i nie myślą o współuczestnikach 
ruchu. Liczę, że będziemy znali i stosowali 
wszystkie przepisy ruchu drogowego oraz 
że wreszcie wszyscy zaczniemy lepiej 
współpracować na drodze.

Tego serdecznie życzę sobie i czytelni-
kom „Plejad” u progu kolejnego dwudzie-
stolecia XXI wieku.

PLEJADY NR 88 PLEJADY 1/202066 67

PRZEPISOWO

M A G A Z Y N  M I Ł O Ś N I K Ó W  S U B A R U

Redakcja / Wydawca / Reklama: 

Subaru Import Polska sp. z o.o. 

ul. Josepha Conrada 51 

31-357 Kraków 

tel. 12 687 43 00 

redakcja@plejady.subaru.pl

Redaktor naczelny: Zbigniew Karcz  

zbigniew.karcz@plejady.subaru.pl 

Redaktor prowadzący: Robert Malara 

robert.malara@plejady.subaru.pl

Opracowanie graficzne / korekta / skład / druk: 

mediagrafika www.mediagrafika.pl

Zdjęcie na okładce: Jan Cetera

Pozostałe zdjęcia: archiwum  Subaru, 

 Subaru Corporation/Fuji Heavy Industries, 

 Subaru Tecnica International, Szkoła 

Jazdy  Subaru, iStock, Shutterstock, 

Adobe Stock, Unsplash, Mediagrafika

MAGAZYN PLEJADY jest czasopismem dla 

miłośników i właścicieli pojazdów  Subaru. 

Redakcja zastrzega sobie prawo 

do edycji tekstów oraz zmiany treści 

artykułów. Redakcja zastrzega sobie 

prawo do podejmowania decyzji 

odnośnie publikacji artykułów i zdjęć, 

odmowy publikacji i czasu publikacji. 

Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

i ogłoszeń. Przedruki i wykorzystywanie 

w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej 

zgody Wydawcy – zabronione.

plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

ISSN 1897-1989

plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady

rys. 3

fo
t.

 S
ti

op
a/

W
ik

im
ed

ia




