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ŚLADAMI ZAWIŁEJ HISTORII, TAJEMNIC  
I PIĘKNYCH WIDOKÓW

ROZMOWY
GDY JEST WYSTARCZAJĄCO ŚLISKO I NIE MA 
GŁĘBOKIEGO ŚNIEGU, IDZIEMY JAK BURZA! 
– ROZMOWA Z ANNĄ KOWALCZYK
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Miniony (oby!) okres pan-
demii spowodował bardzo 
wiele perturbacji w naszym 

życiu, tak prywatnym, jak i zawo-
dowym. Naturalnie mam nadzieję, 
że nikt z P.T. Czytelników nie 
został osobiście, czy też w gronie 
najbliższych, skonfrontowany z jej 
destrukcyjnym działaniem.

Niemniej pobocznymi skutka-
mi jesteśmy dotknięci praktycz-
nie wszyscy. Takie najbardziej 
oczywiste spośród nich to rosnąca 
inflacja, utrudnienia w podróżo-
waniu czy konieczność „masko-
wania” się w życiu codziennym.

Dla nabywców nowych samo-
chodów podstawowym (oprócz 
rosnących cen) problemem stała 
się konieczność wydłużonego 
oczekiwania na nowy nabytek 
z powodu braku niezbędnych 
do produkcji komponentów oraz 
ogromnych zawirowań w syste-
mach transportowych.

Zwiększona aktywność spo-
łeczna w internecie ujawniła też 
lawinowo rosnącą ilość prób doko-

nywania przestępstw za pośred-
nictwem mediów elektronicznych. 
Trudno się temu dziwić – na okres 
pandemii dla złodziei kieszonko-
wych nie przewidziano wsparcia, 
więc musieli się przebranżowić.

Jako urodzony optymista 
zakładam jednak, że stopniowo 
wszystko się jakoś ponownie 
unormuje.

Zwiększony popyt na podze-
społy elektroniczne zaowocuje 
zwiększoną produkcją.

Zaszczepieni obywatele odzy-
skają możliwość bezstresowego 
podróżowania i lockdowny prze-
staną zagrażać egzystencji wielu 
branż.

Również nasz Zlot Plejad bę-
dzie w końcu mógł się odbyć.

I tylko demokracja wydaje się 
być nieuleczalnie chora.

Życzę Państwu (i demokracji) 
jak najwięcej zdrowia oraz – jak 
zawsze – bezpiecznego docierania 
do celu podróży.

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

CZAS
PANDEMII

NA POCZĄTEK

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 4/2021
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Amerykański portal in-
ternetowy Autotrader 
przedstawił ostatnio listę 

dziesięciu najlepszych, dostęp-
nych na tamtejszym rynku sa-
mochodów, które z pewnością 
spodobają się tegorocznym 
absolwentom wyższych uczelni. 
Znalazł się na niej również nasz 
model – najnowszy  Subaru XV 
(w Ameryce Północnej nazywany 

Crosstrekiem), doceniony przez 
jurorów przede wszystkim 
za wydajność, praktyczność 
i możliwości off-roadowe.

Nasza obecność w zesta-
wieniu „10 Best Cars for Recent 
College Graduates for 2021” jest 
nie lada powodem do dumy. Nie 
ukrywał jej Thomas J. Doll, pre-
zes  Subaru w Ameryce. Portal 
Autotrader, który w przyszłym 

roku świętować będzie swoje 
25. urodziny, jest nie tylko cennym 
źródłem informacji, ale i plat-
formą pośredniczącą w zakupie 
pojazdów. Chętnie korzystają 
z niej kierowcy z USA. Komentu-
jąc obecne wyróżnienie modelu 
naszej marki, Doll odniósł się do 
jednego z najbardziej ekscytu-
jących momentów dla młodego 
człowieka, jakim jest ukończenie 

college’u, a tym samym rozpo-
częcie kolejnego rozdziału w ży-
ciu. Decyzja o nabyciu wówczas 
bezpiecznego, niezawodnego 
i ekonomicznego  Subaru XV może 
tę chwilę dodatkowo podkreślić. 
Samochód z pewnością zapew-
ni przyjemną jazdę, umożliwi 
bezproblemowe spakowanie 
wszelkiego ekwipunku, zabranie 
ze sobą przyjaciół i rozpoczęcie 

wraz z nimi niejednej przygody 
w terenie. Podróż przez dorosłe 
życie za kółkiem  Subaru XV to 
bez wątpienia dobry wybór.

W gronie dziesięciu numerów 
jeden, które według ekspertów 
portalu Autotrader przypadną 
do gustu młodym Amerykanom, 
znalazły się nowe i używane 
samochody osobowe i SUV-y. 
Wybrane modele cechują się 

m.in. bezpieczeństwem i nieza-
wodnością. Nasz kompaktowy 
SUV z napędem na wszystkie 
koła spełnia niniejsze kryteria. 
Idealny do miasta i okazjonalnych 
przygód terenowych  Subaru XV 
może ponadto pochwalić się 
pięciogwiazdkową oceną bezpie-
czeństwa otrzymaną od Krajowej 
Administracji Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego (NHTSA).

SUBARU XV IDEALNY DLA MŁODYCH KIEROWCÓW WEDŁUG PORTALU AUTOTRADER

EYESIGHT NAGRODZONY 
W PLEBISCYCIE FLEET DERBY 2021

Tuż przed wakacjami po-
znaliśmy wyniki jubile-
uszowej, dziesiątej edycji 

ogólnopolskiego plebiscytu 
flotowego Fleet Derby. W tym 
roku jury wyłoniło 39 finalistów, 
wśród których nie zabrakło 
produktu naszej marki. Wyróż-
nienie w kategorii „Produkt/
Usługa Flotowa” w podkate-
gorii „Technologie i systemy 
bezpieczeństwa” otrzymał 
system wspomagania kierowcy 
 EyeSight. Podczas uroczystej 
gali, która odbyła się 17 czerw-
ca w restauracji Warszawa 
Wschodnia by Mateusz Gessler, 
statuetkę odebrał Paweł Latała, 
kierownik Działu Marketingu.

Wyróżnienie w prestiżo-
wym plebiscycie interneto-
wym organizowanym przez 
redakcję miesięcznika „Fleet. 
Auto w firmie” jest dla nas 
niezwykle ważne. Głównym 
celem Fleet Derby jest bo-
wiem prezentacja zespołów 
flotowych, fleet managerów, 
a także promocja dostępnych 
w naszym kraju dostawców 
produktów i usług, które kształ-
tują rynek flotowy oraz mają 

realny wpływ na rozwój branży 
motoryzacyjnej, leasingowej 
i flotowej. Głosowanie cieszy 
się ugruntowaną pozycją i dużą 
rozpoznawalnością, a przyzna-
wane w jego efekcie nagrody są 
wyrazem uznania płynącego nie 
tylko od bezpośrednich od-
biorców usług, lecz również od 
przedstawicieli branży flotowej. 
Przypomnijmy, że w ubiegło-
rocznej edycji plebiscytu na-
grodzono SJS Driving Academy, 
która wywodzi się ze Szkoły 
Jazdy  Subaru. Akademia SJS 
pokonała wówczas spore grono 
rywali i otrzymała tytuł najlep-
szej szkoły bezpiecznej jazdy.

W tym roku do Fleet Der-
by przyjęto aż