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Weekend 
we Lwowie

Jakoś tak się złożyło, że moja Lepsza 
Połowa rzuciła hasło spędzenia któregoś 
weekendu za naszą wschodnią granicą, 

w mieście, którego jeszcze nie znamy. 
To prawda. Zwiedzaliśmy już wiele 

europejskich (i nie tylko) metropolii. Od-
wiedziliśmy także wiele różnych państw. 
A przecież odległość z Krakowa do Lwowa 
to zaledwie około 340 km (z Warszawy 
niecałe 400 km), a więc znacznie bliżej 
niż np. z Krakowa do Poznania… 

Tak więc decyzja została podjęta.
W przeciwieństwie jednak do wy-

jazdu do Monachium, Pragi czy Bruk-
seli, gdzie całe przygotowanie polega 
na spakowaniu walizek i ewentualnie 
zamówieniu hotelu, zaczęliśmy… przy-
gotowania do podróży. Czyli najpierw 
od sprawdzenia, co jest wymagane.

Paszporty? Są. Zielona karta dla samo-
chodu – zamówić. Zgoda zarządu firmy 
na używanie samochodu – to niewielki 
problem. Potwierdzenie notarialne + 
tłumaczenie na język ukraiński (dawniej 
można też było na rosyjski… teraz nie 
jest to dobrze widziane) – zaaranżowa-
ne. Hotel z zamkniętym parkingiem 
(jakoś tak, bo kto wie?) – zrobione.

Czyli – jedziemy.
Dotarcie do granicy nie jest proble-

mem. Wprawdzie krótki odcinek auto-
strady nie jest jeszcze oddany do użytku, 
ale i tak trasa nie zajmuje dużo czasu. 
Natomiast sama granica… No cóż… 

Jej przekraczanie to chyba najlepsza lekcja 
przypominająca, jak naprawdę łatwo 
teraz podróżuje się po państwach Unii. 
Tragedii nie ma, ale sam fakt koniecz-
ności czekania w kolejce, wysiadania 
z samochodu, podchodzenia do okienek 
służb… Pomimo braku znacznego ruchu 
spędziliśmy na granicy ponad godzinę.

Zaraz za granicą wymieniliśmy pienią-
dze na ukraińskie hrywny. Jak się okazało, 
niepotrzebnie. We Lwowie jest wystar-
czająco dużo punktów wymiany walut, 
a kursy są zbliżone do tych z granicy. 

Od granicy do Lwowa droga jest 
przyzwoita, w dobrym stanie technicz-
nym. Ponieważ odległość to już tylko 
ok. 70 km, więc i czas upływa szybko.

Sam wjazd do miasta to już jednak 
wjazd do innej epoki. Infrastruktura 
drogowa sięga pamięcią przynajmniej do 
okresu międzywojennego. Wszędzie bruk, 
który sprawia wrażenie, jakby od czasów 
II RP nikt nie wykonał żadnych robót 
poprawiających jego stan. I do tego szyny 
tramwajowe wystające z nawierzchni 
bardziej niż na przejazdach kolejowych 
w socjalistycznej Czechosłowacji. Całe 
szczęście, że aktualnie jeżdżę Foreste-
rem – dzięki temu docieramy do hotelu 
bezstresowo, bez dziwnego zygzakowania 
po ulicach celem ominięcia większych 
nierówności, czy też cytowanych szyn.

Ogólnie jesteśmy przyzwyczajeni do 
dobrego poziomu obsługi w hotelach. Po-
nieważ nasz weekendowy wyjazd nie stał 
jednak pod znakiem „zastaw się, a postaw 
się”, wybraliśmy rozwiązanie, powiedzmy, 
średniobudżetowe. Czyli 140 zł/noc. I tu 
zaskoczenie – poziom usług, a także jakość 
jedzenia w hotelowej restauracji na 5+. 

To pierwsze pozytywne wrażenie 
zostaje następnego dnia potwierdzone 
praktycznie w każdym miejscu, do którego 
się udajemy. W weekend ruch jest nieduży, 
więc bez trudności odwiedzamy praktycz-
nie wszystkie „przewodnikowe” miejsca.

Przed cmentarzem Łyczakowskim 
wita nas mieszkający we Lwowie ro-
dak, oferujący indywidualne, godzinne 
oprowadzanie za… 20 zł. Informacja, 
aby nie płacić za parking, bo automat od 
dawna jest zepsuty – gratis. Gratis jest 
także informacja, że teraz lepiej używać 
języka polskiego lub angielskiego niż 
rosyjskiego. Na starym mieście wita 
nas mieszkający we Lwowie rodak…

Bez względu na to, czy rozmawia-
my z Polakami, czy Ukraińcami, tenor 
wypowiedzi jest jeden – powiedzcie 
w Polsce, że nie ma się czego bać. Tutaj 
jest bezpiecznie i warto przyjeżdżać. 
Nie tylko dla zabytków. Po prostu dla 
Polaków jest tu teraz wyjątkowo tanio.

To prawda. Inflacja hrywny sprawiła, 
że lokalne ceny wydają nam się wręcz 
śmiesznie niskie. Ale turystów prawie 
nie widać. To z kolei sprawia, że nie-
zależnie od kursów wymiany walut 
hotele oferują znaczne zniżki. Tak więc, 
jako że naszym rodakom-przewodni-
kom obiecałem, że powiem – czynię to 
za pośrednictwem naszego pisma.

Do Lwowa warto jechać, ponieważ:
–   znajduje się tam piękne stare miasto;
–   obsługa jest znakomita, przy-

jazna dla turystów;
–    nie ma żadnego kłopotu z po-

rozumiewaniem się;
 –   jadąc do Lwowa, zostawimy 

(trochę) pieniędzy ludziom, któ-
rzy naprawdę ich potrzebują; 

–    domowy budżet uszczuplimy 
w mniejszym stopniu niż przy wybo-
rze praktycznie każdego innego celu;

 –   docenimy, jak dobrze jest 
mieszkać w Polsce!

Życzę Państwu, jak zwykle, za-
wsze bezpiecznej podróży. Także 
(być może) tej do Lwowa… Kto wie, 
może nawet tam się spotkamy…

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK
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Majowe słońce, nieśmiała zieleń na 
uciekającym horyzoncie i głęboki 
dźwięk silnika, który towarzyszy 

pozostawianym za sobą kilometrom. Znasz 
to? Chwile, kiedy masz czas na spokojne 
zebranie myśli i dopuszczenie do głosu 
przekonania, że najwyższa pora wybudzić 
się z zimowego letargu. Słońce wylewa 
się na kokpit. Mrużysz oczy, trzymasz 
pewnie kierownicę, wdychasz lekkie, wio-
senne powietrze. To właśnie ten moment, 
który ma trwać. Czas określenia własnej 

odległości i odczarowania drogi, kiedy 
możesz po cichu przed sobą przyznać, 
że to życie „coś” w sobie jednak ma.

Rozespane myśli sobotniego poranka 
próbują jeszcze nieudolnie odwlec decyzję 
o podróży. Podjęte postanowienie ma lekki 
rys nonszalancji – żadnych konkretnych 
planów, wybranych tras – kiełkująca myśl 
może zmienić każdy kierunek i poprowadzić 
samochód w wybrany punkt – bezpiecznie 
pokonujący splątane drogi, zabiera Cię w miej-
sce, gdzie górskie szlaki prowokują swoją 

niedostępnością. Surowe, zimne skały to 
doskonała sceneria do próby charakterów.

Możesz jechać jeszcze dalej. Tam, gdzie 
miejski zgiełk nie ma racji bytu i jest tylko 
mglistym nieporozumieniem. Równa droga, 
otoczona pasami zieleni, poprowadzi wprost 
nad odległe jezioro, lśniące granatowym po-
łyskiem. Wiosenny wiatr wkrada się między 
zielone źdźbła trawy. Wszystko przefiltrowane 
promieniami słońca. Widzisz i wiesz, że żyjesz.

Wiesz też to dokładnie, kiedy po tygodniu 
pracy pakujesz do bagażnika rower albo 

#lifeisgreat

AKTUALNOŚCI
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narty, żeby nacieszyć się ostatnim, marco-
wym śniegiem. W cieplejsze dni wyjeżdżasz 
ze znajomymi na weekend za miasto i razem 
w niewielkim kręgu siedzicie przy ognisku. 
Długie, nocne rozmowy nie mają końca. 
Szczerość, którą wywołuje noc, zamienia 
się rankiem w zapach dymu we włosach.

Wszystko zaczyna się zawsze od 
tej samej decyzji. Wsiadasz i po pro-
stu jedziesz przed siebie. Pozwalasz na 
to, by otoczyła Cię subtelna uroda ży-
cia. Ponieważ  # lifeisgreat …

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Samochody Subaru są niezawodne i bezpieczne, o czym świadczą najwyższe noty 
przyznawane im w najbardziej wymagających testach pojazdów na świecie.
Do najtrudniejszych badań należą te przeprowadzane przez agencję Euro NCAP. 

Najnowszy Outback w ostatniej edycji testów (specyfikacja 2015) zgarnął maksymalną 
liczbę pięciu gwiazdek.

Subaru wiedzie również prym w testach przeprowadzanych przez amerykański insty-
tut IIHS. Obecnie wszystkie modele Subaru noszą tytuł Top Safety Pick (TSP), z czego pięć 
– z plusem (TSP+). Subaru jest jedynym producentem samochodów, którego cała gama 
modelowa może pochwalić się tytułami TSP.

Bezpieczeństwo samochodów Subaru oceniane jest również bardzo wysoko w testach 
japońskiego JNCAP. Pod koniec 2014 roku tytuł ASV+ otrzymały m.in. Forester, Levorg 
i Outback, a na początku 2015 roku do grona wyróżnionych dołączyły XV i Impreza.

Pod koniec lutego Subaru Kanada poin-
formowało o przyznaniu przez amery-
kańską organizację ekspercką Consumer 

Reports tytułu „Top Pick 2015” aż 3 modelom 
marki, tj. Foresterowi, Legacy i Imprezie. 
Wyniki rankingu samochodów przeprowa-
dzonego przez organizację opublikowane 
zostały tradycyjnie w kwietniowym nume-
rze wydawanego przez nią magazynu.

Według specjalistów Consumer Reports 
Subaru jest jednym z najlepszych produ-
centów samochodów na świecie. Japońska 
marka okazała się bezkonkurencyjną w trzech 
spośród dziesięciu kategorii, w których oce-
niane były pojazdy. Forester uznany został 
najlepszym samochodem w grupie małych 
SUV-ów, Legacy okazało się niekwestiono-
wanym numerem jeden w kategorii sedanów 
średniej wielkości, Impreza nie miała natomiast 
sobie równych wśród samochodów kompak-
towych. O przyznaniu tytułu „Top Pick” tym 
właśnie pojazdom zdecydowały świetne wy-
niki, jakie uzyskały z oceny ich zachowania na 
drodze, niezawodności i bezpieczeństwa.

Warto przypomnieć, że najnowsze Legacy 
uznane zostało niedawno przez stowarzysze-
nie dziennikarzy motoryzacyjnych w Kanadzie 
(AJAC) „Samochodem Roku 2015”, natomiast 
wszystkie wymienione powyżej modele no-
szą również tytuł „Top Safety Pick”, nadany 
przez amerykański Insurance Institute of Hi-
ghway Safety (IIHS), oraz mogą pochwalić się 
dodatkowym plusem przy tym wyróżnieniu, 
jeśli wyposażone są w system EyeSight.

Tytuł „Top Pick” od organizacji Consumer 
Reports dla modeli spod znaku „Plejad” jest kolej-
nym dowodem na to, że samochody Subaru w ry-
walizacji z przedstawicielami innych marek nadal 
radzą sobie świetnie i ciężko im dorównać. 

Najnowszy Outback, który zadebiutował w Europie, cie-
szy się już dużą i wciąż rosnącą popularnością wśród 
kierowców najmniejszego kontynentu świata. Z mie-

siąca na miesiąc z Australii napływają wieści o pobijanych 
tam kolejnych rekordach sprzedaży tego modelu Subaru.

W lutym bieżącego roku na zakup Outbacka zdecydowa-
ło się 890 Australijczyków, co przesądziło o pobiciu rekordu 
jego sprzedaży ustanowionego w marcu 2006 roku, kiedy 
to na nabycie tego samochodu zdecydowało się 829 au-
stralijskich kierowców. W odniesieniu do lutego 2014 roku 
sprzedaż Outbacka w Australii wzrosła o 261,8%. Tym sa-
mym w grupie dużych SUV-ów o wartości poniżej 70 000 
dolarów Outback uplasował się na czwartym miejscu, jeśli 
mowa o liczbie sprzedanych egzemplarzy (udział w ogól-
nej sprzedaży tej klasy SUV-ów na poziomie 9,3%).

Nie trzeba było jednak długo czekać, by nowy rekord sprzeda-
ży Outbacka w Australii został pobity po raz kolejny. Stało się to 
już w marcu. Tym razem miesięczny wynik sprzedaży wyniósł aż 
1180 egzemplarzy. Oznacza to, że w odniesieniu do marca roku 
ubiegłego sprzedaż tego modelu Subaru wzrosła aż o 410,8%!

Na uwagę zasługuje ponadto fakt, że Outback w szybkim 
tempie podbija również serca mieszkańców Tasmanii. W lutym 
był on tam najchętniej kupowanym przedstawicielem dużych 
SUV-ów o wartości poniżej 70 000 dolarów i zdecydowanie 
zdominował tasmański rynek sprzedaży samochodów. Na jego 
zakup zdecydowało się wówczas 41 osób, co oznacza wzrost 
sprzedaży o ponad 355% w odniesieniu do lutego 2014 roku.

Świetne wyniki Outbacka w Australii i na Tasmanii dowodzą, 
że w trudnych i wymagających warunkach tamtejszych dróg 
i bezdroży samochód ten radzi sobie świetnie. Outback to prze-
cież nic innego jak rozległe i słabo zaludnione pustynne obszary 
środkowej części kontynentu australijskiego. Nazwa zobowią-
zuje, a model Subaru, który tak przypadł do gustu kierowcom 
w kraju kangurów, z tego zobowiązania wywiązuje się na piątkę. 
Bezpieczeństwo, wytrzymałość i trwałość to zalety Outbacka, 
których nie sposób nie dostrzec. Wszystko dzięki nieustannym 
wysiłkom projektantów i inżynierów Subaru, którzy wsłuchali 
się w potrzeby australijskich użytkowników dróg i dołożyli 
wszelkich starań, by samochód spełniał ich oczekiwania.

#lifeisgreat

Najnowszy Outback
podbija serca Australijczyków

PLEJADY 2/2015

Trzy tytuły „Top Pick”
od Consumer Reports
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Pierwsza odsłona STI Performance Concept na targach w Nowym Jorku

Podczas 115. edycji targów motory-
zacyjnych w Nowym Jorku Subaru 
zaprezentowało pojazd koncepcyjny 

STI Performance Concept. Odsłona pro-
totypu sportowego samochodu podczas 
tegorocznej edycji New York International 
Auto Show była zapowiedzią planowanej 
ekspansji Subaru Tecnica Internatio-
nal Inc. (STI) na rynku amerykańskim.

Pojazd koncepcyjny przyciągał uwagę 
odwiedzających targi przede wszystkim zmo-
dernizowanym designem. Zmieniony został 
zarówno wygląd zewnętrzny samochodu, jak 

i jego wnętrze. Koncept charakteryzuje się 
ponadto wzmocnionym zawieszeniem i per-
fekcyjnym układem hamulcowym. Pod maską 
STI Performance Concept znajduje się turbo-
doładowany 4-cylindrowy silnik w układzie 
bokser o pojemności 2 litrów. Wszystkie te ce-
chy nadają pojazdowi prawdziwie dynamiczny 
charakter i są zapowiedzią potężnej dawki 
emocji dla tych, którzy być może w przyszło-
ści zasiądą za kółkiem modelu stworzonego 
na bazie zaprezentowanego prototypu.

Tegoroczna edycja nowojorskiego Auto 
Show odbyła się w dniach 3–12 kwietnia. 

Była ona największą w historii edycją tej 
imprezy i przyciągnęła rzesze miłośników 
czterech kółek, którzy mogli podziwiać 
ponad 60 nowych modeli samochodów. 
Duże zainteresowanie STI Performance 
Concept podczas targów w Nowym Jorku 
jest zatem dobrą wróżbą dla firmy STI, od-
powiedzialnej za sportowe oblicze marki 
Subaru. Auto Show pokazał, że amerykański 
rynek samochodowy jest zainteresowa-
ny propozycją japońskiej marki i jej wizją 
pojazdu gotowego na start w nawet naj-
bardziej wymagających rajdach.
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Polskie drogi są pełne kierowców, 
którzy przeceniają swoje umie-
jętności i lekceważą zasady ruchu 

drogowego. Dzięki specjalnej, wiosen-
nej akcji pt. „3maj się bezpiecznie. 
Zwolnij” Subaru chce przyczynić się 
do podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w Polsce.

Jeździmy za szybko, rozmawiamy 
przez telefony komórkowe w czasie 
jazdy, nie przepuszczamy pieszych na 
przejściach, wjeżdżamy na skrzyżowa-
nia na żółtym świetle. Nie pomagają 
apele o rozsądek oraz liczne akcje edu-
kacyjne. Dlatego przyszedł czas, żeby 
piraci drogowi przekonali się o tym, 
jakie są konsekwencje ich działań. 

Podczas akcji kierowcy, którzy drastycznie 
łamią przepisy ruchu drogowego, zapraszani 
będą do udziału w specjalnym programie 
treningowym, w trakcie którego będą mogli 
przekonać się na własnej skórze, jak zgubne 
mogą być skutki ich brawurowych zachowań. 
Zobaczą, z jaką szybkością wypada przy 
gwałtowanym hamowaniu z samochodu 
nieprzypięte pasami dziecko, jakie są skut-
ki uderzenia w przeszkodę przy prędkości 
50 km/h i jaka jest bezwładność samochodu 
po utracie nad nim kontroli. Dowiedzą się 
zawczasu tego, co jest bolesną wiedzą osób, 
które przeżyły wypadek drogowy. Do progra-
mu może zgłosić się każdy, kto ma ochotę! 

Punktem kulminacyjnym działań będzie 
weekend 1–3 maja. Jest to jeden z pierwszych 

weekendów w roku, w którym polskie 
rodziny tak licznie wyjeżdżają na dłuższe 
wyprawy samochodowe. Dochodzi wtedy 
do bardzo dużej liczby wypadków i kolizji.

Następnie zorganizowany zostanie 
szkoleniowo-edukacyjny event z okazji 
obchodów Trzeciego Światowego Tygo-
dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
(4-10 maja 2015 r.). Odbędzie się on w War-
szawie, 9 maja, a zorganizowany zostanie 
przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego (pod egidą ONZ) z tematem 
przewodnim „Dzieci a Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego”. Na miejscu, dzięki in-
struktorom Subaru, brawurowi kierowcy 
będą mogli przekonać się sami, jak zgubne 
mogą być konsekwencje ich zachowań.

Subaru Import Polska, współpracując 
z firmami TUiR WARTA, Keratronik 
i Szkołą Jazdy Subaru informuje, że w ra-

mach kooperacji TUiR WARTA wprowadziła 
promocyjne ubezpieczenie dla każdego no-
wego Outbacka. Każdy pojazd posiadający 
system wspomagania kierowcy EyeSight 
objęty będzie ryczałtową stawką pakie-
tową w wysokości 2,3% (pakiet obejmuje 
ryzyka: OC, AC, NNW oraz Assistance).

Natomiast jeśli posiadacz Outbacka z sys-
temem EyeSight przystąpi do dobrowolnego 
programu „Bezpieczny Kierowca” (szczegóły 
programu można znaleźć pod adresem: 
 bezpiecznykierowca.info ), ta stawka 
zostanie obniżona do poziomu 1,99%.

W obu przypadkach składka płatna jest 
przez klienta i liczona od wartości samochodu.

Stawki ryczałtowe oznaczają, że propo-
nowane wartości procentowe nie ulegną 
zmianie niezależnie od wieku kierowcy, 
miejsca zamieszkania czy innych kryteriów 
(stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe 
przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego). 

Szczegółowych informacji dotyczących 
powyższego zagadnienia można zasię-
gnąć u każdego Autoryzowanego Dealera 
marki Subaru na terenie Polski. 
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Nowy Outback w Polsce jest już dostępny 
od marca. Wersja z automatyczną, bez-
stopniową skrzynią biegów Lineartronic 

w standardzie wyposażona jest w system 
wspomagania kierowcy EyeSight (więcej 

o jego funkcjonowaniu można dowiedzieć 
się ze strony  eyesight.pl ). Tymczasem od 
1 maja w organizowanym przez Subaru kon-
kursie będzie można zdobyć miniaturową 
wersję tego modelu, która podobnie jak jej 

„duży brat” również sama zatrzymuje się 
przed przeszkodą. Zachęcamy do obserwowa-
nia profilu  facebook.com/SubaruPolska , 
na którym pojawią się szczegóło-
we informacje o konkursie! 

Czytelnicy magazynu auto motor i sport, 
głosując w plebiscycie Best Cars 
2015, przyznali Foresterowi 3. miejsce 

w klasie „Kompaktowe SUV-y i crossovery”. 
Jest to kolejne już wyróżnienie dla marki 
Subaru oraz modelu Forester przyznane 
przez czytelników prasy motoryzacyjnej.

Natomiast w klasie „Samochody kom-
paktowe” na najwyższy stopień podium 
wjechał… legendarny już WRX STI. Czy-
telnicy, oceniając ten najbardziej kojarzą-
cy się z rajdami model Subaru, docenili 
precyzyjne i ekstremalnie dynamiczne 
pokonywanie zakrętów, w pełni sportowe 
geny oraz bezkompromisowe bezpieczeń-
stwo, które jest priorytetem inżynierów 
marki Subaru już od kilku dekad.

11facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 2/2015

Mini Outbacki do przygarnięcia!

Best Cars 2015
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Subaru jest jednym z głównych partne-
rów motoryzacyjnych organizowanych 
przez serwis  fotelik.info  Mistrzostw 

Polski Fotelikiada, które rozgrywane są co 
roku w ramach targów Kids’ Time w cen-
trum wystawienniczym Targi Kielce. Kids’ 
Time to największe targi branży dziecię-
cej w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Mistrzostwa Polski Fotelikiada to wy-
darzenie prestiżowe, w którym udział 
biorą najlepsi specjaliści branży dziecięcej. 
Uczestnicy mistrzostw mają za zadanie 
wskazać błędy w montażu fotelików, do-
konać doboru fotelika do samochodu oraz 
wykazać się szczegółową wiedzą. Zawody 
generują pozytywne współzawodnictwo, 
które przekłada się na wzrost wiedzy i umie-
jętności kadr sklepów dziecięcych w całej 
Polsce. W tym roku stanowiska konkursowe 
zlokalizowane były między innymi w samo-
chodach Forester (wersja XT) oraz XV. 

Fotelikiada wspierana jest przez wiodące 
marki z branży dziecięcej, takie jak: Concord, 
BeSafe, Maxi-cosi i Kiwy. Mistrzostwa 
wspiera również branża motoryzacyjna, 
a towarzyszą im dodatkowe eventy. 

Goście targów Kids’ Time biorą udział 
w instruktażach poprawnego zapinania 
pasów bezpieczeństwa. To niezbędna 
wiedza, która dodatkowy wymiar zyskuje, 
kiedy przekazywana jest z rąk do rąk. 

Wśród imprez towarzyszących Foteli-
kiadzie nie sposób nie zauważyć pokazów 
ratownictwa medycznego. W realistycz-
nej scenerii ambientu „Jechali do Ustki” 
ratownicy uczą zasad postępowania na 
miejscu wypadku i udzielania pomocy 
poszkodowanym. W akcję ratowniczą an-
gażowani są goście targów, uczący się 
dzięki temu zasad udzielania pierwszej 
pomocy nie tylko w teorii, ale i w praktyce. 
Pokazy ratownictwa stanowią też bazę 
do działań edukacyjnych prowadzonych 
przez ekspertów z serwisu  fotelik.info .

Kropką nad i w komunikowaniu 
o bezpieczeństwie są pokazy i szkolenia 
organizowane dla dziennikarzy na te-
mat bezpieczeństwa dzieci i dorosłych 
w samochodach. W tegorocznej edycji 
Mistrzostw Polski Fotelikiada w warszta-
tach brali udział dziennikarze TVN Turbo, 
Onet.pl, „Gazety Wyborczej” oraz Polskie-
go Radia. Dzięki ich relacjom w mediach 
wiedza o bezpieczeństwie dociera do 
jeszcze szerszego grona odbiorców.

13

Mistrzostwa Polski 
Fotelikiada

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 2/2015
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W tym roku postanowiliśmy 
przybliżyć Państwu Bieszczady 
i gwarantujemy, że ten region 

to wiele więcej niż tylko krnąbrne, 

przedwcześnie przebudzone misie, czy 
też rozwiązująca nawet najbardziej 
tajemnicze sprawy straż graniczna. 
Niesamowite widoki na pokryte lasami 

wzniesienia, z których gdzieniegdzie 
unosi się dym pracujących retort, to 
tylko początek przygody. Wprowadzi-
my Państwa w świat dzikich zwierząt, 

ZLOT PLEJAD

XII Zlot Plejad: Arłamów
Z ogromną przyjemnością i zarazem satysfakcją zapraszamy na dwunasty już Zlot Plejad. 
Impreza ta to coroczne oficjalne spotkanie użytkowników oraz miłośników samochodów 
marki Subaru w Polsce. Jednym z podstawowych jego celów jest integracja środowiska „rodziny” 
Subaru oraz uzmysłowienie sobie, jak pięknymi i ciekawymi zakątkami usiany jest nasz kraj.
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pokażemy zapierającą dech w piersiach 
zaporę nad Jeziorem Solińskim, omó-
wimy działanie słynnej bieszczadzkiej 
kolei wąskotorowej. Poprzez wizytę 
w skansenie i zabytkach sakralnych 
przybliżymy kulturę oraz zwyczaje lud-
ności mieszkającej w regionie, a nawet 
odwiedzimy jedyną w Polsce Wioskę 
Fantasy. To tylko niektóre z atrakcji 
czekających na zlotowych trasach… 

Tradycyjnie Zlot rozpocznie się 
w Boże Ciało, które w tym roku wypada 
w czwartek 4 czerwca, a zakończy się 
6 czerwca sobotnią imprezą wieczorną.

Uczestnicy przez dwa dni będą 
wyjeżdżać na jedną z czterech wybra-
nych tras. Na każdej z nich na załogi 
czeka mnóstwo ciekawych zadań, 
łamigłówek, prób sportowych i zręcz-
nościowych, ale przede wszystkim 

przepiękne i bardzo ciekawe miejsca 
do zwiedzenia lub podziwiania. 

Do dyspozycji przygotowaliśmy cztery, 
znane już, rodzaje tras: Turystyczno-Szo-
sową, Turystyczno-Terenową, Terenową 
(kwintesencja tego co off-roadowcy lubią 
najbardziej) oraz Szosową (to trasa dla 
osób, które chcą poczuć emocje najbliższe 
tym z prawdziwych odcinków rajdowych). 

Do zobaczenia na trasach Zlotu!
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Przywitanie Europy na podium
Dla Subaru Poland Rally Team sezon 2015 będzie pierwszym od 7 lat, w którym regularnie 
startować będzie w cyklu innym niż mistrzostwa Polski. Zespół postawił na walkę 
w „produkcyjnych” mistrzostwach Europy, czyli ERC2, gdzie podczas Rajdu Liepaja 
zadebiutowała załoga SPRT Dominik Butvilas/Kamil Heller, zdobywając znakomite 3. miejsce 
w klasyfikacji generalnej i 2. w ERC2.

ozgrywany na Łotwie Rajd Liepaja 
(czyli po polsku Lipawy) po raz trzeci 
z rzędu stanowił rundę mistrzostw 

Europy (ERC) i analogicznie do Rajdu 
Szwecji z mistrzostw świata (WRC) 
przedstawiał sobą unikatowe wyzwanie 
– w pełni zimowe warunki. O ile na otwie-
rającym cykl ERC austriackim Rajdzie 
Janner śnieg pojawić się „może”, tak na 
dalekiej dla nas, łotewskiej północy w lu-
tym śniegu powinno być pod dostatkiem. 
Jak to jednak zwykle bywa z pogodą, ta 
nie była posłuszna i tuż przed rajdem trasy 
były co prawda białe, ale – jak pokazał 
odcinek kwalifikacyjny – warstwa ubitego 
śniegu nie była zbyt gruba i gdzieniegdzie 
przebijał spod niej szuter. Załoga SPRT do 
decydujących o wyborze pozycji startowej 
kwalifikacji podeszła strategicznie, co 
oznacza, że… powoli. Czas przejazdu da-
jący miejsce poza nominowaną do wyboru 
15 zapewniał odległą pozycję startową 
pierwszego dnia rajdu, co na rajdach o luź-
nej nawierzchni jest zwykle korzystne. 

Po pierwszej pętli rajdu duet Butvilas/
Heller zajmował 7. miejsce w klasyfikacji 
generalnej, a także 2. w ERC2. Subaru 
Poland Rally Team prowadził w kategorii 

zespołów ERC2. – Spodziewałem się 
nieco innych warunków, większej ilości 
szutru, a na drodze jest sporo mokrego 
śniegu. Nie ma jednak co narzekać. 
Mam nadzieję, że na drugiej pętli 
trasa się poprawi, czyli będzie bardziej 
jednolita, bez częstych zmian nawierzchni. 
Jechaliśmy dosyć ostrożnie, bo łatwo jest 
popełnić błąd. Nawet pomimo takiego 
bezpiecznego tempa gdzieniegdzie 
byliśmy na limicie, ale ostatecznie 
nasze podejście się sprawdziło – mówił 
Dominik Butvilas. – Warunki są bardzo 
wymagające, na drodze jest sporo 
wody, miejscami można to nazwać 
wręcz powodzią. Czasami walczyliśmy 
o utrzymanie się na trasie, bo kolec wtedy 
zupełnie nie trzyma. Tam, gdzie spod 
śniegu wygrzebuje się szuter, jest bardziej 
przyczepnie, ale tam, gdzie jest gruba 
warstwa mokrego śniegu, przyczepności 
nie ma w ogóle – dodał Kamil Heller. 
Druga pętla była jeszcze trudniejsza od 
pierwszej. Nad oesami zapadał zmrok, 
zawodnikom towarzyszył deszcz ze 
śniegiem i o błędy nie było trudno. Załoga 
SPRT, jadąc swoim tempem, awansowała 
na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej 
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i utrzymała rezultaty osiągnięte wcześniej 
w „produkcyjnej” kategorii ERC2. 
– Na OS 4 padało i sypało naraz, nasze 
lampy świeciły chyba trochę zbyt nisko, 
więc widoczność była niewielka. Co więcej, 
pod koniec próby złapaliśmy jeszcze kilku 
rywali, więc był to jeden z najbardziej 
stresujących odcinków mojego życia. 
Na drugiej próbie mniej śnieżyło, warunki 
były już nieco lepsze, więc przyspieszyliśmy. 
Samochód pracował dziś bardzo dobrze. 
W drugiej połowie długiego odcinka 
straciliśmy mnóstwo kolców i myślałem, 
że wszystkie wypadły, nie miałem zupełnie 
przyczepności – podsumował udaną dla 
siebie i zespołu pętlę Dominik Butvilas.

Drugi dzień rajdu nie przewidywał 
dla nikogo taryfy ulgowej, a zmieniająca 
się z minuty na minutę pogoda 
utrudniała zadanie zawodnikom. 
Na jednym z odcinków specjalnych duet 
SPRT wpadł w  środek burzy śnieżnej, 
która ominęła niektórych ich rywali 
i przy praktycznie zerowej widoczności 
Dominik i Kamil stracili sporo czasu. 
Pojawiały się również drobne błędy, 
których cena nie była jednak zbyt wysoka 
– na 3 odcinki specjalne przed metą nasi 
zawodnicy spadli tylko o jedno „oczko” 
i zajmowali 4. miejsce. – Zmieniła się 
nasza pozycja startowa, jesteśmy teraz 
bardziej z przodu i na trasie leżało jeszcze 
sporo luźnego śniegu. Staraliśmy się 
jechać dobrym tempem, ale zawsze coś 
nam przeszkadzało. Na ostatnim odcinku 
natrafiliśmy na burzę śnieżną i nie 
widzieliśmy, gdzie jedziemy. Myślałem, 
że wczoraj było strasznie, ale teraz nie 
było lepiej. Przeczyszczony tor jazdy raz 
się pojawiał, raz znikał, niełatwo było 
utrzymać równy rytm jazdy – wyjaśniał 
Butvilas. – Pierwszy odcinek przywitał 
nas sporą ilością śniegu na drodze, na 
której kolec niewiele pomagał. Na drugim 
mieliśmy małą przygodę, przestrzeliliśmy 
punkt hamowania i straciliśmy kilkanaście 
sekund, bo musieliśmy cofać i wracać 
na trasę. Trzecia próba to z kolei burza 
śnieżna – wychodząc z jednego ze szczytów 
nic kompletnie nie widzieliśmy – dodał 
Kamil Heller. Ostatnie trzy odcinki 
specjalne miały zadecydować o tym, 
czy załoga SPRT zdobędzie miejsce 
na podium w klasyfikacji generalnej, 

co podziałało na nią bardzo motywująco. 
Seria znakomitych czasów sprawiła, 
że litewsko-polski duet powrócił na 
3. miejsce w klasyfikacji generalnej, 
2. w ERC2 oraz 1. w klasyfikacji zespołów 
ERC2. – Jestem bardzo szczęśliwy, to 
niewiarygodny rezultat. Przed rajdem 
wiedziałem, że będziemy liczyć się 
w walce o czołowe pozycje w generalce 
i o podium w ERC2, ale osiągnięcie tego 
wyniku jest nieprawdopodobne, 
szczególnie na poziomie 
mistrzostw Europy. 
Wszyscy 
członkowie 
zespołu 

wykonali znakomitą pracę i bardzo im za 
to dziękuję. Przygotowali fantastyczny 
samochód, który pracował bez 
zarzutu. Aż do ostatniej pętli 
jechałem z lekką rezerwą, 
bo jazda na 110% cały 
czas nie ma sensu. 
W końcówce 
rajdu 

18 PLEJADY NR 59 www.plejady.subaru.pl
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pojawiła się sportowa złość, która 
podpowiedziała mi, by mocno nacisnąć, 
żeby zawalczyć o powrót na podium 
i zrobiliśmy to! Dziękujemy całemu 
Zespołowi i naszym Partnerom: Subaru 
Import Polska, Keratronik, Raiffeisen 
Leasing, Lemona Electronics, SJS oraz 
AIBĖ – cieszył się na mecie Dominik 
Butvilas. Wtórował mu Kamil Heller: 
– 3. miejsce w Rajdzie Liepaja to ogromny 
sukces dla naszego zespołu. Ani przez 
chwilę nie było łatwo, a głównym 
wrogiem wszystkich załóg była pogoda. 
Wraz z Dominikiem wykonaliśmy tutaj 
bardzo ciężką pracę, której efektem jest 
pozycja na podium w rundzie mistrzostw 
Europy. To największy sukces w mojej 
karierze i nie byłoby go, gdyby nie 
wspólna praca całego Subaru Poland 
Rally Team. Z pewnością go uczcimy!

19facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 2/2015
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ROZMOWY rozmawiał: JACEK PIEŚNIEWSKI
współpraca: JAN CETERA/MEDIAGRAFIKA

Idzie własną drogą
– rozmowa z Jerzym Dyszym
O Subaru mówi, że to szczególna marka, która idzie własną drogą. Sam też ma własną drogę, 
taką, którą dziś w dziennikarstwie motoryzacyjnym mało kto podąża: przekazywania 
rzetelnej wiedzy. Może dlatego obecność Jerzego Dyszego na łamach Magazynu „Plejady” 
tak dobrze pasuje do tego wydawnictwa.

Na forach internetowych, na 
których dyskutuje się o tym, 
kto jest najlepszym dziennika-

rzem motoryzacyjnym w naszym kraju, 
jego nazwisko pojawia się regularnie 
w bardzo wąskim gronie. Trudno, żeby 
było inaczej, skoro motoryzację zna 
nie tylko z teorii, ale także z praktyki 
warsztatowej i sportu samochodowego.

Jacek Pieśniewski: Co jest 
w motoryzacji takiego, że stała 
się dla Ciebie ważna?

Jerzy Dyszy: To było tak dawno, że już 
nie pamiętam! Chyba jednak miało to coś 
wspólnego ze sportem samochodowym. 
Z drugiej strony – mechanizmy, ich budo-
wa, a w tamtych zamierzchłych czasach, 
grube kilkadziesiąt lat temu, można było 
ludzkim umysłem objąć samochód, bo 
teraz się już nie da. Chyba to – budowa 
mechanizmów i możliwość sprawdzenia 
tego, co o nich wiem w sporcie samocho-
dowym. Przy czym żadne modelarstwo, 
nawet zaawansowane, mnie nie pocią-
gało, tylko prawdziwe mechanizmy. 

J. P.: Czym się te zainteresowania 
przejawiały? Mogłeś pomagać w napra-
wach samochodu ojca? Czytałeś 
literaturę, magazyny motoryzacyjne?

J. D.: Wprawdzie mieliśmy jakąś Syrenę, 
potem Warszawę, ale byłem jeszcze za 
mały, żeby cokolwiek przy nich robić. 
Wtedy motoryzacja pociągała dlatego, 
że była czymś poważnym i do tego nie-
osiągalnym. Prawdziwa motoryzacja była 
na Zachodzie, a tu – tylko jej substytut, 
a i tak każdy cieszył się nawet z Syre-
ny. Jeśli chodzi o literaturę, to bardziej 
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pociągała mnie matematyka i fizyka, 
a dopiero później miałem zaprenume-
rowany przez znajomych ojca – Wło-
chów – „Quattroruote”. Wtedy to był 
chyba najlepszy magazyn motoryzacyjny. 
Dostawałem go co miesiąc przez rok 
czy nawet dwa lata. Już samo to pozwa-
lało się rozwinąć. Później udało mi się 
prenumerować przez jakiś czas brytyj-
ski miesięcznik „Motor”. To nie było 
pismo techniczne, ale na tle dzisiejszych 
produktów z niemieckich wydawnictw 
mogło się takim wydawać. Tam przynaj-
mniej czytelnik traktowany był poważ-
nie. Może dlatego tamten wyspiarski 
„Motor” od dawna już się nie ukazuje.

Ówczesne magazyny motoryza-
cyjne były czymś zupełnie innym niż 
współczesne, nacechowane wyraźnie 
prosprzedażowo (chodzi oczywiście 
o sprzedaż produktów reklamodawców). 
Poważne pismo motoryzacyjne, takie jak 
„Quattroruote”, pozwalało dowiedzieć się 
o budowie samochodu czegoś istotnego. 
Dziś w dużym stopniu tę wiedzę udo-
stępnia internet, tylko trzeba wiedzieć, 
gdzie szukać i jak rozumieć. Czasem to 
są informacje prasowe, czasem naukowe, 
a czasem z instytutów badawczych. 

J. P.: Już podczas studiów na Poli-
technice Warszawskiej działałeś 
w sporcie motorowym?

J. D.: Oczywiście na niższym poziomie, 
ale tak. Trochę się tym bawiliśmy na stu-
diach. Mieliśmy grupę kartingową, kilka 
gokartów z polskimi silnikami WSK 125 
z Nowej Dęby. To nie było nic szybkiego, 
7,5 konia, o ile dobrze pamiętam. Nie 
startowaliśmy w żadnych zawodach, 
choć przecież były wówczas rozgrywa-
ne. Wykorzystywaliśmy ten sprzęt do 
zabawy i badań. I do nauki jazdy. Pięknie 
jeździ się gokartami po szutrze. Wręcz 
zabraliśmy kilka na dłuższe wakacje 
na Mazurach i jeździliśmy po leśnych 
drogach. Wiele się wtedy nauczyliśmy. 

Potem przyszły rajdy ogólnodostępne, 
aż wreszcie krajowe wyścigi i rajdy mi-
strzowskie, zaczynając od 126p, a kończąc 
na bardzo kiedyś popularnej klasie N3*

2323

* SAMOCHODY Z OGRANICZONYM ZAKRESEM 
PRZERÓBEK, TZW. SERYJNYCH, Z SILNIKAMI 
DO 2000 CM3 POJEMNOŚCI, BEZ DOŁADOWANIA.

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 2/2015
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J. P.: Czy dziennikarz motoryzacyjny 
powinien mieć Twoim zdaniem 
doświadczenia związane ze sportem 
samochodowym? Czy ono pomaga?

J. D.: Dobre pytanie... Kiedy jeździłem 
już na poważnie w rajdowych i wyścigo-
wych mistrzostwach Polski, systematycznie 
startowałem, dużo wiedziałem o tym, co się 
dzieje w tym środowisku. Pracowałem już 
w tygodniku „Motor” – to był przełom lat 
70. i 80. Pomyślałem, że będzie fajnie, jak 
ja – jako zawodnik, wiedzący wszystko 
„od środka”, bez dopytywania się – będę re-
lacjonować zawody. Robiłem to nawet przez 
dłuższy czas. Muszę jednak powiedzieć, 
że dokładna i dobra wiedza o czymkolwiek 
w dziennikarstwie może przeszkadzać, 
a nie pomagać. To, o czym przed mo-
mentem mówiłem, jest dobrą ilustracją. 
Normalny dziennikarz wiedział, jakie były 
wyniki: jeden pojechał słabiej, drugi lepiej. 
Ja wiedziałem, dlaczego tak się stało, ale nie 
mogłem tego napisać. A jak napisałem, po-
łowa się obraziła, a druga była tylko nieza-
dowolona. Dziennikarz to osoba, która pi-
sze o tym, na czym się nie zna. O czymś się 
dowiaduje, do czegoś dochodzi, lecz gdyby 
ta wiedza była pełna, mogłoby się okazać, 
że nie powinien jej pokazywać... Po pew-
nym czasie zrezygnowałem z pisania o im-
prezach i zawodnikach. Skupiłem się na 
sprzęcie, czyli na technice motoryzacyjnej.

Na potrzeby dzisiejszych mediów 
dziennikarz zbyt dociekliwy nie jest 
potrzebny. Ważniejsza jest umiejętność 
takiego przekazania wiedzy, którą ma, czy 
zdobył nawet na potrzeby pojedynczego 
materiału, żeby czytelnik chciał i mógł coś 
z niej dla siebie wynieść. Chciał – czyli żeby 
było atrakcyjnie i mógł – czyli żeby dawało 
się z tej wiedzy skorzystać. To trudna 
sztuka. A gorsze, że jak już się tak zrobi, 
to wcale nie jest pewne, czy taki materiał 
zainteresuje wydawcę albo reklamodawcę...

J. P.: Czy to sport samochodowy sprawił, 
że zacząłeś pisać w „Motorze”?

J. D.: Nie, to wyglądało inaczej. Miałem 
kilku kolegów związanych z motoryza-
cją i mających kontakty z „Motorem”. 
Dziennikarze tego pisma stwierdzili, 
że potrzebują kogoś, kto napisałby coś 
o eksploatacji. Prowadziłem wtedy własny 
warsztat. Przyszli do mnie i powiedzieli: 

„Jurek, może napisałbyś jakieś porady 
o naprawach?”. Wszyscy wtedy sami 
dłubali w swoich małych i dużych Fiatach 
czy Polonezach, które już się pojawiały. 
Spróbowałem. Początki były bardzo 
trudne, ale po krótkim czasie okazało 
się, że moje teksty niektórym czytelni-
kom są potrzebne. W ten sposób wkrótce 
zostałem przyjęty na pełnoprawnego 
członka redakcji. Były to czasy tzw. ko-
muny, „Motor” był w wydawnictwie RSW 
(Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 
„Prasa-Książka-Ruch” – przyp. red.), 
a ówczesny redaktor naczelny uważał, 
że jest na polu motoryzacji organem 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(formalnie nim nie był, ale RSW niemal 
w całości należała do PZPR i była jednym 
z głównych źródeł jej dochodów – przyp. 
red.). Poważnie, tu nie było żadnych śmie-
chów! Podczas rozmowy przed przyjęciem 
do pracy redaktor naczelny z naciskiem 
podkreślił, że dlatego nie mogę sobie 
pozwalać na „byle co”. Na okładkach 
nie mogły się np. pokazywać zachodnie 
samochody, a zwłaszcza niemieckie...

J. P.: Długo prowadziłeś własny 
warsztat?

J. D.: Były różne etapy. Łącznie oko-
ło 10 lat.

J. P.: A jak zaczęła się Twoja 
współpraca z „Plejadami”? 

J. D.: Nie wiem, czy to jest do publika-
cji... Zaczęliśmy wydawać „Auto Technikę 
Motoryzacyjną” (w 2005 roku, wznowioną 
po przerwie w obecności na rynku tego 
tytułu – przyp. red.). Poszukiwaliśmy 
reklamodawców zainteresowanych takim 
magazynem. Trafiliśmy także do Subaru… 
Nie ukrywam, na początku potraktowano 
nas jak wielu innych (myśląc zapewne: 
„kolejni, którzy chcą sobie pojeździć Subaru 
i będą pisać głupstwa”). Lecz myśmy się 
uparli. Zrobiliśmy jeden, drugi materiał 
o napędach S-AWD. Te teksty, po zwery-
fikowaniu przez dyrektora Rogalskiego, 
okazały się nawet niegłupie, więc zaczęła 
się jakaś współpraca między Subaru 
i „Auto Techniką Motoryzacyjną”. Po ja-
kimś czasie zadzwonił do mnie redaktor 
naczelny „Plejad”, pan Zbigniew Karcz, 
i zapytał, czy nie napisałbym tekstu dla 

„Plejad”. Tak to się zaczęło. Przepraco-
waliśmy już bardzo dużo tematów: całą 
historię Subaru i całą historię sportową 
tej marki. Z tego wszystkiego, gdyby 
połączyć, pewnie dałoby się zrobić książkę.

J. P.: Kto wie, może warto byłoby to 
zrobić. Przecież w Twoim dorobku są 
komentarze do kultowej na początku 
lat 90. książki „Sportowa jazda 
samochodem” Olega Bogdanowa 
i Ernesta Cygankowa, wówczas jeszcze 
radzieckich zawodników. Wtedy to była 
biblia każdego, kto chciał się ścigać 
(a może nawet jest nią nadal). Twoje 
uwagi poszerzały tę pozycję o spe-
cyfikę prowadzenia Fiata 126. To na 
marginesie, ale warto o tym przypo-
mnieć. Jaką Twoim zdaniem rolę do 
odegrania może mieć dziś dziennikarz 
motoryzacyjny, skoro kierowca staje 
się trochę jak użytkownik komputera: 
ma wiedzieć, jakich przycisków użyć? 

J. D.: Widzę coraz mniej tematów, 
o których jest powód pisać. Spójrzmy 
na prawo: przepisy regulujące budowę 
samochodów idą w tę stronę, by kierowcę 
odsunąć możliwie jak najdalej od wpływu 
na cokolwiek. W normalnym, nowocze-
snym samochodzie ma wciąż wpływ, i to 
nie taki duży, jak mu się wydaje, na kie-
rownicę i pedały, coraz częściej dwa, 
a nie trzy. Czyli jeden pedał już został mu 
„zabrany”. Dźwigni zmiany biegów też nie 
musi obsługiwać. A za chwilę nie będzie 
musiał obsługiwać także kierownicy. 
Więc o czym tu pisać? Jak otwierać drzwi? 

Motoryzacja, jaką kiedyś znałem, 
powoli zaczyna się kończyć. Oczywiście, 
trochę przesadzam, bo skończy się za 
dziesięć, piętnaście, a może dwadzieścia 
lat. Prawdziwa pozostaje już tylko kla-
syczna motoryzacja: restauracja dawnych 
samochodów, jeżdżenie nimi, pokazy-
wanie ich. Współczesne auto po pierwsze 
nie ma duszy, a po drugie – za chwilę 
nie będzie musiało mieć kierowcy. 

Teraz jest okres przejściowy. Kierowca 
wciąż może bardzo dużo narozrabiać na 
drodze, gdy zaczyna jeździć nierozsądnie 
szybko (co obserwujemy na co dzień), 
przy całej swojej niewiedzy, jak działają 
systemy, w które wyposażony jest jego 
pojazd. Z drugiej strony – na drogach 
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są samochody nowe i starsze, 20-letnie, 
i jeżdżą tak samo jak tamte. Więc ciągle 
jeszcze jest o czym pisać: jak sprawić, 
by te starsze pojazdy dobrze zachowy-
wały się na drodze, były sprawne, jak je 
konserwować. Może nie jak je naprawiać, 
bo za to użytkownicy już nie powinni 
się brać. Bardzo nowoczesny samochód 
wręcz nie pozwala zrobić przy sobie 
nawet prostych rzeczy: wymiana klocków 
hamulcowych wymaga zresetowania 
komputera. Ale może dobrze byłoby 
wiedzieć, co powinien zrobić mechanik. 

J. P.: To chyba zawsze będzie potrzebne: 
być świadomym konsumentem?

J. D.: Tak, z tym, że nawet to jest coraz 
trudniejsze. A czasami nawet mechanik 
nie wie, co robi. Ma tylko instrukcję, gdzie 
włożyć wtyczkę urządzenia diagnostycz-
nego, jak odczytać komunikat na jego 
ekranie, ale jak to naprawdę działa, to wie 
tylko konstruktor i programista, który 
z nim współpracował. Dziś tak można 
powiedzieć o niektórych zespołach, ale 
myślę, że niedługo cały samochód będzie 
w ten sposób funkcjonować. A kie-
rowca? Będzie wsiadał, naciskał guzik, 
a pojazd pojedzie bez jego udziału...

J. P.: Ta perspektywa, być może nie-
uchronna, dla ludzi, dla których ważna 
jest relacja z tą maszyną, jaką jest 
samochód i możliwość panowania nad 
nią, nie jest pociągająca, ale – nawet 
jeśli dziś to tylko okres przejściowy 
– czy techniczna znajomość auta nie 
pomaga kierowcy w prowadzeniu? 

J. D.: Sytuacja jest złożona. Jeżeli chodzi 
o systemy bezpieczeństwa. Pierwsze 
ABS-y, a potem pierwsze ESP działały 
różnie, czasem nie najlepiej. Doświadczeni 
kierowcy nabierali od razu przeświadcze-
nia, że trzeba umieć jeździć z ABS-em, bo 
ten układ może cię zaraz wprowadzić do 
rowu. Tak bywało. To samo z ESP: niby 
działa, a za chwilę jesteś w rowie, a nie 
wiesz dlaczego. Tak, wtedy prawdziwe było 
twierdzenie, że kierowcy powinni pozna-
wać te systemy, jak działają, żeby móc tę 
skomplikowaną maszynerię opanować. 
Lecz szybciej zaczęli działać inżynierowie. 

Współczesny ABS działa tak, że 
zasadniczo nie daje się tego zauważyć. 

Jeździsz, robisz nie wiadomo co i sam 
nie wiesz, dlaczego jesteś takim dobrym 
kierowcą. Jeśli to są najnowsze wersje 
ABS i ESP, samochód skręca, dokądkol-
wiek pomyślisz. To zasługa inżynierów, 
którzy go skonstruowali. Kierowca jest 
niedoskonały, a jak zupełnie nawa-
li, to wyskoczy poduszka, albo lepiej 
siedem poduszek, które go uratują. 

A jeśli chodzi o takie proste systemy 
jak zawieszenie samochodu czy układ 
hamulcowy, nie mówię o elektronice 
tylko o części mechaniczno-hydraulicz-
nej, to żaden użytkownik już się tym 
nie interesuje. Nikt nawet nie próbuje 
dochodzić, jakiego typu zawieszenie ma 
dany samochód, nikt się nie schyla, żeby 
popatrzeć, co jest pod podwoziem i nie 
uzależnia od tego zakupu. Nawet nie 
wie, jakie zawieszenie mógłby mieć. 

J. P.: Ale to zawsze będzie mieć zna-
czenie, bo wpływa bezpośrednio na 
odczucia związane z prowadzeniem. 

J. D.: Ma znaczenie dla ciebie 
i dla mnie, bo jeździliśmy w sporcie. 
Dla normalnego kierowcy – nie ma 
absolutnie żadnego znaczenia.

J. P.: Zatem powiem ci rzecz zaskaku-
jącą. Już dobre kilkanaście lat temu 
tygodnik „Motor” zrobił na torze 
w Kielcach test ponad 20 samochodów 
testowanych przez zaproszone panie. 
To była współpraca z jednym z pism 
kobiecych. Jeżdżące bardzo różnymi 
autami testerki, choć były kierowcami 
amatorami, wybrały samochód, 
który wybralibyśmy my, dziennikarze, 
bo dobrze jeździł. Może nie umiały 
wyjaśnić, dlaczego tak jest, ale czuły, 
którym jeździ się lepiej. To przeko-
nało mnie, że użytkownicy może nie 
potrafią nazwać swoich odczuć za 
kierownicą i nie wiedzą, skąd one się 
biorą, ale potrafią je trafnie ocenić. 

J. D.: Może tak, ale też trudno znaleźć 
dziś samochód źle zrobiony. Technolo-
gie są znane, wystandaryzowane. Wiele 
zespołów pochodzi nie od producentów 
aut, tylko wyspecjalizowanych dostaw-
ców, a ci nie mają powodu, żeby lepsze 
rozwiązania rezerwować dla jednych 
klientów, a gorsze dla drugich. 
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J. P.: Ale są tańsze i droższe.
J. D: Większość tych różnic bierze 

się z wyposażenia i wykończenia. 

J. P.: Posłużę się innym przykładem: 
pewna europejska marka w jednym 
z modeli wyższej klasy oferowała dwa 
typy przedniego zawieszenia: kolumny 
McPhersona w słabszych wersjach 
silnikowych i podwójne wahacze 
w mocnych. Jazda nimi była przeży-
ciem z zupełnie różnych światów. 

J. D.: Tak, takie rzeczy robi się 
też w tylnym zawieszeniu. 

J. P.: I nadal twierdzisz, że nie 
ma czego tłumaczyć?

J. D.: Efekt końcowy jest taki, że lu-
dzie nie wiedzą, na czym jadą. Po pro-
stu jeżdżą. Można to objaśniać, ale czy 
ktoś jeszcze na to zwraca uwagę? 

J. P.: Wydaje mi się, że są środowiska, 
w których wciąż ma to znaczenie, 
maniaków związanych czy to z kla-
syczną motoryzacją, czy to ze sportem 
popularnym. Dużo dzieje się na tym 
polu. Wielu młodych ludzi chce się 
pościgać, startuje w lokalnych impre-
zach, dyskutuje o tym, jakie auta lepiej 
się spisują. Wśród nich motoryzacja jest 
wciąż odbierana bardziej świadomie...

J. D.: Tak, może masz rację i wie-
rzę, że taką grupą są właściciele i fani 
Subaru. W „Plejadach” staramy się tak 
właśnie działać: traktować Czytelników 
poważniej, niż inne magazyny traktu-
ją przeciętnych użytkowników aut.

To prawdopodobnie jedyne pismo 
wydawane przez importera, które nie 
ogranicza się do funkcji czysto służebnej 
wobec potrzeb promocyjnych marki. 
Ma szersze ambicje. Nie prowadziłem 
analiz, ale to chyba jedyne wydawnictwo 
w całości wymyślone, założone i zrealizo-
wane przez polskiego importera. Inne są 
wzorowane na schematach przygotowa-
nych wcześniej na Zachodzie. W zasadzie 
to inne rynki mogłyby robić przedruki 
z „Plejad”. Ten magazyn może wiele 
rzeczy wyjaśnić właścicielom Subaru. 

J. P.: Myślisz, że jest jeszcze miejsce 
na kształcenie kierowców? Czy jest 

po co podejmować takie inicjatywy 
jak np. Szkoła Jazdy Subaru?

J. D.: Jeśli tylko są chętni, na pewno. 
Tym bardziej że Subaru jest szczególną 
marką, troszeczkę się różni od innych, 
bo idzie swoją własną drogą, zarówno 
jeśli chodzi o konstrukcję samochodu, 
jak też potem jego zachowanie na drodze. 
Warto, żeby kierowcy wiedzieli coś więcej, 
a zwłaszcza to, czego nie potrafią. Takie 
szkoły powinny uczyć tego, że prowa-
dzenie to znacznie więcej, niż tylko 
obsługa kierownicy, dwóch albo trzech 
pedałów i drążka zmiany biegów. Ktoś 
może powiedzieć, że jeździ już od lat, jest 
doświadczonym kierowcą i jeszcze nikogo 

nie zabił. Powinien jednak zrozumieć, że 
mechanizm, jakim jest auto, albo sytuacja 
na drodze, może go jednak zaskoczyć 
i chociażby był drugim Sebastianem 
Loebem, niewiele będzie mógł zrobić. 

J. P.: Co w tej chwili uważasz 
za najciekawszy kierunek 
w rozwoju motoryzacji?

J. D.: Z technicznego punktu widzenia 
najciekawsza jest możliwość połączenia 
– co dzieje się od powiedzmy 15 lat – 
elektroniki z mechaniką. Jeszcze 20 lat 
temu samochód był urządzeniem czysto 
mechanicznym. Układ elektryczny był 
bardzo prosty. Teraz jest odwrotnie: to 
komputer, którego mechanik już zupeł-
nie nie rozumie, rozlokowany w różnych 
miejscach jeżdżącego, metalowego 
pudełka. Funkcje elektroniczne są coraz 

ważniejsze w przeciwieństwie do mecha-
nicznych, które przestały się zmieniać. 
W budowie zawieszenia, układu hamul-
cowego, czy nawet samego nadwozia nie 
ma już dużego rozwoju. On postępuje 
o tyle, o ile zmieniają się technologie 
materiałowe, natomiast konstrukcje są 
w zasadzie te same. Może lepiej i dokład-
niej policzone. Z tego liczenia wynika 
np., że blacha może być gdzieś cieńsza, 
a gdzieś musi być grubsza albo jakiś 
drążek czy wahacz inaczej wykrzywiony, 
jakaś guma musi w jedną stronę mieć 
inną, a w drugą inną sztywność. To efekt 
technik obliczeniowych i możliwości 
wykonawczych. Lecz nadal mamy bla-
chę, drążek, gumę. Ciekawy jest zatem 
wpływ elektroniki i technik obliczenio-
wych na działanie samego samocho-
du, jego projektowanie i produkcję. 

Z kolei sprawy, o których jest głośno 
od wielu lat – związane z ekologią – uwa-
żam po części za mamienie nabywców. 
Czy idzie o samochód elektryczny, na 
wodór czy hybrydowy – po dokładnej 
analizie okazuje się, że efektem jest 
komplikowanie rozwiązań i podno-
szenie ceny, a efektu dla środowiska 
nie ma żadnego. Czasem wręcz jest to 
efekt negatywny. Przykładem mogą 
być samochody na wodór. Niby emi-
tują czystą wodę, ale najpierw trzeba 
uzyskać ten wodór i zbudować specjalny 
pojazd. Efekt jest taki, że to wszystko 
jest bardziej szkodliwe dla środowiska 
niż zwykłe spalanie produktów ropopo-
chodnych. Podobnie jest z samochodami 
elektrycznymi. A więc podsumowu-
jąc – czystość spalin to sprawa istotna, 
jednak rozwiązania ekstremalne oraz 
cały ten nacisk na „zeroemisyjne” 
samochody to w dużej części marketing. 

J. P.: Czy downsizing i presja na obniża-
nie emisji CO2, a w efekcie wkładanie 
do auta tak dużego jak Levorg silnika 
1.6 turbo nie staje się zagrożeniem dla 
tradycyjnej niezawodności Subaru? 

J. D.: Duże czy małe cylindry – to nie 
ma znaczenia. Konstrukcja musi być 
tak policzona, by wytrzymywała to, co 
zostało zaprojektowane. Jeśli przyjmiemy, 
że nowy silnik ma mieć małą pojemność 
i osiągać dużą moc i zostanie to należycie 
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przez konstruktora policzone – pa-
newki, korbowody, wał korbowy – na 
te obciążenia, które są przewidywane, 
wszystko będzie należycie pracować. 
Można wszystko zrobić, lecz w nowej 
konstrukcji, a nie modernizowanej. 

A problemy? Jeśli się pojawiają, biorą 
się stąd, że firmy muszą wprowadzać 
nowe produkty szybko. Z tego mogą 
wziąć się błędy. Nie ma czasu na należyte 
przetestowanie i raczej tu tkwi ryzyko. 

J. P.: Czy przy współczesnych tren-
dach w motoryzacji marka taka jak 
Subaru ma szansę zachować swój 
szczególny charakter – unikalny 
układ silnika i wyjątkową archi-
tekturę przeniesienia napędu?

J. D.: Na zdrowy, handlowy rozum 
– nie. Dzisiaj koncernami motoryza-
cyjnymi rządzą księgowi i oni powinni 
dawno zabronić Subaru produkować 
silniki typu bokser oraz Symmetrical 
AWD, bo są to rozwiązania drogie. Jed-
nak, jak widać, ludzie z Subaru znaleźli 
interesującą niszę (całkiem sporą, na 
prawie milion samochodów rocznie) 
i całkiem słusznie się jej trzymają. 
Z pewnością nie staną się największym 
koncernem motoryzacyjnym świata, 
ale działając rozsądnie, zawsze znajdą 
swoje miejsce. Zresztą, w pewnej firmie 
(nie Subaru, ale częściowo technicznie 
pokrewnej) wymyślono slogan „Pro-
dukujemy samochody, których nikt nie 
potrzebuje, ale wszyscy je chcą mieć”. To 
się tyczy także Subaru i chyba ma coś 
wspólnego z tym, że i tu, i tam oni lubią 
to, co robią. No i Subaru ma pewną prze-
wagę – samochody z koncernu FHI są 
także doskonałe użytkowo „na co dzień”. 

J. P.: Jakiej motoryzacji nie 
życzyłbyś sobie?

J. D.: Nie podnieca mnie motoryzacja, 
w której nie mam wpływu na to, jak jedzie 
samochód. Nie bawi mnie to, ale rozu-
miem, że wielu, może nawet większość, 
będzie się z takiej motoryzacji cieszyć, 
bo samochód ich nie podnieca, podob-
nie jak mnie nie podnieca lodówka. 

Poza tym jest druga rzecz: to skom-
plikowanie współczesnego samocho-
du, o którym mówiłem, upragnione 

przez producentów, sprawia, że on jest 
coraz droższy. Ja już nie mogę kupić 
współczesnego, nowego samochodu. 

J. P.: Jaki byłby Twój idealny 
samochód i – gdybyśmy mieli iść 
tropem pewnego starego dowci-
pu – dlaczego Subaru (i które)?

J. D.: Z Subaru miałbym pewien 
problem, bo nie lubię dużych samo-
chodów, a z kolei współczesne małe 
modele nie za bardzo mi się podobają. 
To kwestia gustu, ale wolę jeździć autami, 
które mi się podobają. Ostatnio, po 
prezentacji nowego Outbacka, mógłbym 
powiedzieć: tak, taki samochód jak ten, 
gdyby tylko mógł być mniejszy. A tak 
realnie – Impreza pierwszej generacji.

J. P.: Co w swoim dorobku uważasz 
za szczególnie wartościowe?

J. D.: Na pewno to, co robiłem na po-
czątku działalności w „Motorze”, jeszcze 
za czasów RSW Prasa, czyli tematy porad-
nicze i naprawcze, które podobno wielu 
ludziom pomogły utrzymać w spraw-
ności ich małe i duże Fiaty, a potem pięć 
lat, kiedy prowadziłem „Auto Technikę 
Motoryzacyjną”. To był dobry okres. 

J. P.: Gdzie dziś, poza „Plejadami”, 
można znaleźć Twoje teksty? 

J. D.: Wchodzę w projekt „iAuto”, 
magazynu dostępnego na urządzeniach 
mobilnych. Była pewna przerwa w jego re-
alizacji, ale ten pomysł wraca. To darmowe 
medium. Dostęp nic nie kosztuje, trzeba 
będzie tylko poświęcić czas, żeby ściągnąć 
magazyn i przeczytać. Oczywiście zasta-
nawiamy się, czy wciąż jest dość chętnych, 
by w ogóle czytać... A to warunek, by 
przedsięwzięcie się powiodło, bo tylko 
duże czytelnictwo da szansę na wsparcie 
sponsorów. Zobaczymy, w każdym razie 
dział techniczny też tam będzie i oczy-
wiście nie tylko ten. Liczymy na dobrych 
autorów. Mamy ten komfort, że będziemy 
mogli publikować wszystko, co wyda nam 
się (i czytelnikom) właściwe i potrzebne. 

J. P.: Dziękuję za rozmowę i życzę Ci, by 
liczba tych, którym wciąż chce się wie-
dzieć więcej o motoryzacji i o niej czy-
tać, pozytywnie Cię zaskoczyła. 
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JERZY DYSZY – URODZONY W ROKU 1952, 
ABSOLWENT WYDZIAŁU SAMOCHODÓW I MASZYN 
ROBOCZYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. 
ZAWODOWY KONTAKT Z MOTORYZACJĄ ZACZĄŁ 
OD PROWADZENIA WŁASNEGO WARSZTATU 
SAMOCHODOWEGO. W SPORCIE SAMOCHODOWYM 
POCZĄTKOWO JEŹDZIŁ W IMPREZACH NIŻSZEJ 
RANGI, A W RAJDOWYCH MISTRZOSTWACH 
POLSKI ZADEBIUTOWAŁ JAKO PILOT MARKA 
KARCZEWSKIEGO W 1975 R. W RAJDZIE POLSKI. 
JAKO KIEROWCA – W 1977 R. POLSKIM FIATEM 
126P W WYŚCIGOWYCH MISTRZOSTWACH 
POLSKI. W LATACH 80. STARTOWAŁ 
W WYŚCIGACH PŁASKICH FIATEM 125P NA 
ZMIANĘ Z KRZYSZTOFEM GODWODEM. W 1984 R. 
W KLASIE 5 WYŚCIGOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 
WYWALCZYŁ 3. MIEJSCE. W 1988 R ŁADĄ 2105 
ZDOBYŁ DWA TYTUŁY: MISTRZA POLSKI W KLASIE 
A-1300 W RAJDACH I WICEMISTRZA POLSKI 
W WYŚCIGACH. W 1993 R. BRAŁ UDZIAŁ WRAZ 
Z ADAMEM POLAKIEM W MIĘDZYNARODOWYM 
WYŚCIGOWYM PUCHARZE FORDA FIESTA. 
W 1994 R. PEUGEOTEM 205 RALLYE ZDOBYŁ TYTUŁ 
RAJDOWEGO MISTRZA W KLASIE A-6, A ROK PÓŹNIEJ 
MISTRZA POLSKI W RALLYCROSSIE W KLASIE 5 
SAMOCHODEM RENAULT CLIO WILLIAMS. 
DZIENNIKARZEM MOTORYZACYJNYM ZOSTAŁ 
NA PRZEŁOMIE LAT 70. I 80., NAJPIERW JAKO 
WSPÓŁPRACOWNIK, A POTEM PEŁNOPRAWNY 
CZŁONEK ZESPOŁU TYGODNIKA „MOTOR”. BYŁ 
ZWIĄZANY Z TYM MAGAZYNEM, MIMO KILKU 
ZMIAN WYDAWCÓW, DO 2005 ROKU (POD KONIEC 
TEGO OKRESU JAKO ZASTĘPCA REDAKTORA 
NACZELNEGO). W LATACH 2005–2010 BYŁ 
REDAKTOREM NACZELNYM ODRODZONEGO PO 
PRZERWIE W UKAZYWANIU SIĘ MIESIĘCZNIKA 
„AUTO TECHNIKA MOTORYZACYJNA” 
(NAJSTARSZEGO W POWOJENNEJ POLSCE 
MAGAZYNU MOTORYZACYJNEGO, KTÓREGO 
HISTORIA SIĘGA 1951 R.). POTEM BYŁ ZWIĄZANY 
JAKO DZIENNIKARZ NIEZALEŻNY Z KILKOMA 
TYTUŁAMI MOTORYZACYJNYMI. OBECNIE JEGO 
ARTYKUŁY, POZA „PLEJADAMI”, ZNALEŹĆ MOŻNA 
W MIESIĘCZNIKU „AUTO MOTO SERWIS” I OD CZASU 
DO CZASU W MIESIĘCZNIKU „AUTOMOBILISTA”, 
A WKRÓTCE W DOSTĘPNYM W URZĄDZENIACH 
PRZENOŚNYCH MIESIĘCZNIKU „IAUTO”. 
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Choć pierwszą generację Outbacka 
zaprezentowano w roku 1995, historia 
tego modelu w pewnym sensie sięga 

końca lat 80. XX wieku. Wtedy na rynku, 
głównie japońskim i amerykańskim, 
dobrze już się usadowiła limuzyna: Subaru 
Legacy. Wkrótce zauważono, że spora 

grupa klientów bardzo docenia nie tylko 
stały napęd 4×4 oraz szczególne własności 
mocnych (także turbodoładowanych), 
szesnastozaworowych silników SUBARU 
BOXER, ale też wygodę, jaką daje nadwozie 
kombi. Wszystko te razem tworzyło pewien 
pakiet – auto, ówcześnie jedyne tego typu 

ze stałym napędem wszystkich kół (a nie 
będące typową terenówką), aż prosiło się, 
by bardziej zdecydowanie wykorzystać 
jego możliwości pokonywania bezdroży. 

Druga, nieco bardziej luksusowa, 
większa i mocniejsza generacja Legacy 
(263 cm rozstawu osi, 459,5 cm długości, 

MODELE tekst: JERZY DYSZY

W pełni dojrzałe Subaru
Człowiek zaczyna być naprawdę dorosły około 20. roku życia. Z samochodami jest nieco inaczej 
– one muszą wykazać się dojrzałością tuż po narodzinach. I rzeczywiście, Outback zaimponował 
w dniu swego debiutu dwadzieścia lat temu, a potem z każdą generacją mężniał, by w piątej odsłonie 
wyznaczyć kolejne standardy. 
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kombi 467 cm) pojawiła się w roku 1993. 
Była to dobra podstawa, by zaprezentować 
wspomnianą bardziej terenową odmianę 
Legacy, która miała wkrótce stworzyć 
nową niszę rynkową. W ten właśnie sposób 
powstał w 1995 r. Subaru Outback, znany 
na niektórych rynkach jako Lancaster. 

Pierwszego Outbacka stworzono według 
prostego pomysłu. Wzięto auto z nadwo-
ziem kombi, w wersji ze stałym napędem 
wszystkich kół i z silnikiem o pojemności 
2,5 litra. Nieco podniesiono zawieszenie, 
dołożono zderzaki i progi sugerujące jego 
bardziej terenowy charakter. Podwozie 
zestrojono tak, by Outback zachowywał się 
na asfalcie prawie tak dobrze jak zwykły 
Legacy kombi. I okazało się to strzałem 

w dziesiątkę, pomysłem kopiowanym do 
dziś przez wielu producentów. Można 
pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie 
Outback był pierwowzorem dzisiejszego 
segmentu crossoverów, czyli aut łączących 
różne przeciwstawne, ale atrakcyjne zalety. 

Trzecia generacja Legacy, o rozsta-
wie osi 265 cm, pojawiła się w roku 1998 
i przetrwała do roku 2003, a Outback 
II generacji zadebiutował równolegle z nią. 
W aucie pojawiło się nowe wielodrążkowe 
tylne zawieszenie, a pod maską (w roku 
2000) po raz pierwszy trzylitrowy wol-
nossący bokser z sześcioma cylindrami. 

Kolejne generacje, IV Legacy, a III Out-
backa, pojawiły się w roku 2003. Oba modele 
dotrwały do początku roku 2009. Rozstaw 

osi wzrósł o kolejne 2 cm, do 267 cm, dostęp-
ne były silniki czterocylindrowe (w wersji 
turbo do 280 KM) i sześciocylindrowe 
245 KM. Warto dodać, że właśnie pod 
koniec zeszłej dekady Subaru zdecydowało 
się traktować Outbacka jako odrębny model, 
choć oczywiście jego związki z Legacy są 
ciągle widoczne na pierwszy rzut oka. 

Największą innowacją, jaka pojawiła 
się w tej generacji Outbacka (i równole-
gle w Legacy), był pierwszy zastosowany 
w samochodzie osobowym wysokopręż-
ny silnik w układzie bokser (2.0 D 16V 
150 KM), który zadebiutował w roku 2008.

Następna, już prawie współczesna 
generacja Outbacka pochodzi z roku 2009. 
To naprawdę duży i komfortowy samochód, 



o rozstawie osi 275 cm, z wolnossącymi 
silnikami benzynowymi (B4 175 KM ze 
skrzynią CVT Lineartronic i B6 260 KM). 
Ta druga jednostka z przyczyn ekologicz-
nych niestety nie jest już dostępna w Eu-
ropie. Mamy natomiast wersję z silnikiem 
wysokoprężnym BOXER DIESEL 150 KM. 

Outback po raz piąty
Powyższy krótki rys historyczny 

doprowadził nas do piątej generacji 
Outbacka, zaprezentowanej w USA 
w zeszłym roku. Jej europejska prasowa 
prezentacja  odbyła się w Słowenii, 
w styczniu 2015 r. Zauważmy więc, że 
tym razem kolejnemu debiutowi modelu 
Outback nie towarzyszy równoległy 
lub wcześniejszy debiut Legacy. Drugą 
ciekawostką jest to, że podstawowe dane 
techniczne nowego Outbacka wydają się 
podobne, jeżeli nie identyczne, z danymi 
znanymi z generacji czwartej. Auto ma 
takie samo podwozie, prawie to samo 
(przynajmniej wymiary) nadwozie, a także 
podobne silniki – w Europie dostępny 
jest tylko wolnossący, czterocylindrowy 
benzynowy bokser i turbodoładowany 
BOXER DIESEL – i układy napędowe. 
A zatem co uzasadnia zmianę generacji? 

Oficjalne informacje wymieniają cały 
szereg drobnych i poważniejszych 
zmian, które nie są na pierwszy rzut oka 
widoczne. To co widać, to dość subtelne 
zmiany stylistyczne. Ale poza tym? 

Okazuje się, że inżynierowie Subaru 
mieli wbrew pozorom naprawdę dużo pracy. 
Zacznijmy od nadwozia. Po raz kolejny 
poprawiono jego sztywność, stosując jeszcze 
więcej elementów stalowych o wysokiej 
i bardzo wysokiej wytrzymałości. Ale to 
nie wszystko – zmieniono na przykład 
konstrukcję wewnętrznych wzmocnień 
dachu i budowę drzwi w ten sposób, żeby 
nie zwiększając zewnętrznych wymiarów 
auta, uzyskać nieco więcej miejsca w środku. 
Zmiany nie są duże, ale odczuwalne, bo 
wprowadzono je tam, gdzie są najbardziej 
potrzebne. Zwiększyła się ilość miejsca na 
głowy pasażerów tylnej kanapy, miejsce na 
ich nogi (wykorzystano także przestrzeń 
pod przednimi fotelami) i wewnętrzna 
szerokość auta, czyli miejsce na łokcie 
pasażerów. Wprowadzono też inne subtelne 
modyfikacje, choćby w profilowaniu 
i pokryciu podłogi w kabinie, co zmniejszyło 
drgania i hałas odczuwany przez pasażerów. 

Elektronicy pomagają mechanikom
Jeżeli chodzi o podwozie i zawieszenie, 

jest ono prawie takie samo jak poprzednio 
(z przodu kolumny MacPhersona, z tyłu 

typowe dla Subaru zawieszenie niezależne 
– wielodrążkowe), ale w znacznym 
stopniu ulepszone. Głównym zadaniem 
konstruktorów było zmniejszenie 
podatności zawieszenia w kierunku 
prostopadłym do podłużnej osi auta. 
Mówiąc prościej, siły poprzeczne 
(np. na zakrętach) miały jak najmniej 
przemieszczać zawieszenie wobec 
nadwozia, czemu nie miało towarzyszyć 
jego „utwardzenie” podczas ruchów 
pionowych. Zmieniono zatem niektóre 
punkty mocowania poszczególnych 
drążków, wahaczy i amortyzatorów, 
poprawiono mocowania gumowo-
-metalowe, dopracowano także 
charakterystyki amortyzatorów 
i sprężyn. Kolejne zmiany to wyraźne 
zmniejszenie przełożenia przekładni 
kierowniczej (mniej obrotów kierownicy 
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od oporu do oporu) i zastosowanie 
opon mniej podatnych na siły boczne. 

Wszystkie te mechaniczne zmiany 
w podwoziu uzupełnia nowa funkcja 
elektroniczna: Active Torque Vectoring, 
czyli wspomaganie prowadzenia przez 
moment napędowy silnika. Pisaliśmy już 
o tym w „Plejadach” – zaawansowany 
układ napędowy Symmetrical AWD, 
współpracując z elektronicznym sterowaniem 
silnika oraz z układem stabilizacji toru 
jazdy VDC, potrafi przewidzieć manewry 
kierowcy i nie tylko utrzymywać auto 
na torze jazdy za pomocą hamulców, ale 
nakierowywać je odpowiednio momentem 
napędowym pochodzącym z silnika. 

Teoretycznie jest to dość proste – 
gdy kierowca zdecydowanie skręca 
kierownicę np. w prawo i nie zwalnia 
pedału gazu, elektronika „sama” 
nieznacznie dodaje gazu i jednocześnie 
lekko hamuje prawe koła. W efekcie 
prawe koła napędzają auto tak jak 
poprzednio, a lewe nieco mocniej, dzięki 
czemu samochód chętniej „wchodzi” 
w prawy zakręt. Cała sztuka polega na 
tym, żeby kierowca w żaden sposób nie 
odczuwał tego działania, prócz oczywiście 
jednego – że auto idealnie podąża za 
ruchami kierownicy. I powiedzmy od 
razu – podczas słoweńskich testów, 
poczynając od autostrad, a kończąc na 
krętych szutrowych drogach, byliśmy 
zaskoczeni kombinacją komfortu 
i sprawnego prowadzenia tego prawie 
pięciometrowego i dość ciężkiego 

samochodu, który jest przecież 
zawieszony znacznie wyżej niż zwykłe 
limuzyny. Koniec końców nie sposób 
powiedzieć, czy nowy Outback swe dobre 
zachowanie zawdzięcza elektronicznemu 
wspomaganiu, prawidłowej konstrukcji 
mechanicznej podwozia, czy też 
szczególnym własnościom układu 
napędowego z Symmetrical AWD 
i silnikiem SUBARU BOXER. 
Zapewne po części wszystkim tym 
elementom… i o to przecież chodziło!

Terenowy czy szosowy? 
Na krętych asfaltach i na autostradach 

Outback sprawia wrażenie auta 
typowo szosowego, a nawet, pomimo 
sporych gabarytów, pod względem 
prowadzenia – lekko sportowego. 
Jak zatem zachowa się w lekkim terenie? 
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Oczywiście przy rozstawie osi 275 cm 
i na dość szerokich oponach (225/65 
R17 lub 225/60 R18) o nieterenowym 
bieżniku, trudno go porównywać 
z rasowymi autami terenowymi. 
Z drugiej jednak strony spory prześwit 
(20 cm) pozwala na pewną swobodę 
przy pokonywaniu trudnych dróg. 

W nowym Outbacku zastosowano 
znaną już z Forestera funkcję 
elektronicznego sterowania układem 
napędowym, zwaną X-MODE. Mówiąc 
w skrócie – elektronika stara się w tym 
trybie uniknąć jakiegokolwiek poślizgu 
któregokolwiek z kół, co w trudnych 
warunkach (śnieg, lód, błoto) umożliwia 
poruszanie się nawet tam, gdzie 
przejechanie wydaje się niemożliwe. 
Co ważne, jazda po włączeniu X-MODE 
nie wymaga od kierowcy szczególnych 
terenowych umiejętności, co zgodne 
jest z filozofią firmy, która przedkłada 
ponad wszystko pewność i spokój za 
kierownicą. W trybie tym uaktywnia się 

także wspomaganie zjazdu, czyli funkcja, 
która samoczynnie utrzymuje wcześniej 
ustaloną prędkość zjazdu ze wzniesienia.

W rezultacie Outback nadal 
z pewnością nie jest pełnokrwistym 
samochodem terenowym, jednak w wielu 
sytuacjach będzie potrafił zajechać 
znacznie dalej, niż nam się wydaje. 

Subaru woli automaty 
Nowy Outback w europejskiej wersji 

może być wyposażony w jeden z dwóch 
tylko silników. Do wyboru mamy 
czterocylindrowego wolnossącego 
benzynowego boksera o mocy 
maksymalnej 175 KM przy 5800 obr./
min i momencie 235 Nm przy 4000 
obr./min, oraz czterocylindrowy 
turbodoładowany silnik BOXER 
DIESEL o mocy 150 KM przy 3600 
obr./min i momencie 3600 Nm przy 
1600 2800 obr./min. Szczególnie 
ten drugi, wysokoprężny silnik 
zadziwia kulturą pracy i dobrym 

wygłuszeniem, co sprawia, że komfort 
akustyczny w samochodzie z silnikiem 
wysokoprężnym wydaje się nawet lepszy 
niż w aucie z jednostką benzynową. 
Być może powoduje to fakt, że silnik 
benzynowy dla uzyskania rozsądnych 
osiągów wymaga użycia dość wysokich 
obrotów, zaś jednostka wysokoprężna 
jest zdecydowanie niskoobrotowa. 
Zresztą wrażenia zza kierownicy 
są takie, że silnik wysokoprężny, 
mimo mniejszej mocy maksymalnej, 
pozwala ruszyć i rozpędzać się 
żwawiej, natomiast przewaga mocy 
jednostki benzynowej zaznacza się 
dopiero przy wyższych prędkościach. 

Silnik benzynowy występuje 
wyłącznie ze znaną już skrzynią 
bezstopniową (CVT) Lineartronic, która 
charakteryzuje się podziałem zakresu 
przełożeń na sześć wirtualnych biegów. 
Elektronika sterująca samoczynnie 
określa, czy kierowca chce jechać 
dynamicznie, a jeżeli tak – przestawia 
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się na tryb stopniowania i automatycznej 
zmiany biegów. Kierowca odczuwa 
działanie takiej skrzyni jak pracę 
bardzo „szybkiego” klasycznego 
automatu i ma dodatkowo możliwość 
ręcznej zmiany owych przełożeń. 

To skuteczne i podwyższające 
komfort jazdy rozwiązanie (unika się 
nieprzyjemnego utrzymywania silnika na 
wysokich obrotach) powtórzono w nowej 
wersji skrzyni Lineartronic przystosowanej 
do dużych momentów obrotowych, 
czyli przeznaczonej dla silnika BOXER 
DIESEL. Tym razem jednak zakres 
przełożeń podzielono na aż siedem 
wirtualnych biegów i być może właśnie 
dlatego samochód ze słabszą jednostką 
wydaje się tak sprawny i dynamiczny. 
Z silnikiem wysokoprężnym można 
też wybrać tradycyjną, manualną 
skrzynię sześciobiegową. 

Warto też wspomnieć, że choć 
oba silniki Outbacka wydają się takie 
same jak w poprzedniej generacji auta, 

producent wprowadził w nich (szczególnie 
w jednostce benzynowej) szereg zmian 
mających na celu ograniczenie zużycia 
paliwa i emisji trujących składników 
spalin. W rezultacie średnie zużycie paliwa 
w znormalizowanym teście wynosi dla 
turbodiesla ok. 6 l/100 km, a dla silnika 
benzynowego 7 l/100 km. W praktyce, 
jadąc z przeciętną intensywnością, 
można uzyskać odpowiednio ok. 8 l/100 
km z silnikiem Diesla i ok. 10 l/100 km 
z silnikiem benzynowym, choć oczywiście 
próba szybszej lub dynamicznej jazdy 
wyraźnie podniesie te wartości. 

Czy to już wszystko, co zaoferowano 
nam w nowym Outbacku? Zdecydowanie 
nie. Subaru mocno podkreśla, że jest to 
obecnie flagowy model firmy, a więc jako 
taki powinien być dobrze wyposażony 
i wykończony. Dlatego właśnie w tym 
samochodzie debiutuje (w Europie) 
system wspomagania kierowcy EyeSight. 
Piszemy o nim dokładniej w innym 
miejscu, poprzestańmy zatem jedynie 

na informacji, że jest on dostępny 
bez żadnej dopłaty we wszystkich 
wersjach Outbacka wyposażonych 
w skrzynię biegów Lineartronic. To jest 
zrozumiałe – EyeSight dla działania 
większości swych funkcji wymaga 
współpracy ze skrzynią automatyczną. 

Na pierwszy rzut oka widać, jak 
dużą wagę przyłożył producent do 
wyposażenia i wykończenia nowego 
Outbacka. Kilka korzystnych zmian 
stylistycznych, lepsze materiały, doskonała 
ergonomia, wiele opcji wyposażenia 
elektronicznego – wszystko to tworzy 
atmosferę, w której kierowca i pasażerowie 
poczują się docenieni i dopieszczeni. 
I może to właśnie, prócz bardzo dobrego 
prowadzenia auta, jest największą zaletą 
Outbacka nowej generacji? Nie ma tu nie 
zawsze potrzebnych fundamentalnych 
zmian, a w zamian pojawia się 
perfekcyjne dopracowanie szczegółów. 
Po jeździe próbnej trudno będzie znaleźć 
niezadowolonych klientów. 
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Czy rozwój technologii wiedzie nas 
w tym właśnie kierunku? Google 
już testuje samochody o wdzięcz-

nej nazwie „Self driving car”, a w sieci 
furorę robi film, w którym na miejscu 
kierowcy siedzi osoba… niewidoma 
( youtu.be/cdgQpa1pUUE ). Można spo-
tkać wielu entuzjastów takich rozwią-
zań, którzy marzą o ruchu drogowym 
jak w filmie „Piąty element”. Ja z kolei 
wyobrażam już sobie łzy w oczach 
tych, którzy pewnego dnia w salonie 
samochodowym nie znajdą pojazdu 
wyposażonego w kierownicę i 6 biegów.

Na szczęście, na razie jest to pieśń 
przyszłości i być może jest to tylko 
jedna z alternatywnych rzeczywistości. 
W ostatnich latach science fiction nie 
jest już takie „fiction” – producenci 
samochodów prześcigają się w prezen-
towaniu rozwiązań, które mają ułatwiać 
kierowcom życie. Występujące zwykle 
w postaci zlepku 3 liter systemy typu 
ABS, ELR, ASR stają się dla nas codzien-
nością, kupno samochodu niewypo-
sażonego w system kontroli trakcji 
stanie się wkrótce niemożliwe i nikt 

już z pewnością nie wyobraża sobie, 
by w jego aucie mogło zabraknąć ABS-u. 

Naukowcy, pracujący dla dużych 
koncernów motoryzacyjnych, stale 
rzucają wyzwania naszej rzeczywistości, 
a przeglądanie folderu producenta przed 
zakupem samochodu wymaga stałego 
podłączenia do wyszukiwarki  Google 
w poszukiwaniu informacji o nowościach.

Tymczasem jakiś czas temu w Kraju 
Kwitnącej Wiśni zaprezentowano nowy 
kamień milowy, który być może odmieni 
sposób patrzenia na jazdę samochodem. 
Subaru od 2015 roku wprowadziło w Eu-
ropie system EyeSight. Jest to oparty na 
kamerze stereoskopowej system aktyw-
nie wspierający kierowcę podczas jazdy. 
To „druga para oczu”, które może pomóc 
zapobiegać kolizjom w momentach 
krytycznych, może działać jak aktywny 
tempomat, a także pomaga utrzymywać 
pojazd dokładnie na wybranym pasie 
ruchu. EyeSight wspomoże również trud-
ne manewry, odpowiednio wpływając 
na parametry systemu kontroli trakcji.

Pierwsze polskie testy, w których 
miałem przyjemność uczestniczyć, były 

wyjątkowo interesujące i udane. Na ba-
zie osobistych doświadczeń przybliżę 
teraz EyeSight i jego funkcjonalności. 

Przedkolizyjne hamowanie awaryjne
System EyeSight wykrywa i monitoruje 

odległość pomiędzy samochodem a obiek-
tami znajdującymi się przed nim. Jeżeli 
prędkość zbliżania się do obiektów zloka-
lizowanych przed samochodem uznana 
zostanie przez system za zagrażającą i je-
żeli kierowca nie zareaguje odpowiednio 
szybko – system wyemituje sygnał dźwię-
kowy, a potem dokona automatycznego 
hamowania. Należy zwrócić uwagę na 
to, że EyeSight działa zawsze w ostatnim 
momencie, zostawiając kierowcy czas na 
reakcję. Nie jest to zatem rozwiązanie za-
stępujące kierowcę, a jedynie wspomagają-
ce i działające w momentach krytycznych. 

Na torze testowym EyeSight zatrzymał 
samochód poruszający się z prędkością 
40 km/h przed statyczną przeszko-
dą kompletnie bez mojego udziału. 
Mówiąc prościej – jechałem z tą pręd-
kością prosto w ścianę, nie trzymając 
nogi na pedale hamulca, a samochód 

EyeSight – druga para
oczu kierowcy
Wyobraźmy sobie na chwilę świat przyszłości, w którym samochody poruszają się same, korzystając 
z cyfrowych map pobieranych w czasie rzeczywistym z internetu. W tym świecie słowo „kierowca” 
jest już tylko wspomnieniem, a ruch uliczny odbywa się całkowicie automatycznie. Samochody są 
w rzeczywistości pojazdami, które transportują nas z punktu A do punktu B przy naszym udziale 
ograniczającym się do wydania komendy: „jedź do domu”, albo „jedź do pracy”. Jazda odbywa się 
jak po sznurku, całkowity brak kolizji drogowych. Perfekcyjne bezpieczeństwo. Świat motoryzacji 
doskonałej, niezagrażającej, przyjaznej użytkownikowi i bardzo, bardzo… nudnej.
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zatrzymał się kilkanaście centymetrów 
przed przeszkodą. Wyjątkowo dziw-
ne uczucie, ale to naprawdę działa!

Zacząłem zastanawiać się nad tym, 
w jaki sposób EyeSight zostanie przyję-
ty przez kierowców i zaadaptowany do 
użytku codziennego. Czy nie spowoduje 
rozleniwienia? Możne pojawić się myśl: 
„Przecież mam system, który uratuje 
mi życie, gdybym spóźnił się z reakcją”. 
Wydaje mi się, że specjaliści z Subaru 
byli świadomi tego zagrożenia i tak 
skalibrowali system, żeby nie wyręczał 
kierowcy, a był jego cichym przyjacie-
lem i aniołem stróżem w wyjątkowo 
trudnych sytuacjach. EyeSight naprawdę 

działa precyzyjnie i w ostatnim możliwym 
momencie. Osobiście miałem za zadanie 
wjechać w ścianę z pełną świadomością 
tego, co robię. Zapewniam Was – miałem 
ochotę nadepnąć na hamulec o wiele, 
wiele wcześniej, zanim system EyeSight 
podjął reakcję awaryjnego hamowania. 

Należałoby również wspomnieć, że 
na dealerach Subaru spoczywa duża 
odpowiedzialność związana z odpo-
wiednim sposobem promocji systemu. 
Kierowcy muszą zostać uświadomieni, 
że EyeSight to ostateczność, mająca nie 
dopuścić do kolizji, że powinni zawsze 
polegać na sobie i mieć w pamięci to, że ten 
system może być zawodny – jak każdy.

Adaptacyjny tempomat
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku 

aktywnego tempomatu, czyli tej części 
systemu, która odpowiedzialna jest za stałe 
wspomaganie kierowcy podczas jazdy. Tutaj 
kierowca może skorzystać z udogodnienia 
i mieć je stale pod kontrolą. Oprócz stan-
dardowych funkcji tempomatu samochód 
wyposażony w EyeSight ma możliwość 
podążania za pojazdem poprzedzającym 
w wybranej przez kierowcę 
odległości. System automatycz-
nie zahamuje, wykrywając ha-
mowanie pojazdu przed nami 
i automatycznie przyspieszy 
wraz z przyspieszeniem auta 

TECHNIKA
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jadącego z przodu. Wykrywanie hamowania 
nie następuje tylko poprzez nagłe zbliża-
nie się do poprzedzającego samochodu. 
System ma możliwość wykrycia świateł stop 
w poprzedzającym nas samochodzie. Dzięki 
temu hamowanie naszego pojazdu będzie 
łagodniejsze. Możliwe jest również całkowite 
automatyczne zatrzymanie samochodu 
i łatwe ruszenie wraz z pojazdem znajdu-
jącym się przed nami poprzez wciśnięcie 
przycisku tempomatu lub naciśnięcie gazu. 

Proszę teraz wyobrazić sobie hipote-
tyczną sytuację, w której podążamy za 
samochodem, korzystając z aktywnego 
tempomatu. Nagle wyprzedza nas inny 
pojazd i gwałtownie zajeżdża nam drogę. 

Reagujemy ostrym hamowaniem i mniej 
lub bardziej nieskoordynowanymi ruchami 
kierownicą. Kontrola nad taką sytuacją 
również leży w zakresie działania EyeSight. 
Gdy ktoś zajedzie nam drogę i spóźnimy się 
z reakcją, wówczas zadziała system hamowa-
nia awaryjnego, redukując prędkość, z którą 
się poruszamy. Jeżeli różnica prędkości 
między samochodami nie przekracza 
50 km/h (a warunki pogodowo-drogowę 
są normalne) jest granicząca z pewnością 
szansa na to, że nie dojdzie do kolizji.

Asystent ominięcia obiektu
Bardzo ważne w systemie EyeSight jest 

to, że bazuje on na obrazie dostarczanym 

mu z kamery stereoskopowej, czyli de facto 
2 kamer, których obraz jest na siebie 
nakładany i porównywany w czasie rze-
czywistym. Im obiekt jest bliżej samocho-
du, tym jego reprezentacja na obrazach 
z obu kamer jest dalej od siebie, im obiekt 
jest dalej od kamer, jego obraz bardziej 
się na siebie nakłada. Proste i skuteczne, 
ale niepozbawione ograniczeń. Jak można 
się domyślić, w związku z ograniczonym 
polem widzenia kamer EyeSight działa 
w pewnym konkretnym zakresie i wy-
krywa obiekty w promieniu ok. 35 stopni 
przed samochodem. Tym samym nie ma 
możliwości skanowania przeszkód znaj-
dujących się na przykład z boku pojazdu. 



Jeżeli jakiś obiekt wykracza poza obszar 
widzenia EyeSight, wówczas zmniejsza 
się prawdopodobieństwo skuteczne-
go działania i wydłuża się czas reakcji 
systemu. W związku z tym, że kamery 
umieszczone są wysoko ponad przednią 
szybą, obiekty znajdujące się tuż przed 
maską także nie będą wykrywane. 

Kolejną ważną funkcjonalnością 
EyeSight jest asysta ominięcia obiektu. 
EyeSight zmienia charakterystykę systemu 

VDC, modyfikując napęd przenoszony 
na koła lub hamując wybrane,  pomaga 
kierowcy przy skręcie, który ma na celu 
ominięcie przeszkody. Badania pokazują, 
że przy asyście ominięcia przeszkody 
skuteczność takiego manewru jest o 15% 
wyższa niż bez wspomagania EyeSight.

Zarządzanie przepustnicą
System EyeSight działa również 

w sytuacji, w której reakcja kierowcy jest 
nieadekwatna do 
zdarzenia. Jeżeli 
przed samocho-
dem wykryta zo-
stanie przeszko-
da, a kierowca 
wciśnie pedał 
gazu, moc samo-
chodu zostanie 
ograniczona, aby 
dać możliwość 
skorygowania 
reakcji. To samo 
będzie mia-
ło miejsce na 

postoju – np. w garażu, kiedy zamiast 
biegu wstecznego „wrzucimy jedyn-
kę” i zechcemy ruszyć prosto w ścia-
nę. EyeSight zmniejszy moc silnika 
i pozwoli odpowiednio zareagować. 

Wykrycie pasa ruchu
EyeSight zadba także o to, aby nasz 

samochód pozostawał w obrębie pasa 
ruchu, którym się poruszamy. Kamery 
EyeSight odnajdują oznaczenia poziome 
pasów na jezdni, a system kontroluje 
to, czy nasz pojazd nie zbliża się lub nie 
przekracza tych pasów. Lane Departure 
Warning wchodzący w skład systemu 
EyeSight jest obarczony niedoskona-
łością wynikającą nie tyle z samego 
systemu, co ze stanu naszych dróg. 
Zbyt wąskie, zatarte i zniszczone 
oznaczenia poziome nie będą popraw-
nie wykryte przez kamery, a system 
nie zadziała wówczas poprawnie. 

Jeżeli jesteśmy zmęczeni, a nasz 
samochód zacznie „pływać” po jezd-
ni, będziemy ostrzeżeni przez sygnał 
dźwiękowy. EyeSight rejestruje styl jazdy 
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z ostatnich kilkunastu minut i aktywnie 
monitoruje zmęczenie kierowcy od-
zwierciedlające się w sposobie prowa-
dzenia samochodu. Lane Sway Warning 
ostrzeże nas, kiedy wykryje niepokojące 
ruchy samochodu w obrębie pasa ruchu.

Konkurencja
Zastanawia mnie fakt, że pomimo 

bardzo prostego z założenia pomysłu dzia-
łania i sposobu przetwarzania informacji 
przez system EyeSight jest on wyjątkowo 
skuteczny, oczywiście w obrębie ogra-
niczeń, które opisałem wyżej. Prosty 
koncept kamery stereoskopowej deklasuje 
konkurencję – na nic zdają się tu radary, 
sensory laserowe i ultradźwiękowe czy 
inne „kosmiczne” wynalazki. Statystyki 
są proste i przejrzyste – Subaru deklasuje 
konkurencję zarówno pod względem 
redukcji szybkości poruszania się, jak 
i maksymalnej prędkości, przy której 
system działa skutecznie. Konkurencja 
ma do odrobienia sporą pracę domową. 

Podsumowanie
Wracając do rozważań z począt-

ku tego artykułu – pomyślmy przez 
chwilę o nowej generacji kierowców, 
którzy dopiero odbierają swoje pla-
kietki uprawniające do poruszania 
się samochodami. Ci młodzi ludzie 
wyrosną w środowisku motoryzacji 
wyposażającej auta w systemy bezpie-
czeństwa i wspomagania kierowcy, takie 
jak EyeSight i jeszcze nowocześniejsze. 
Z pewnością zmieni się podejście do 
korzystania z samochodu, zmieni się 
kultura jazdy, a maszyny, których będą 
oni za jakiś czas używać, jeszcze bardziej 
będą dbać o bezpieczeństwo w podróży. 

Pytanie, czy w tym nowym świecie 
będziemy rzeczywiście bezpieczniejsi? 
Zastanawiające jest to, czy przypadkiem 
nie dojdzie do zdjęcia odpowiedzialności 
z kierowcy i przeniesienia jej na kompu-
ter pokładowy, który spełnia swoje za-
danie tylko do momentu, w którym jest 
sprawny. Należy pamiętać, że wszystkie 
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EYESIGHT JEST SYSTEMEM 
WSPOMAGAJĄCYM KIEROWCĘ I MOŻE 

W PEWNYCH WARUNKACH DROGOWYCH LUB 
POGODOWYCH NIE ZADZIAŁAĆ OPTYMALNIE. 
KIEROWCA ZAWSZE JEST ZOBOWIĄZANY 
PROWADZIĆ BEZPIECZNIE I Z UWAGĄ 
ORAZ PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW RUCHU 
DROGOWEGO. EYESIGHT JEST SYSTEMEM 
WSPOMAGAJĄCYM KIEROWCĘ, ALE NIE 
ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
EWENTUALNE WYPADKI. SPRAWNOŚĆ 
DZIAŁANIA EYESIGHT ZALEŻY OD WIELU 
CZYNNIKÓW, TAKICH JAK ODPOWIEDNIA 
OBSŁUGA SAMOCHODU, POGODA I WARUNKI 
RUCHU DROGOWEGO. PEŁEN OPIS DZIAŁANIA 
SYSTEMU EYESIGHT I JEGO OGRANICZEŃ 
MOŻNA ZNALEŹĆ W INSTRUKCJI OBSŁUGI 
SAMOCHODU.

urządzenia działają w ograniczonym 
pewnymi zależnościami zakresie. Jedno 
jest pewne – człowiek potrafi zaadap-
tować się do każdych warunków. Jedni 
mówią, że EyeSight to nie ich bajka, inni 
twierdzą, że czują się z nim bezpiecz-
niej. Myślę, że ten standard podnosi 
poprzeczkę naprawdę wysoko.
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Subaru od lat zajmuje jedno z głów-
nych miejsc wystawowych w gmachu 
Palexpo w Genewie i nie inaczej 

było wiosną tego roku. Trzeba wiedzieć, 
że ów budynek składa się przede wszyst-
kim z dwóch dużych sal wystawowych, 
umieszczonych na dwóch poziomach, ale 

nie nad sobą, a obok siebie. Subaru 
znalazło swoje stałe miejsce na 
górnym poziomie, u styku obu sal, 

w pewnym sensie kontrolując 
tę górną i mając baczenie 

na to, co dzieje się na 
dole. Co tym razem 
przedstawiono na 
stoisku japońskie-
go producenta?

Ponieważ 
salon genewski 
jest główną 
ogólno-

europejską imprezą tego typu, ale też 
przedsięwzięciem lokalnym ukierun-
kowanym na miejscowy rynek, po-
wierzchnię wystawową Subaru otaczały 
wszystkie modele tej firmy oferowane 
w Szwajcarii. Po zakończeniu tzw. dni 
prasowych oglądający mogą tam na-
wet składać zwykłe zamówienia. 

Dla ubarwienia całości 
w jednym z narożników pokazano 
też WRX STI, przygotowane do 
24-godzinnego wyścigu Nurburgring, 
w przeciwległym zaś umieszczono 
stoliki lokalnego centrum prasowego. 

Najciekawsze zaś, czyli nowości, 
jak zwykle znajdowało się w środku. 
Tej wiosny Subaru zaprezentowało w Europie 
dwa nowe modele, jeden oczekiwany, 
drugi – nieco mniej. Tym pierwszym był 
Outback piątej generacji, powstały po 
części dla uczczenia 20. rocznicy modelu. 

Subaru
uzupełnia gamę
Genewski salon samochodowy jest dla Subaru najważniejszym 
miejscem prezentacji europejskiej oferty. Szwajcaria to centrum 
zachodniej Europy, jeden z najbogatszych krajów regionu, 
a dodatkowo obszar prawdziwie górzysty, w sam raz dla aut 
z Symmetrical AWD. 

 W PEŁNI DOJRZAŁE SUBARU  
str. 30



Statyczna prezentacja tego auta nie 
mogła wzbudzić szczególnej sensacji, 
gdyż nowy Outback jest zbliżony 
stylistycznie i konstrukcyjnie do 
poprzedniej wersji i mniej wnikliwi 
oglądający mogliby pomyśleć, że chodzi 
tu tylko o powierzchowne odświeżenie 
modelu. My wiemy, że tak nie jest, dlatego 
właśnie na jednym z głównych miejsc 
umieszczono auto mocno „pokrojone” 
i pokazujące wszystkie tajemnice 
Subaru. Mimo to podejrzewamy, że 
nawet najlepsza pogadanka o zaletach 
EyeSight, o przewagach nowej wersji 
zawieszenia współpracującego z Active 
Torque Vectoringiem czy o doskonałości 
skrzyni Lineartronic przeznaczonej 
dla silnika SUBARU BOXER DIESEL, 
nie zastąpi porządnej jazdy próbnej.

Jak to zwykle bywa podczas 
salonowych imprez, głównym ich 
punktem jest konferencja prasowa. 
Tym razem odbyła się ona wcześnie 
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rano, w pierwszym dniu prasowym, 
czyli 3 marca 2015 r. Pan Nobuhiko 
Murakami, wiceprezes FHI Ltd., w swym 
krótkim przemówieniu pochwalił się 
ciągle rosnącą sprzedażą samochodów 
Subaru (w zeszłym roku sprzedano 
913 000 sztuk), wyprodukowaniem 
łącznie ponad 15 milionów silników 
SUBARU BOXER, a także ważną 
rocznicą – dwudziestoleciem 
produkcji Subaru Outback.

Końcowym, istotnym akcentem 
przemówienia było ogłoszenie 
europejskiego debiutu auta, które od 
ok. pół roku obecne jest na rynku 
japońskim (sprzedano już ponad 
30 000 sztuk), ale o którego zagranicznej 
karierze na razie nic nie mówiono. Pod 
groźnie brzmiącą nazwą Levorg kryje 
się model nieco mniejszy od Legacy 
i być może pokrewny dla Imprezy/
XV, ale o innym charakterze, bo 
z wydłużonym nadwoziem kombi. 
W japońskiej specyfikacji Levorg ma 
długość 469 cm (o 24 cm więcej od XV, 
ale o 11 cm mniej od Legacy) i rozstaw 
osi 265 cm (2,5 cm więcej od XV). 

Pierwsze komentarze określają Levorga 
jako „sport kombi”, co uzasadnione jest 
na przykład maksymalną mocą silnika 
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– w „najsłabszej” wersji, z jednostką 
benzynową 1,6 turbo z bezpośrednim 
wtryskiem, wynosi ona 170 KM. 
Dostępna jest także trzystukonna, 
dwulitrowa odmiana, ale raczej nie 
trafi ona do Europy. Możemy się za to 
spodziewać opcji z jednostką SUBARU 
BOXER DIESEL. W japońskiej 
specyfikacji skrzynie biegów to 
wyłącznie CVT, czyli Lineartronic.

Levorg może być dobrą propozycją 
dla osoby, dla której Legacy/Outback 
jest za duży, ale która poszukuje 
pojemnego bagażnika, napędu 4×4 
i wygodnej skrzyni automatycznej. 
Według pierwszych informacji Levorg 
w odpowiedniej specyfikacji może 
się pojawić w Europie jesienią tego 
roku i dopiero wtedy poznamy jego 
dokładne dane techniczne.
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IV Subariada – Armenia i Gruzja /cz. 1/
Wszystko zaczęło się około dwóch lat temu na  forum.subaru.pl . Użytkownicy forum – zoui i chojny 
– wpadli na pomysł zorganizowania wyprawy dla posiadaczy aut spod znaku „Plejad”, podczas 
której można spróbować off-roadu, zasmakować przygody, poznać nowe miejsca i ludzi, wyprawy, 
„gdzie sama droga staje się celem”.

 I FORUMOWA SUBARIADA, CZYLI MAJÓWKA 
Z WAMPIRAMI   NR 50–51 
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Pomysł zaowocował dwiema 
Subariadami zorganizowanymi 
w 2013 roku, do Rumunii i na 

Krym, oraz kolejną (także do Rumunii) 
w maju 2014 r. IV Subariada była jednak 
wyprawą wyjątkową. Kierunek – Azja, 
a konkretnie Armenia i Gruzja, czas 
trwania – 22 dni (z dojazdem) oraz dłu-
gość trasy – ponad 9000 km z Krakowa, 
były nie lada wyzwaniem zarówno dla 

uczestników i ich samochodów, jak rów-
nież dla przewodnika, którym tradycyj-
nie był Miłosz „Rzeźnik” Kaleciński.

Kiedy na  forum.subaru.pl  użytkow-
nik Izotom założył wątek dotyczący 
IV Subariady w Gruzji i Armenii, w duchu 
gratulowałam uczestnikom odwagi. 
Ponad trzy tygodnie wyzwań, często 
bardzo trudnych warunków dla ludzi i aut, 
trzy tygodnie wspólnego przeżywania 

zachwytów nad piękną przyrodą, satysfak-
cji z pokonywania przeszkód, ale również 
zmęczenia i walki z przeciwnościami losu. 
Po zeszłorocznej wyprawie do Gruzji i Ar-
menii nie chcieliśmy już jechać tak daleko. 
Ale im bliżej było do terminu wyprawy, 
tym bardziej czuliśmy, że nie możemy 
jej opuścić. W ubiegłym roku Gruzja 
nie rozpieszczała nas pogodą, czas było 
ją odczarować. A Armenia? Piękno tego 

UCZESTNICY WYPRAWY:
 >  MIŁOSZ „RZEŹNIK”, BEATA 
I WSPÓŁTOWARZYSZE
 > OJCIEC DYREKTOR I THAN_JUNIOR
 > ASIA, MURSUS, BASIA I KUBA
 > JUSTI I PRZEMEKKA
 >  IZA I TOMEK (IZOTOM)
 > ANIA I TOMEKW_76
 > WIPOLAK
 > ZOUI (EWA) I CHOJNY (PAWEŁ)
 > KALA I KUBEK
 > ANIA, BAKUM, HUBCIO
 > GRAŻYNA I JANUSZ
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kraju tak nas urzekło, że moglibyśmy tam 
wracać wiele razy… I wreszcie decyzja 
podjęta: jedziemy na IV Subariadę!

Stało się już tradycją, że Subariady 
startują z parkingu krakowskiego salonu 
Emil Frey. Tradycją jest również odprawa 
przed startem. Tym razem bez udziału 
Miłosza z jego Wilkiem, który miał się 
z nami spotkać w Batumi. Krótkie zapo-
znanie się członków ekipy, ustalenie trasy, 
postojów, zasad wspólnego podróżowania 
i możemy ruszać! Ekipa musi mieć prze-
wodnika. Ponieważ Miłosz czekał na nas 
w Batumi, na dojeździe tej niewdzięcznej 
roli podjął się Ojciec Dyrektor (Dyrektor 
Subaru Import Polska), który bezpiecznie 
przeprowadził nas przez nieznane krainy.

W zeszłym roku podróżowaliśmy przez 
Ukrainę, Rosję i Osetię. Tym razem, ze 
względu na napiętą sytuację polityczną na 
wschodzie Ukrainy, wybraliśmy bezpiecz-
niejszą, ale i dłuższą drogę przez Turcję.

Sam dojazd na miejsce spotkania 
z Miłoszem zajął nam ponad 3 dni. Trafi-
liśmy na początek ramadanu, który Turcy 
z całej Europy chcieli spędzić z rodziną 
w kraju. Tłumy na granicach przypo-
mniały nam czasy dzieciństwa, kiedy cała 
Polska w miesiącach wakacyjnych wy-
jeżdżała do Bułgarii. Trudy oczekiwania 
na odprawę celną powodowały niekiedy 
wzrost ciśnienia krwi, ale i solidarność 
wśród towarzyszy niedoli. Nasza ekipa 
dzielnie uratowała z opresji turecką 
rodzinę, której pechowo zabrakło prądu 
w kilometrowej kolejce do odprawy.

Na granicy z Turcją kłębiły się niezli-
czone ilości aut, tworząc nieskoordynowa-
ne, kilkusetmetrowe kolejki. Przygody roz-
poczęły się już, kiedy chciałam kupić wizę 
turecką. Pozornie najprostsza na świecie 
procedura, gdyby nie to, że urzędnik 
z niewiadomych przyczyn, mimo odmien-
nej informacji wywieszonej w okienku, 
nie chciał przyjąć płatności w dolarach. 
Musiałam więc udać się do pobliskiego 
banku, aby wymienić walutę. Zadanie 
również wydawało się proste, gdyby nie to, 
że numerek, który wydrukowała specjalna 
aparatura kolejkowa, był o 240 numerów 
wyższy niż ten, który akurat był obsługi-
wany przy okienku bankowym. Gwarancją 
sukcesu było trzymanie się blisko okienka, 
obserwowanie wyświetlacza, na którym 

w przypadkowej kolejności pokazywały się 
różne numery i wyprzedzenie w odpo-
wiednim czasie kilku rosłych mężczyzn, 
którzy dysponowali numerkiem zbli-
żonym do wyświetlonego. Mój telefon 
w banku nie miał zasięgu, nie mogłam 
więc zawiadomić reszty ekipy. Kiedy 
w końcu po 45 minutach udało mi się za-
kończyć misję, a następnie stoczyć kolejną 
dwudziestominutową walkę do okienka 

wizowego, usłyszałam swoje nazwisko 
wyczytywane z megafonów. Okazało się, 
że chojny zgłosił na policji moje zaginięcie, 
a wśród oczekujących do odprawy roz-
poczęto akcję poszukiwawczą. Przygoda 
skończyła się uściskami, łzami i oklaskami 
na granicy. Pierwsza przygoda za nami!

Oczekiwanie na granicy trochę za-
chwiało nasze plany, na pierwszy nocleg 
w przytulnym hoteliku w okolicach 
Stambułu dojechaliśmy więc bardzo późno, 
po 3:30. Kiedy już po 4:00 złożyliśmy głowy 
na poduszkach i zaczęliśmy odpływać 
w objęciach Morfeusza, w nasz sen zaczął 
wbijać się świdrujący odgłos głośnego 
zawodzenia. Po kilkunastu sekundach 
podjęcia prób powrotu do realności uświa-
domiliśmy sobie, co się stało. Nasz hotel 
mieścił się dokładnie naprzeciw meczetu, 
a że właśnie zaczął się wschód słońca, 
muezin z meczetu radosnym śpiewem 

ogłaszał wszem i wobec początek postu. 
Tej nocy nie dane nam było odpocząć. 

W kolejnym dniu intensywnej jazdy 
udało się nam pokonać prawie całą Turcję, 
oczywiście nie bez przygód. Na chwilę 
przed naszym przejazdem przez jedną 
z nadmorskich miejscowości przeszła 
niespotykana nawałnica. Jej pozostałością 
były tymczasowe wodospady, które ze 
skarp okalających drogę spływały wprost 
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na jezdnię i fale morskie, które tę jezd-
nię przykryły z drugiej strony. Efektem 
działania przyrody była zupełnie zalana 
droga, w której podtapiały się jadące nią 
samochody. Nasza ekipa przedzierała się 
odważnie wszystkimi dostępnymi pasami.

Po pokonaniu nawałnicy stulecia już po 
północy znaleźliśmy nocleg w nadmorskiej 
miejscowości Trabzon. Podczas śniadania 
efekty nawałnicy pokazywane były w wiado-
mościach krajowej telewizji, a głównym 
bohaterem programu był zielony Forester 
Bakuma, dzielnie przedzierający się przez 
kałuże metrowej głębokości i wzbijający fon-
tanny deszczówki. Przynajmniej tak wynika 
z relacji pierwszych uczestników śniada-
nia… Kolejnego dnia czekała nas granica tu-
recko-gruzińska. Mieliśmy nadzieję, że tym 
razem obędzie się bez przygód. Ale niewiele 

brakowało, by na granicy doszło do mię-
dzynarodowego skandalu. Hubcio już od 
parkingu przy salonie Emil Frey’a szykował 
się z rekinem Romanem do zajęcia tylnego 
siedzenia w aucie Ojca Dyrektora. Po kilku 
nieudanych podejściach manewr zakoń-
czył się sukcesem i Ojciec Dyrektor przejął 
Hubcia i jego Romana pod swoją opiekę. 
Przed granicą w naszych odbiornikach 
CB rozległ się spokojny, acz nieco rozba-
wiony głos Ojca Dyrektora: „Pani Aniu, 
czy mogłaby Pani podejść obejrzeć dzieło 
Huberta?”. Grzeczny Hubcio, nauczony, 
że dzieci nie mogą rozrabiać, lecz powinny 
zająć się czymś pożytecznym, w oczekiwa-
niu na odprawę celną rozpoczął ozdabianie 
swojego paszportu. Dzięki temu na pustych 
stronach z miejscami na pieczątki znala-
zły się niezwykle interesujące (zwłaszcza 
dla celników) namalowane Hubciowymi 
kredkami obrazki motylków, wesoło 
biegających chłopców, ale również rysunek 
pana z kałasznikowem, strzelającego do 
małego chłopca, który ucieka z podniesio-
nymi do góry rękami. Zastanawiam się, 
czy celnik nie starałby się znaleźć drugiego 
dna w tych rysunkach... Na szczęście dzięki 
przytomnemu umysłowi Ojca Dyrektora 
Bakum i Ania wspólnymi siłami i z pomocą 
gumki usunęli wpisy z paszportu i kontrola 
celna przebiegła bez niespodzianek.

Po zażegnaniu niebezpieczeństwa i po 
kilku godzinach chaosu, ujarzmionego 
dzięki talentom Ojca Dyrektora, przynaj-
mniej na czas naszego przejazdu, udało 
nam się w końcu wjechać do wyczekiwa-
nego Batumi. Teraz tylko kilka kilometrów 
do umówionego miejsca i Ojciec Dyrek-
tor będzie mógł oddać przewodnictwo 
w ręce oczekującego na nas Miłosza.

A na miejscu, po 3000 km podró-
ży, niespodzianka! Miłosz po krót-
kiej odprawie i pysznym gruzińskim 
obiedzie zarządził… czas na plażowa-
nie! „Zostajemy tu do jutra?” – padło 
nieśmiałe i pełne nadziei pytanie jednej 
z uczestniczek. Reakcja Miłosza i tych, 
co go znają, była natychmiastowa. 
Po tym, jak gromki wybuch śmiechu 
został opanowany, Miłosz wydusił: 
„macie pół godziny na kąpiel, opalanie 
i wyschnięcie, więc nie marnujcie czasu, 
bo zaraz jedziemy ku nowej przygodzie”.

Po szybkiej kąpieli w Morzu Czar-
nym ruszyliśmy z okolic Batumi przez 
Adżarię w kierunku ruin skalnego miasta 
Vardzia. Droga, mimo że miała status 
krajowej, nie na wszystkich odcinkach 
była pokryta asfaltem i zapowiadała 
czekające nas off-roadowe przygody. 

Dotarcie do skalnego miasta poprze-
dzone było pierwszym „biwakowym” 



noclegiem niedaleko przełęczy Goder-
dzi, na połoninie położonej na wy-
sokości około 2200 metrów n.p.m. 

Podczas gdy na przełęczy Goderdzi cze-
kaliśmy, aż Miłosz zbada nasze potencjalne 
miejsce na nocleg, Dyrekcja, Izotomy, 
chojny i ja poczuliśmy nieodpartą chęć 
napicia się kawy. Już zaczęliśmy rozstawiać 
kawiarkę i palniki, gdy nagle Iza zauwa-
żyła światła w chacie stojącej przy drodze. 
Okazało się, że jest to bar na rozdrożu, 
którego gospodarz z szerokim uśmiechem 
zaprosił nas do środka. Trochę się zdziwił, 
że zażyczyliśmy sobie i kawę, i czaj, ale 
bez protestu przekazał zamówienie swojej 
przemiłej żonie. Wreszcie napiliśmy się 
porządnej gotowanej tureckiej kawy 
i obiecaliśmy przyjść rano na śniadanie. 
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Gospodarz trochę z powątpiewaniem pa-
trzył na nas, gdy oznajmiliśmy, że chcemy 
przenocować „tam gdzieś w górze” i za-
proponował swój trawnik jako miejsce na 
biwak. Jednak w tym czasie zjechał z góry 
Miłosz i klaksonem dał znać, że czas koń-
czyć kawę i ruszać na miejsce noclegowe.

Był to pierwszy biwak w hotelu mi-
liongwiazdkowym pod gołym niebem. 
Ciężka podróż wymagała odreagowa-
nia, więc jeszcze długo w nocy paliło 
się ognisko, rozbrzmiewały śmiechy, 
opowieści i brzęk wznoszonych to-
astów: „Za udaną wyprawę!”.

Nazajutrz rano, jak zapowiedzieliśmy, 
udaliśmy się do baru na przełęczy na 
śniadanie. Gospodyni z ciepłym uśmie-
chem zapowiedziała, że nakarmi nas jak 

własne dzieci. I rzeczywiście – dostali-
śmy tyle jedzenia, że w prawie dziesięć 
osób nie daliśmy mu rady. Gospodyni 
uraczyła nas przepysznym megrelskim 
(serowym) chaczapuri, cziżi–biżi jedzo-
nym kawałkami chleba wprost z patelni 
(potrawa przypominająca fondue, tyle że 
do roztopionego sera gospodyni dodała 
jeszcze domowego masła i jajek), turec-
ką kawą i herbatą z miejscowych ziół. 

Odwiedzając bar na przełęczy w dzień, 
zorientowaliśmy się, że nie stoi on na końcu 
świata, lecz na bardzo ruchliwym skrzy-
żowaniu. Miejsce to odwiedzane jest przez 
wielu turystów, którzy zostawiają w barze 
naklejki i inne pamiątki. My również nakle-
iliśmy we wnętrzu lokalu znaczek Subariady. 
Na przełęczy Goderdzi krzyżują się dwie 
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szutrowe drogi – główne trasy regionu. 
Oprócz baru stoją tu jeszcze dwa sklepy 
w drewnianych budkach, przed którymi 
przy małych stoliczkach sprzedawcy sennie 
grają w chińczyka. Do pilnowania tak waż-
nego skrzyżowania przydzielony jest jeden 
milicjant, który z nudów od czasu do czasu 
przeprowadza rutynowe kontrole nadjeż-
dżających Liazów i wozów konnych. Na 
środku skrzyżowania wygrzewają się w słoń-
cu krowy, które nie zwracają najmniejszej 
uwagi na mijające je auta. Przekonał się 
o tym Bakum, gdy przejeżdżając przez most 
pełen krów, stał się (a właściwie jego zielony 
czołg) uczestnikiem walki byków i nie 
wyszedł z niej bynajmniej bez szwanku.

Zresztą krowy w Gruzji i Armenii to 
temat na osobną relację. Można spotkać je 
w różnych dziwnych miejscach. Zwierzę-
ta te pasą i wylegują się, gdzie popadnie, 
a największe upodobanie mają do mostów 
i wiaduktów, gdyż – jak wiadomo – rosnąca 
tam trawa smakuje najlepiej. Niestety zda-
rzyło się nam spotkać je także w nieoświe-
tlonych tunelach. Krowy są pełnoprawnymi 
uczestnikami ruchu drogowego, jednak 
same niespecjalnie 
stosują się do jego 
zasad. Sankcje za 
potrącenie krowy 
są ponoć bardzo su-
rowe, ale woleliśmy 
nie sprawdzać tego 
na własnej skórze.

Po przepysz-
nym śniadanku, 
najedzeni po uszy, 
ruszyliśmy malow-
niczą doliną rzeki 
Kura do Vardzi 
– skalnego miasta, 

które w XII wieku 
dawało schronienie 
dworowi królowej 
Tamary i okolicznej 
gruzińskiej ludności 
przed najeźdźcami. 
Choć po trzęsieniu 
ziemi w XIII wieku 
⅔ miasta uległy 
zniszczeniu, pozo-
stałości robią im-
ponujące wrażenie. 
Po zwiedzeniu ruin 

wspięliśmy się krętą szutrową drogą, wijącą 
się po zboczu doliny, na rozległy płaskowyż 
z widokiem na oddalone ośnieżone szczyty. 

Do granicy z Armenią wiodła nieomal 
autostrada… No, może trochę przesadzi-
łam… Droga była co prawda szutrowa, ale 
za to z nieskończoną ilością pasów… Pasów 
ruchu było tyle, ile fantazji w jadących, 
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bo w rozległym płaskowyżu miejscowi 
kierowcy wyrzeźbili kilkadziesiąt krętych 
ścieżek. To zachęcało do prób szybkościo-
wych. Niestety, pozornie płaskie jak stół 
szutrówki miały niespodzianki w postaci 
ostrych kamieni. Podczas wyścigów na 
tym samym zakręcie i o ten sam podstępny 
głaz Iza i Bakum rozcięli opony. Nie ma to 
jednak jak serwis Subaru! Mało kto może 
się pochwalić tym, że sam Ojciec Dyrektor 
zmieniał mu koło? Do wulkanizatora Izoto-
my dojechały już na dojazdówce, a rozcięcie 
opony Bakuma zostało zabezpieczone 
przez Miłosza jego tajnymi kołeczkami. 

Zgodnie z planem wyprawy po 
odwiedzeniu Vardzi ruszyliśmy do 

Armenii. Po jej zwiedzeniu przewodnik 
zaplanował podróż z powrotem do Gruzji 
i zapoznanie się z tamtejszymi atrakcjami. 
Taki plan wymuszony był przez skom-
plikowane relacje między mieszkańcami 
tamtejszych regionów. Pomiędzy Armenią 
a Turcją nie ma przejścia granicznego. 
Wynika to z zaszłości historyczno-poli-
tycznych, które do dnia dzisiejszego nie 
zostały rozwiązane. Musieliśmy więc 
do Armenii wjechać przez Gruzję.

Granicę gruzińsko-armeńską przekra-
czaliśmy dobrych kilka godzin, co związa-
ne było ze skomplikowanymi procedurami 
dotyczącymi rejestracji naszych pojazdów 
w armeńskiej bazie danych, wniesieniem 

stosownych opłat oraz wykupieniem ar-
meńskiego OC. W oczekiwaniu na wszyst-
kich członków ekipy zostaliśmy zaproszeni 
na „konfiety” i lampkę świetnego ormiań-
skiego koniaku, którym wznosiliśmy toasty 
za przyjaźń polsko-armeńską. Jeszcze tylko 
wymiana telefonów i… z trudem wykrę-
ciliśmy się od zaproszenia na całonocną 
biesiadę w sąsiedniej miejscowości. Nagle 
z całkiem niedaleka rozległy się strzały. 
Wystraszeni zapytaliśmy naszych gospoda-
rzy, co się stało. Wyjaśnili ze stoickim spo-
kojem: „strielajut”. „Ale dlaczego? Jakaś ak-
cja?” „Nie, nie, dla zabawy”. Poczuliśmy, że 
jesteśmy w zupełnie innej części świata… 

cdn.
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PODSUMOWANIE CAŁEJ WYPRAWY
PRZEJECHALIŚMY PRAWIE 10 000 KM. 
ZWIEDZILIŚMY GRUZJĘ I ARMENIĘ. SUBARAKI 
SPRAWIŁY SIĘ ŚWIETNIE, NIE BYŁO WIĘKSZYCH 
AWARII —JEŻELI NIE LICZYĆ KILKU PRZECIĘTYCH 
OPON, WYŁAMANYCH ZDERZAKÓW, 
PODGIĘTYCH PROGÓW I PŁYT POD SILNIKIEM. 
AHA, I SZMATKI POD MASKĄ… (BAKUM, MOŻE 
ZAMIAST POLEROWAĆ, LEPIEJ SPŁUKAĆ?). ALE 
WSZYSCY WRÓCILI NA WŁASNYCH KOŁACH 
(NIEKTÓRZY NA NABYTYCH W ARMENII). 
DZIĘKI TEJ WYPRAWIE NAUCZYLIŚMY SIĘ, JAK 
NAPRAWIĆ IMMOBILISER, WYKLEPAĆ PŁYTĘ 
POD SILNIKIEM, WYMIENIĆ KOŁO, USUNĄĆ 
SZMATKĘ Z DOLOTU, ALE PRZEDE WSZYSTKIM 
– ŻE DOBRA EKIPA POTRAFI POKONAĆ 
WSZYSTKIE PROBLEMY, I NIEWAŻNE DOKĄD, 
ALE WAŻNE Z KIM!



WYDARZENIA tekst: AGNIESZKA JAMA
zdjęcia: CORINNE COPRENI, JESS WATT/OFFTRAX

Mongolia Charity Rally /cz. 4/
– czas wracać tam, gdzie wszystko się zaczęło…
Po trzech artykułach z serii Mongolia Charity Rally nie pozostaje mi nic innego, jak tylko napisać 
część czwartą, ostatnią. Zanim zatem pożegnamy się z Corinne Copreni i Jess Watt, zobaczmy, 
co wydarzyło się podczas ich powrotu z Ułan Bator. Dla Kanadyjek również i ten, ostatni etap ich 
wielkiej wyprawy obfitował w przygody i dostarczył niezliczoną ilość wrażeń.
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W moim ostatnim sprawozdaniu 
z podróży drużyny Offtrax udało 
mi się dotrzeć do niewątpli-

wie najważniejszego momentu na trasie 
rajdu – upragnionej mety w Ułan Bator. 
Huczne powitanie i radość, której nie było 
końca, to jedna z najcudowniejszych chwil, 
jakie spotkały Kanadyjki. Po zasłużo-
nym noclegu dziewczyny postanowiły 
wypakować samochód, wyczyścić go i… 
raz na zawsze rozprawić się z gipsem, który 
wciąż ciążył na ręce Jess. Kontuzjowana 

udała się do jednego z prywatnych szpitali, 
w którym w końcu gipsowy opatrunek 
zastąpiony został specjalną ortopedyczną 
taśmą usztywniającą. Kolejnego dnia 
Kanadyjki spotkały się z przedstawicie-
lami organizacji Go Help Charity, którzy 
wręczyli im zasłużone trofea i oficjalny 
baner z mety rajdu. Następnie wyruszy-
ły do miejsca o nazwie Tsonjin Boldog, 
położonego nieco ponad 50 km na wschód 
od stolicy kraju. Udały się tam pod 
mierzący 40 metrów wysokości pomnik 

twórcy i długoletniego władcy imperium 
mongolskiego – Czyngis-chana. W jego 
pobliżu natknęły się na sokolników i już 
po chwili uległy urokowi drapieżnych 
ptaków, decydując się nawet na bliższy 
kontakt z orłami. W drodze powrotnej 
do Ułan Bator znalazł się czas na zakupy 
w supermarkecie, w którym Corinne i Jess 
nabyły tradycyjne mongolskie kapelusze 
oraz skosztowały końskiego gulaszu. 
Całości pamiątek z Mongolii dopełniły 
upominki, które Kanadyjki otrzymały tuż 
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przed wyjazdem od miejscowego Klubu 
Subaru. Po ciepłym pożegnaniu z mongol-
skimi przyjaciółmi można było powoli ru-
szać w długą drogę powrotną do Europy…

24 września 2014 r. Subaru XV ruszyło 
z podróżniczkami na północ, w kierun-
ku granicy z Rosją. Szybko okazało się, 
że trasa nie należała do łatwych i już po 
godzinie jazdy dziewczyny nieco się pogu-
biły. W końcu jednak udało się im wrócić 
na główną drogę wiodącą do rosyjskiego 
miasta Ułan Ude. Zapadający zmierzch 
wymusił postój na nocleg w namiocie. 
Z uwagi na duży chłód zdecydowanie nie 
należał on do przyjemnych. O poranku 
można było bezpiecznie kontynuować już 
podróż w kierunku granicy. Kiedy w koń-
cu udało się do niej dotrzeć, Corinne i Jess 
musiały pogodzić się z kolejną niesamowi-
cie długą, bo trwającą ponad sześć godzin 
przeprawą. Do przymusowego postoju 
u wrót Rosji bynajmniej nie przyczyniła 
się duża liczba podróżnych oczekujących 
na przeprawę, lecz zwykła opieszałość 
urzędników po stronie mongolskiej. Strata 
czasu wymusiła nieplanowany i niestety 
kosztowny nocleg we wspomnianym Ułan 

Ude. Kolejnego dnia podróżniczkom zno-
wu dał o sobie znać chłód. Droga wiodła 
wzdłuż spowitego cudnymi kolorami je-
sieni brzegu jeziora Bajkał. To tam licznik 
samochodu pokazał magiczne 20 000 km, 
a matka natura postanowiła uczcić ten mo-
ment w bardzo oryginalny sposób, zaska-
kując Corinne i Jess pierwszymi opadami 
śniegu. Śnieżyca (bo opady były intensyw-
ne) 27 września była czymś, czego Kana-
dyjki również nie przewidziały. Wczesnym 
wieczorem trzeba było zatrzymać się na 
nocleg – tym razem w przydrożnym mo-
telu w jednej z syberyjskich miejscowości. 

Na trasę drużyna Offtrax wyruszyła 
ponownie już o godzinie 6:30 rano, na 
słońce trzeba było jednak czekać aż do 
godziny 8! Plan na ten dzień zakładał 
pokonanie około 1000 km i dotarcie do 
Krasnojarska. Mimo dalszych opadów 
śniegu i śliskiej nawierzchni cel udało 
się osiągnąć jeszcze przed zmrokiem. 
Po noclegu w jednym z krasnojarskich 
hoteli Corinne i Jess przejechały kolejny 
1000 km, zatrzymały się na krótki nocny 
odpoczynek gdzieś na trasie w przydroż-
nej drewnianej chatce, a następnie przed 

wschodem słońca rozpoczęły wyjątkowo 
wymagający etap podróży. Odcinek liczył 
tym razem 1124 km, które niezmordo-
wany team pokonał w czasie 14,5 go-
dzin. Było dobrze po zachodzie słońca, 
kiedy wreszcie udało im się zmrużyć oczy 
w mieście Kurgan. Tempo dalszej podróży 
przez Rosję było nadal zawrotne. Miało 
ono jednak swój duży plus – gnając na 
zachód i pokonując kolejne strefy czasowe, 
dziewczyny zyskiwały na długości dnia. 
Kolejnym miastem na trasie był Kazań, 
do którego niestety nie udało się dotrzeć 
w ciągu jednej „dniówki”. Ponad 1200 km 
przy robotach drogowych i dużej ilości 
ciężarówek poruszających się po jednym 
pasie jezdni było nie do pokonania. Ulewa 
o poranku towarzyszyła Kanadyjkom 
aż do samego miasta, uniemożliwiając 
jego zwiedzanie. Z myślą, że do Moskwy 
zostało już jedyne 600 km, po szybkich 
zakupach podróżniczki wróciły na trasę. 
Ten na pozór krótki dystans okazał się 
jak dotąd najdłuższym i znowu wymusił 
nieplanowany nocleg. Wszystkiemu winne 
były te same czynniki co wcześniej, tym 
razem jeszcze bardziej spotęgowane. 

WYDARZENIA
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Kiedy w końcu w korkach udało się 
dotrzeć do stolicy Rosji, dziewczyny ode-
tchnęły z ulgą. Tym razem mogły pozwolić 
sobie na krótki spacer, który objął wizytę 
na placu Czerwonym i w Mauzoleum 
Lenina oraz… kąpiel w najbardziej luksu-
sowej moskiewskiej bani, którą Corinne 
i Jess zafundowały sobie, by uczcić ponad 
6000 km pokonanych z Ułan Bator do 
Moskwy. Co więcej, dziewczyny wybrały 
się na przejażdżkę metrem, wyskakując 
na chwilę na każdej z mijanych stacji. Ich 
zachwytom nad największą na świecie 
siecią podziemnej kolejki i jej pięknie 
ozdobionymi przystankami przypomina-
jącymi minigalerie sztuki nie było końca. 

Nocleg wieńczący pobyt w Moskwie 
podróżniczki spędziły u znajomych, 
którzy zadbali o to, by mogły one zobaczyć 
mierzący 25 metrów wysokości pomnik 
Robotnika i Kołchoźnicy. Kolejnym 
miastem na trasie był Petersburg. Droga 
do niego również przysporzyła sporo 
trudności za sprawą korków i dużej ilości 
ciężarówek. Zanim w końcu udało się do 

niego dojechać, dziewczyny skorzystały 
z noclegu w Nowogrodzie Wielkim. Zgod-
nie jednak przyznały, że trudy jazdy przez 
Rosję o tej porze roku miały swój wielki 
plus – przepiękną jesienną aurę i towarzy-
szące jej kolory drzew. Było jak w bajce. Pe-
tersburg zrobił na Corinne i Jess naprawdę 
duże wrażenie. Obie turystki zgodnie 
uznały jego architektoniczną wyższość 
nad Moskwą. Zachwytom nad przepięk-
nymi kanałami, mostami i budynka-
mi nie było końca. Przystanek w tym 
mieście zaplanowany został na kilka dni, 
a wszystko po to, by naprawdę wczuć się 
w jego niezwykłą atmosferę. Tu w końcu 
można było pozwolić sobie na dłuższe 
spacery i podziwianie takich miejsc jak 
Ermitaż, Pałac Zimowy, Sobór św. Izaaka, 
czy Sobór Zmartwychwstania Pańskiego.

Z Petersburga drużyna Offtrax skie-
rowała Subaru XV w kierunku granicy 
z Finlandią, od której dzieliło ją tylko 
210 km. Ku zdziwieniu Kanadyjek ten 
odcinek trasy udało się pokonać szybko 
i przyjemnie nowoczesną drogą szybkiego 
ruchu wiodącą przez sosnowo-brzozowe 
lasy. Było to 7 października. Przekroczenie 

granicy poszło jak po maśle, podobnie jak 
podróż autostradą do Helsinek. Bajecz-
na stolica kraju reniferów i łosi urzekła 
podróżniczki ponadprzeciętną czystością. 
Na nocleg wybrały hostel poza centrum 
miasta. Nazajutrz deszcz pokrzyżował 
nieco plany zwiedzania jednej z pobliskich 
wysepek. Nic natomiast nie stało na prze-
szkodzie udzieleniu wywiadu przedstawi-
cielom Subaru Helsinki i firmy Laakko-
nen, którzy zatroszczyli się przy okazji 
o trzecią na trasie wymianę oleju i naprawę 
opony w samochodzie podróżniczek. 
W Helsinkach Jess udała się również 
do szpitala wykonać kontrolnie zdjęcie 
rentgenowskie swojej kontuzjowanej ręki.

Po drugim noclegu w helsińskim hoste-
lu dziewczyny ruszyły w stronę Tallinna. 
Subaru XV wjechało na prom, na którym 
już o godzinie 9 rano we wszystkich 
barach wrzało od Finów ochoczo popija-
jących piwo, szampana i inne wyskokowe 
trunki. Okazało się, że dla mieszkańców 
Finlandii krótkie alkoholowe (bo trzeba 
je nazwać po imieniu) wypady do Estonii 
są normą, bo na promie, jak i w kraju 
sąsiadów napoje z promilami są dużo 



tańsze niż w ojczyźnie. Około południa 
Corinne i Jess zameldowały się w hostelu 
i całą dalszą część dnia mogły poświęcić 
na zwiedzanie kolejnej uroczej europej-
skiej stolicy, posilając się w porze lunchu 
zupą z łosia i pasztecikami mięsnymi. 
Szczególne wrażenie zrobił na nich targ 
obok stacji kolejowej, na którym można 
było nabyć unikalne pamiątki nawiązu-
jące do czasów Związku Radzieckiego.

Z Estonii ekipa Offtrax udała się na 
Łotwę. Droga wiodła początkowo wzdłuż 
wybrzeża Bałtyku. Pierwszym łotewskim 
miastem, do którego zawitały Kanadyjki, 
był słynący ze sportów zimowych malow-

niczy ośrodek turystyczny Sigulda, gdzie 
podróżniczki mogły zobaczyć tor bob-
slejowy, na którym trenują olimpijczycy. 
Następnie udały się do Rygi. Zachwycone 
piękną zabudową miasta spędziły w nim 
długie godziny, pokonując pieszo system 
zawiłych uliczek. Nocna ulewa i poran-
na wizyta w lokalnym oddziale Subaru 
zakończyły pobyt w łotewskiej stolicy.

Kolejny nocleg przewidziany został 
już na Litwie. Pierwszym miejscem, do 
którego udały się dziewczyny, był zamek 
w Trokach położony nad jeziorem Galwe. 
Drugim punktem na Litwie, do którego 
dotarły, była słynna Góra Krzyży w pobli-
żu miasteczka Meszkucie. Podobnie jak 
kilka innych miejsc z tzw. listy „must see” 
sporządzonej przed wyjazdem wywarła 
ona na podróżniczkach niesamowite 
wrażenie. Stamtąd Subaru XV skierowane 
zostało do Wilna, gdzie przed udaniem 
się na nocleg Corinne i Jess posiliły się 
kolacją złożoną z gulaszu z bobra, dzi-
czyzny, lokalnego piwa i miodu pitnego. 

O poranku z objawami lekkiego kaca 
podróżniczki złożyły wizytę w wileńskim 
oddziale Subaru. Zjego przedstawicielami 
dziewczyny udały się na przechadzkę po 
mieście. Następnie spotkały się z jednym 
ze sponsorów swojej wyprawy, tj. przed-
stawicielem firmy Meat Makers oraz 
z członkami klubu Subaru. Wieczorem 
podczas kolejnej uczty, zajadając litew-
skie cepeliny, Kanadyjki snuły plany na 
poranne zwiedzanie miasta. Niestety 
deszcz mocno je pokrzyżował i skłonił do 
wcześniejszego ruszenia w drogę do Polski.

Podroż do Warszawy w strugach desz-
czu, w którą Offtrax wyruszył 15 paździer-

nika, niestety nie należała do najmilszych. 
Stolica naszego kraju, w której Kanadyjki 
zatrzymały się na jeden nocleg, rozcza-
rowała je nieco w sferze gastronomicz-
nej. Okazało się, że dla obcokrajowca 
nie jest zadaniem łatwym znalezienie 
w Warszawie miejsca, w którym można 
zjeść typowo polskie dania. Dziewczyny 
zauważyły natomiast, że wszędzie roi się 
od restauracji oferujących sushi, tudzież 
specjały kuchni indyjskiej. No cóż… może 
Polacy wyciągną kiedyś z tych spostrzeżeń 
wnioski i zaczną stawiać na to, co polskie. 
Jak widać, mamy w tej kwestii coś do 
nadrobienia. W końcu jednak po małych 
poszukiwaniach dziewczynom udało 
się trafić do miejsca serwującego jedne 
z lepszych pierogów w mieście. Po wizycie 
w Muzeum Powstania Warszawskiego 
podróżniczki ruszyły w dalszą drogę 
do naszych zachodnich sąsiadów.

Berlin, do którego Corinne i Jess dotarły 
bez najmniejszych trudności, był miastem, 
w którym zakochały się na dobre. Stolica 

Niemiec zachwyciła je przede wszystkim 
genialną, a przy tym niedrogą i całodo-
bową komunikacją miejską. Popularność 
rowerów i przestronność miasta, a także 
niezwykła otwartość jego mieszkańców, 
którą dało się zauważyć na każdym kroku, 
zachwyciły Kanadyjki do tego stopnia, 
że – jak zgodnie przyznały – mogłyby 
się do Berlina przeprowadzić. Tym ra-
zem postanowiły skupić się głównie na 
mieście samym w sobie, poświęcając kilka 
kolejnych dni na niespieszne wędrówki jego 
ulicami. Znalazły również czas na odwie-
dzenie Neu West Gallery, pchlego targu 
Raw, a nawet na wizytę w kinie. Do Ber-
lina wrócą jeszcze z całą pewnością…

22 października Subaru XV wjechało 
na prom w Rostoku po to, by po dwóch 
godzinach znaleźć się w Kopenhadze. 
Stolica Danii przywitała załogę Offtrax 
typowymi dla siebie o tej porze roku 
opadami deszczu. Na szczęście nazajutrz 
wyjrzało słońce, umożliwiając dziewięcio-
godzinny spacer. Podróżniczki skierowały 
swe kroki do takich miejsc jak restauracja 
Noma – będąca czterokrotną zdobywczy-
nią tytułu najlepszej na świecie, katedra, 
czy Wolne Miasto Christiania. W trakcie 
przechadzki uwagę Kanadyjek zwróciły 
przede wszystkim piękna architektura 
miasta, wielka miłość Duńczyków do 
rowerów i… niewyobrażalnie wysokie 
ceny. No cóż, Dania jest krajem drogim, 
w którym nawet kawa w McDonald’sie 
zdaje się kosztować majątek!

Od położonego w Szwecji Malmö 
Kopenhagę dzieli jedynie około 50 km. 
Okazji zobaczenia tego miasteczka i prze-
jechania do niego jednym z najpiękniej-
szych mostów w Europie Corinne i Jess 
nie mogły przepuścić. Całodzienny spacer 
w tym miejscu musiał wystarczyć za całą 
Szwecję. Podróż do Sztokholmu zaję-
łaby najpewniej cały dzień i tym razem 
trzeba było z niej zrezygnować. Wieczorny 
powrót do Kopenhagi i kolacja w tym 
mieście wynagrodziły jednak podróż-
niczkom tę stratę jednymi z najpyszniej-
szych ostryg, jakie kiedykolwiek jadły.

Podróż do Brukseli, która miała zakoń-
czyć rajdową wyprawę Subaru XV, roz-
łożona została na dwa dni. W pierwszym 
dziewczyny zdołały wrócić z Danii do Nie-
miec i dotrzeć do granicy holenderskiej. 
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Tam zatrzymały się na jednej z przydroż-
nych stacji obsługi pojazdów na nocleg 
w ukochanym namiocie, za którym 
zdążyły się już stęsknić. Mimo obecności 
dużej ilości ciężarówek i deszczu miło 
było wrócić pamięcią do chwil ostatniego 
pikniku w Mongolii. O poranku podróż-
niczki postanowiły zahaczyć o Holandię, 
degustując niezliczone ilości odmian 
sera Gouda w mieście o tej samej nazwie. 
Stamtąd udały się do wsi Kinderdijk, sły-
nącej z postawionego tam w XVIII wieku 
systemu wiatraków. Dziewiętnaście z nich 
podziwiać można do dzisiaj. Wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO 

stanowią one jedną 
z głównych atrak-
cji turystycznych 
kraju. Miejsce to było 
ostatnim punktem, 
które Corinne i Jess 
zwiedziły podczas 
Mongolia Charity 
Rally. Kolejny, przed-
ostatni już nocleg 
obowiązkowo musiał 
odbyć się pod na-
miotem. Udało się go 
rozbić w odległości 
20 km od centrum 
Brukseli. Poranna 
niespieszna podróż 
do miasta była 
najsmutniejszym 
odcinkiem na całej 
trasie rajdu. Dziew-
czynom towarzyszyła 
przykra świadomość 
nieuchronnego 

rozstania się 
z samochodem, 
który przecież 
od lipca był ich 
domem na kółkach. 
Po dojechaniu na 
miejsce zabrały 
się za gruntowne 
porządki, ze smut-
kiem wypakowu-
jąc z Subaru XV 
wszystko, co zgro-
madziły przez czte-
ry miesiące swej 
wielkiej przygody. 
Humor poprawiły 
im nieco wyśmieni-
te piwo i tradycyjne 
belgijskie frytki.

Poranek 29 paź-
dziernika upłynął 
pod znakiem 
dalszego przepako-
wywania bagaży. 
Po ostatecznym 
uporządkowaniu 
pojazdu Corinne 
i Jess wybrały się 

w ostatnią, półgo-
dzinną przejażdżkę 
za jego sterami do 
siedziby Subaru 
Europe. Gratulacje, 
zdjęcia i wywia-
dy – spotkanie 
z personelem 
europejskiego 
oddziału japońskiej 
marki nie mogło 
wyglądać inaczej. 
Niezwykły rajd do-
biegł końca. W cza-
sie jego realizacji Corinne i Jess pokonały 
w Europie i Azji łącznie 33 497 km i zawi-
tały do 36 krajów. Wszystkie cele przyjęte 
na starcie zostały osiągnięte, a bohaterki, 
którym udało się tego dokonać, wpisały się 
grubą czcionką w historię Mongolia Chari-
ty Rally i… już w drodze powrotnej do 
Kanady zaczęły planować kolejną wielką 
eskapadę. Dokąd tym razem? Z pewno-
ścią przekonamy się już niebawem!
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BONUS

Portal przeprowadził analizę ofert 
sprzedaży wybranych modeli samo-
chodów używanych, które zostały 

zamieszczone w serwisie  OtoMoto.pl  od 
stycznia do grudnia 2014 r. i opublikował 
raport „Różnice w cenach samochodów ser-
wisowanych w autoryzowanych serwisach 
(ASO) i warsztatach niezależnych na pod-
stawie ogłoszeń umieszczonych w portalu 
OtoMoto.pl w 2014 r.”. W badaniu przepro-
wadzonym przez lidera rynku ogłoszeń 
motoryzacyjnych w Polsce wzięto pod 
lupę oferty sprzedaży wybranych modeli 
samochodów używanych, które zostały 
opublikowane w 2014 r. Głównym celem 
raportu było porównanie cen konkretnych 
modeli aut z rozróżnieniem na to, czy 
były one serwisowane w autoryzowanym 

serwisie 
(ASO), 
czy 
w warsz-
tacie nie-
zależnym. 
Wnioski 
z raportu są 
jednoznaczne – serwi-
sując samochód w auto-
ryzowanym serwisie, można 
zyskać nawet kilkanaście 
tysięcy zł podczas sprzedaży.

W badaniu wzięto pod 
uwagę wybrane modele 19 marek wolume-
nowych i 5 marek z segmentu premium. 
Subaru reprezentowane było przez modele 
Forester i Outback, produkowane w latach 

2005, 2007, 2009 i 2011. By dany model 
został uwzględniony w badaniu, liczba 
ogłoszeń dokumentujących zamiar jego 
sprzedaży musiała wynosić co najmniej 
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Serwisując w ASO, 
zyskasz pieniądze i czas
Każdy, kto posiada samochód, staje przed wyborem, 
czy serwisować auto w autoryzowanym serwisie (ASO), 
czy korzystać z usług warsztatu niezależnego. Czy i jakie korzyści 
daje serwisowanie samochodu w autoryzowanym serwisie? 
Odpowiedź na to pytanie można znaleźć na stronie 
www.wybieramASO.pl i w najnowszym raporcie 
wykonanym przez  OtoMoto.pl .

MODEL ROK PRODUKCJI AUTORYZOWANY 
SERWIS

NIEAUTORYZOWANY 
SERWIS

KORZYŚĆ (%) KORZYŚĆ (ZŁ) PRÓBKA

FORESTER 2005 26 857 23 292 15% 3565 224

FORESTER 2007 35 188 33 458 5% 1730 250

FORESTER 2009 51 053 46 649 9% 4404 265

FORESTER 2011 67 939 64 713 5% 3226 123

OUTBACK 2005 32 514 27 579 18% 4935 87

OUTBACK 2007 38 562 37 338 3% 1224 94

OUTBACK 2009 42 253 36 884 15% 5369 129

OUTBACK 2011 72 908 66 059 10% 6849 57

Subaru – średnia korzyść wynikająca z serwisowania samochodu w autoryzowanym serwisie (ASO).
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20. Średnia próbka dla modeli uwzględnio-
nych w badaniu wynosiła jednak kilkaset 
ogłoszeń, a w przypadku najpopularniej-
szych aut przekraczała ona nawet 5 tysięcy. 
Analizując wyniki poszczególnych marek, 
da się zauważyć dość oczywistą zależność, 
że im nowszy samochód posiadający 
historię serwisowania w autoryzowanej 
stacji, tym różnica jego wartości jest 
znacznie wyższa. Średnia różnica w cenie 
we wszystkich uwzględnionych mar-
kach wynosi 11%. Oznacza to, że serwi-
sując auto w ASO, podczas sprzedaży 
można uzyskać cenę wyższą o ponad 
5 tys. zł. Średnia korzyść dla marek 

wolumenowych wynosi 10%, co w prze-
liczeniu na złotówki pozwala uzyskać 
cenę wyższą o ponad 3 tys. zł. Samocho-
dy z segmentu premium serwisowane 
w autoryzowanej stacji obsługi są droższe 
średnio o 17%, czyli o ponad 13 tys. zł. 

W przypadku Subaru dzięki serwiso-
waniu auta w autoryzowanym serwisie 
możemy liczyć na zysk na poziomie 10%, 
czyli prawie 4 tys. zł. Ale jak podkreśla 
Marcin Szturma, dyrektor działu han-
dlowego  OtoMoto.pl  – korzyść finansowa 
nie jest jedynym argumentem przema-
wiającym za serwisowaniem samocho-
dów w autoryzowanej stacji obsługi. 

Dzięki książce serwisowej prowadzonej 
przez ASO samochód można sprzedać 
dużo szybciej, zmniejsza się również 
ryzyko związane z wypadkowością auta. 
Innym powodem, dla którego warto 
posiadać rzetelnie prowadzoną książkę 
serwisową, jest pewność, że wszystkie 
naprawy auta odbywały się zgodnie 
z wytycznymi producenta, a użyte 
podczas nich części były oryginalne. 
Warto również wspomnieć, że klienci 
szukający samochodów są coraz bardziej 
świadomi i wiedzą, że auto serwisowane 
w ASO na pewno będzie bardziej zadbane 
i utrzymane w lepszej kondycji.
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FELIETON tekst: PEIPER

Efekt moich starań związanych z pobra-
niem programu przerósł kilkakrotnie 
moje oczekiwania, kilkakrotnie mnie 

zaskoczył oraz podniósł mi ciśnienie – rów-
nież kilkakrotnie, bowiem za jednym klik-
nięciem zamiast jednego ściągnąłem cztery 
programy (z czego żaden nie był graficzny). 
Jeden służył – nomen omen – do ściągania 
programów, drugi był antywirusowy, trzeci 
miał przyspieszać pracę komputera, a czwar-
ty – z grubsza rzecz ujmując – służył do… 
niczego. W Lotto nie mogę trafić trójki, a tu, 
proszę – kumulacja. Radość z wygranej przy-
ćmiewał jedynie fakt, że zamiast przykłado-
wej złotówki, w wyniku kumulacji wszedłem 
w posiadanie tysiąca kiat birmańskich. Tysiąc 
brzmi dużo lepiej niż jeden, ale w prze-
liczeniu to tylko 3,40 zł, no i – co istot-
ne – nie wybierałem się do Birmy. 

Wgrywanie i instalowanie wszystkich 
czterech trwało około pół minuty i prawie 
nie wymagało mojej ingerencji, natomiast 
próba odinstalowania (z moim usilnym 
udziałem) tyle czasu, ile trwałoby znalezie-
nie w najbliższej okolicy kantoru chętnego 
wymienić birmańską walutę na złotówki. 
Po czterech godzinach walki ze złośliwym 
oprogramowaniem zacząłem poważnie 
rozważać otwarcie pierwszego kantoru 
w historii wsi, którą zamieszkuję, a na 
usta cisnęła mi się środkowa część nazwy 
mojej choroby (tyle że z inną końcówką).

Po następnych kilku godzinach dwa 
programy miałem z głowy, trzeciego 
nie było na liście, ale istniał, gdyż po 
każdorazowym jego wyłączeniu natych-
miast sam się uruchamiał, a wszelkie 
próby pozbycia się czwartego, służącego 
„niczemu”, komputer kwitował komu-
nikatem „usunięcie nie powiodło się”. 

Wreszcie ustaliłem miejsce pobytu 
„bezdomnego” programu oraz znalazłem 
sposób na eksterminację „nieusuwalnego”. 
Pierwszy poddał się bez walki i skutków 
ubocznych, gdy jednak kliknąłem ikonkę 
„usuń” dotyczącą drugiego, na ekranie 
pojawiła się ankieta dystrybutora. Wstęp 
do ankiety to zwykła, niczym niewyróż-
niająca się mowa pogrzebowa – żal, który 
ściska gardło, przejmujący, niewyobrażalny 
ból, tęsknota i zgryzota spowodowana 
moim odejściem, a potem konkretne 
pytanie „Skąd znasz nasz program?”. 
W dziewięciu możliwych odpowiedziach 
do zaznaczenia nie było opcji: „nie znam 
waszego programu, był mi niezbędny jak 
psu żyrandol i spieprzył mi pół dnia”.

Istnieje teoria, która twierdzi, że im 
człowiek starszy, tym mądrzejszy. Na jej 
poparcie przedstawiciele prymitywnych, za-
cofanych, afrykańskich plemion wybierają 
sobie na przywódców najstarszych staru-
chów i nazywają ich starszyzną plemienną. 
Przedstawiciele tych plemion spędzają czas, 
tańcząc przy ognisku, polując, chodząc 
luzacko ubranym, kultywując plemienne 
tradycje dziadów, dzięki czemu są szczęśliwi 
i hołubią tych staruchów, a oni w zamian 
sprawiają swoją mądrością, że ich plemiona 
nadal są… zacofane. Patrząc na moje postę-
py w dziedzinie informatyki poprzez pry-
zmat takiego modelu teorii nabywania mą-
drości z wiekiem, doszedłem do wniosku, 
że właśnie osiągnąłem apogeum i zamiast 
szukać pracy, czas, by sobie zaklepać piw-
niczkę na Powązkach. Niestety w naszym 
kraju tylko starszyzna plemienna – do której 
nie należę – ma pochówek na koszt plemie-
nia, dlatego na piwniczkę trzeba sobie zaro-
bić… I tu się moje koło mądrości zamknęło.

Cała ta dywagacja o nabieraniu mą-
drości z czasem, zajęła mi sporo czasu. 
Nie wiem, z jaką prędkością człowiek 
mądrzeje, ale jako starszy o trzy godziny 
i dwanaście minut oraz doświadczenie 
w usuwaniu programów podjąłem kolejną 
walkę o życie w dobrobycie, czyli próbę po-
brania z internetu upragnionego programu. 

Nazajutrz udałem się z laptopem do 
naprawy. Serwisant (który mógłby być 
moim wnukiem, gdybym w młodości był 
mniej uważny) w dziesięć minut ogarnął 
ten… przybytek rozkoszy, usunął terrabajty 
zbędnego badziewia i – nie uwierzycie – 
wgrał program graficzny. Przyglądałem się 
całej operacji z zapartym tchem, gdyż serwi-
sant w trakcie operacji dotykał klawiatury 
mojego dziesięcioletniego laptopa w miejsca 
dziewicze, nie tknięte ludzką kończyną, 
które dotychczas uznawałem za część 
obudowy, pokrytą dekoracyjnym graffiti.

Wracając do domu, byłem dziesięć 
minut starszy, lżejszy o stówkę, mądrzejszy 
jedynie o doświadczenie i znowu zacząłem 
to rozpatrywać przez pryzmat mieszkań-
ców buszu. Wnioski nie były pocieszające. 
W prymitywnych plemionach teoria działa, 
gdyż cała wiedza, jaką posiadają o świecie, 
da się bez wnikania w szczegóły ogarnąć 
w dziesięć lat, dwa lata trzeba poświęcić na 
szczegóły i do śmierci wystarczy nie mieć 
sklerozy. W środowisku cywilizacji zachod-
niej spektrum wiedzy jest tak szerokie, że 
doświadczenia plemion prymitywnych 
działają jedynie wybiórczo, dotykają dzie-
dzin ocierających się o prymitywność i nie 
niosą ze sobą żadnych korzyści poza satys-
fakcją posiadania mądrości. Najlepszym 
zobrazowaniem takiej mądrości dla miesz-
kańca naszego kraju jest przykład starego 

Życie uczy, czyli uwiąd starczy, 
tylko… na jak długo?
Życie, a właściwie chęć nabycia wiedzy, która pozwoliłaby mi podjąć nową pracę (żeby żyć dostatniej), 
zmusiło mnie niedawno do ściągnięcia z internetu pewnego programu graficznego. Określenia „zmusiło” 
nie użyłem bezpodstawnie. Ten proces wiąże się w moim przypadku z ogromnym ryzykiem, 
gdyż cierpię na pewną nieuleczalną przypadłość, która bardzo utrudnia mi współpracę z komputerem. 
Choroba w skrócie nazywa się SKS, a w pełnym brzmieniu: „Starość… Kurde… Starość…”.
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człowieka, który całe życie płacił na ZUS 
i właśnie odebrał pierwszą emeryturę. Wie, 
że BYŁ głupi, a ZUS to oszustwo, czyli teraz 
jest mądry, a ZUS… tu się nic nie zmieniło, 
tyle że ta jego mądrość jest już bezużyteczna 
i może ją przekazywać następnym pokole-
niom, którym jest ona również psu na buty.

To tak właściwie… kiedy człowiek 
jest mądry?

W wieku, w którym zada już wszyst-
kie najgłupsze pytania świata, czyli około 
trzeciego roku życia, zdajemy sobie nagle 
sprawę, że starzy są głupi, nie mają o ni-
czym pojęcia, kupują jakieś ohydne żarcie 
zamiast lodów i cukierków i nie pozwa-
lają cieszyć się nam życiem. Są tępymi, 
upartymi i niereformowalnymi osłami, 
mimo że słowo niereformowalny dla 
trzylatka jest niewymawialne. Tak samo 
zresztą jak słowo… niewymawialne.

Nagle w wieku 10 lat patrzymy 
na naszą młodszą, trzyletnią siostrę 
jak na złośliwego orangutana, który 
wszystko psuje, drze mordę bez przy-
czyny i nie potrafi wiązać butów. 

Mając osiemnaście lat, słuchamy ze 
znudzoną miną jakiegoś nadpobudliwego 
dziesięciolatka, jak zmyśla niestworzone 
historie, popisuje się i wymądrza, a dziesięć 
minut później wracamy do domu, gdzie 
stary powtarza jak mantrę, żeby się uczyć, 
bo życie nie składa się tylko z imprez 
i dziewczyn. Trzeba mieć pecha, żeby nasza 
wyjątkowa inteligencja trafiła na dwóch 
kretynów w ciągu dziesięciu minut?

Pięćdziesięciolatek siedzi zasępiony 
przy stole. Jego życiowa mądrość nie jest 
w stanie pojąć, jak osiemnastoletni syn 
może całe dnie siedzieć przy komputerze, 
darmozjad jeden, a jego siedemdziesięcio-
letni ojciec dać się jakiemuś oszustowi wy-
rolować z całej emerytury „na wnuczka”. 
Jak ogarnąć tego matoła i tego naiwniaka?

Starszy, niedołężny pan siedzi w fo-
telu zmęczony odwiedzinami rodziny. 
Prawnuki pozrywały firanki, rozbiły 
wazon i naniosły błota. Syn wmusił 
w niego jakieś jarzynowe paskudztwo 
zamiast przynieść lody i słodycze i bez 
przerwy upominał „nie jedz tego, nie 
pal tyle, pamiętaj o lekach, nie otwieraj 
nikomu, bo cię okradną”. Głupi gówniarz.

Który z nich jest mądry? Ten ze star-
szyzny afrykańskiego plemienia, ponieważ 

on jeden wie wszystko o otaczającym 
go buszu i potrafi tę wiedzę wykorzy-
stać. Przeciętny człowiek, przedstawiciel 
cywilizacji zachodniej, wie o otaczającym 
go świecie tylko ogólniki oraz posiada 
wąski zakres wiedzy użytecznej związanej 
z wykształceniem i nie potrafiłby zbudo-
wać 99,9% otaczających go przedmiotów.

Mając w pamięci ankietę, którą za-
mieścił w moim komputerze dystrybutor 
programu do… niczego, 
postanowiłem 
zamieścić na 
zakoń-
cze-

nie felietonu własną, równie inteligent-
ną. Pytanie brzmi: „czy wiesz, że nic 
nie wiesz?”. Zaznacz prawidłową 
odpowiedź: tak / nie / nie wiem.

Program graficzny był po angielsku, 
dlatego postanowiłem ściągnąć z internetu 
multimedialny kurs nauki tego języka. 
Jak się zapewne domyślacie, kończę ten 
felieton na maszynie do pisania, nie znam 
angielskiego i nadal jestem bezrobotny.
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Oko na bezpieczeństwo
(Outback)

(…) Subaru Outback można nazwać 
ojcem wszystkich uterenowionych 
kombi, jakie pojawiły się na światowych 
rynkach. Pierwszy samochód tego typu 
Subaru pokazało już w 1995 roku. (…) 
Obecnie na europejskim rynku panuje 
prawdziwy wysyp podobnych kon-
strukcji z przydomkami All-, Cross czy 
Country. Subaru Outback stało się więc 
modelem jednym z wielu, ale żaden 
z rywali nie ma 20-letniego doświadcze-
nia w konstruowaniu takich pojazdów.

Konserwatywnie i nowocześnie
Piąta generacja Outback jest potężnym 

uterenowionym kombi klasy średniej. Pod 
względem wizualnym model ten prezentuje 
się wyraźnie lepiej od poprzednika. Przetło-
czenie na masce i bokach nadwozia nadają 
pojazdowi dynamiki, a charakteru dodają 
panele ochronne w dolnych częściach 
zderzaków i na progach. Uwagę zwracają 
potężne lampy przeciwmgielne i charakte-
rystyczny sześciokątny grill. Nowy Outback 
ma ten sam rozstaw osi co starszy model 
(274,5 cm), jednak nadwozie zyskało 4 cm 
długości (481,5 cm) oraz 2 cm szerokości 
(184 cm). Istotną zmianą było przesunię-
cie słupka A o 10 cm do przodu. (…) 

Naciskając odpowiedni przycisk 
na lewym ramieniu koła kierownicy, 
możliwe jest głosowe wybieranie funk-
cji, np. zmiany temperatury. (…) 

Pasażerowie nie mogą narzekać na 
brak miejsca, tak dla siebie, jak i bagaży. 
Przy komplecie pasażerów mamy jeszcze 
ładownie 559 litrów. Po złożeniu oparć 
uzyskujemy płaską podłogę i potężną 
ładownię o kubaturze 1848 litrów. (…)

EyeSight to nie nowość 
Nowinką w Subaru Outback na rynek 

europejski jest system EyeSight składający 
się z dwóch kamer umieszczonych w górnej 
części przedniej szyby. EyeSight działa 
podobnie jak oczy człowieka, obserwując 
ulice w kolorze do odległości około 110 me-
trów pod kątem 35 stopni. System potrafi 
rozróżnić obiekty na drodze, tj. rozpoznać 
pieszych, motocykle, rowery czy samo-
chody. Na podstawie trójwymiarowego 
obrazu (z kamery stereoskopowej) czuwa 
nad bezpieczeństwem pojazdu. Kiedy 
system wykryje potencjalne niebezpie-
czeństwo, ostrzeże kierowcę, a w sytuacji 
krytycznej nawet zahamuje samochód, 
aby uniknąć kolizji. (…) Interweniuje on 
również, gdy kierowca zacznie hamować 
w sposób mało wystarczający, zwięk-
szając samoczynnie siłę hamowania. 

System proponowany przez Subaru 
charakteryzuje się lepszą skutecznością 
w warunkach dobrej widoczności niż ukła-
dy radarowe stosowane przez konkurencję. 
Na przykład system rozpoznaje światła 
hamowania w autach przed nami zdecy-
dowanie wcześniej, niż proces hamowania 
zauważą systemy radarowe. Tym samym 
Subaru zacznie wcześniej hamować, czyniąc 
to płynnie i bardziej delikatnie. O skutecz-
ności systemu świadczy fakt, że pozwala 
on niemal całkowicie uniknąć kolizji, jeśli 
pojazd jedzie z prędkością ok. 50 km/h. 
System EyeSight przyda się również podczas 
jazdy w korku. Jeśli np. stojąc za innym 
samochodem, zagapimy się i nie ruszymy, 
system specjalnym brzęczykiem przypomni 
nam o tej konieczności. Podczas dwu-
dniowych jazd terenowych doceniliśmy 
szybkość działania systemu EyeSight oraz 
jego płynność, dzięki czemu jego działanie 
było nawet lepsze niż w przypadku syste-
mów radarowych marek premium. (…)

BOXER żyje!
Subaru Outback jest dostęp-

ny w dwóch wersjach silnikowych 
z dwulitrowym dieslem o mocy 150 KM 
(350 Nm/1600–2800 obr./min) oraz 
2,5-litrową benzyną o mocy 175 KM 
(235 Nm/4000 obr./min). Co istotne, obie 
jednostki japońskiej marki to silniki prze-
ciwsobne, popularnie nazywane boxerami. 
Dzięki temu układowi silnik położony 

jest niżej niż w przypadku klasycznych 
jednostek. Ma to wpływ na obniżenie środka 
ciężkości, a tym samym na stabilność pojaz-
du podczas jazdy w zakrętach. Jak zaznacza 
producent, w silniku benzynowym zmienio-
no 80% elementów, a w dieslu nawet 90%. 
(…) Na pochwałę zasługuje niezłe wyciszenie 
pojazdu. Mimo niezbyt opływowych kształ-
tów, nawet przy szybkiej jeździe autostradą 
nie dokucza ani hałas spod maski, ani szum 
powietrza opływającego nadwozie. (…) 

Outback pozytywnie zaskakuje rów-
nież zestrojeniem układu jezdnego. Pojazd 
zapewnia wysoki komfort tłumienia 
nierówności, a jednocześnie zachowuje 
się bardzo pewnie podczas połykania 
zakrętów. Również do precyzji układu 
kierowniczego trudno mieć zastrzeżenia. 
Outback oprócz charakterystycznego dla 
Subaru napędu wszystkich kół Symme-
trical AWD oferuje teraz także, znany 
już z Forestera, tryb X-MODE, który 
poprawia zdolności terenowe samochodu 
podczas jazdy po śliskich nawierzchniach. 

W imię bezpieczeństwa 
(…) Tyko w Polsce wszystkie samochody 

są już od 7 lat wyposażone w system ISR, 
działający na podobieństwo e-Call, który ma 
być stosowany seryjnie we wszystkich no-
wych samochodach w Europie. Korzystanie 
z tej usługi jest darmowe w pierwszym roku 
użytkowania pojazdu, jednak aż 70% nabyw-
ców przedłuża korzystanie z niej w kolejnych 
latach. Co więcej, kierowcy kupujący szybsze 
modele Subaru (m.in. WRX STI, Outback 
z systemem EyeSight) są objęci programem 
darmowych szkoleń bezpiecznej jazdy. 

Importer proponuje też interesujący 
pakiet ubezpieczeń powstały przy współ-
pracy z Wartą. Kierowca, który przejdzie 
szkolenie z bezpiecznej jazdy, może liczyć na 
zniżkę ubezpieczeniową. Dodatkowo, jeśli 
kierowca przejdzie szkolenie, zobowiąże się 
nie przekraczać dopuszczalnych prędkości 
o więcej niż 30 km/h i umożliwi dostęp do 
danych z czarnych skrzynek, w momen-
cie kolizji może liczyć na kolejne obniżki. 
Działania importera już przynoszą bardzo 
miarodajne rezultaty. W samochodach 
wykorzystujących system ISR szkodo-
wość jest niższa o ok.  14% niż w innych 
pojazdach, a w samochodach ubezpie-
czonych w Warcie, ale z największymi 
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restrykcjami i największymi zniżka-
mi, szkodowość spadła o 47%! (…)

 

newsauto.pl 
16 lutego 2015
Subaru: nowy Outback – czy 
jest dobry dla kobiety?
(Outback)

Subaru, kojarzący się w Polsce pra-
wie wyłącznie z niebieskim sportowym 
autem, wypuścił na rynek piątą już 
generację crossovera, który zacho-
wując swój sportowy charakter ma 
cechy samochodu terenowego. (…)

Duży bagażnik, wygoda prowadze-
nia w każdych warunkach i zdolność do 
długich podróży robi z niego samochód, 
który sprawdzi się zarówno w miejskiej 
dżungli, jak i na wycieczce na wakacje. 
Miałam okazję to sprawdzić, będąc jedyną 
kobietą w męskim towarzystwie, mającym 
sposobność testowania modelu (…). 

Przyszłość to EyeSight – inaczej bez-
pieczeństwo prewencyjne. (…) Na stałe 
związany ze skrzynią Lineatronic, ostrzega 
kierowcę przed zagrożeniem na drodze 
i pomaga w jego uniknięciu. To zespół 
dwóch kamer (a nie radarów) umieszczo-
nych w górnej części przedniej szyby, które 
obserwują drogę jak dodatkowa para oczu. 
Nie zastępują jednak kierowcy, a jedynie 
pomagają dostrzegać zagrożenia, które 
mogą być przeoczone przez nieuwagę lub 
rozproszenie, bądź staną się nagle (…).

Subaru stawia na bezpieczeństwo. 
W nowym Outbacku jak innych mode-
lach Subaru sprzedawanych po 2008 roku 
montowany jest Inteligentny System 
Ratunkowy jako wyposażenie standar-
dowe. To „guzik bezpieczeństwa”, który 
daje znać służbom dyżurnym o nagłym 
zdarzeniu na drodze – wypadku czy kolizji.

Przed zakupem Nowego Outabacka 
warto wybrać się na darmowy kurs z za-
kresu doskonalenia techniki jazdy w Szko-
le Jazdy Subaru, wziąć udział w projekcie 
Bezpieczny Kierowca – czyli bezpłatnej 
edukacji kierowców, monitorującej ich za-
chowania na drodze oraz oferującej zniżki 
przy ubezpieczeniu komunikacyjnym dla 
osób deklarujących bezpieczną jazdę. 

Główne cechy, za które kobieta 
powinna docenić nowego Outbacka:

 >  system Eyesight – za przedkolizyjne 
hamowanie awaryjne – weryfi-
kacja sytuacji na drodze, funkcja 
informowania o ruszeniu poprze-
dzającego pojazdu (nim zatrąbi 
zniecierpliwiony kierowca za nami) 
oraz informacja o zmęczeniu, 
np. nieoczekiwanej zmianie pasa;

 >  inteligentny tempomat, pozwalający na 
automatyczne dostosowanie prędkości 
samochodu do warunków drogowych;

 >  automatyczna bezstopniowa 
skrzynia biegów Lineatronic;

 >  duży, pojemny bagażnik, przydatny 
zarówno w miejskim markecie, jak i na 
wycieczce z całą rodziną za miasto; 

 >  możliwość wyboru koloru zegarów;
>  Symmetrical AWD – napęd wszyst-

kich kół;
 >  tryb X-MODE, który poprawia wła-
sności terenowe samochodu podczas 
jazdy na śliskich nawierzchniach;

 >  usprawnione podwozie i zawieszenie 
oraz nowa funkcja Active Torque 
Vectoring znacząco wpływająca na 
wygodę i komfort jazdy zarówno 
na leśnych duktach, krętych wą-
skich, górskich uliczkach, jak i na 
autostradzie; samochód jest cichy;

 >  ekologiczny silnik Subaru Boxer Diesel 
(zgodny z normą emisji spalin Euro 6);

 >  panele ochronne na niższych partiach 
nadwozia skutecznie chronią przed 
nieoczekiwanymi zarysowaniami; (…)

 >  przestronne miejsca dla pasaże-
rów z regulowanym oparciem;

 >  system ISR – Inteligentny System 
Ratunkowy – pomocny podczas 
niespodziewanej sytuacji na dro-
dze, kolizji czy wypadku;

 >  darmowe szkolenie z doskonalenia tech-
niki jazdy w Szkole Jazdy Subaru.(…)
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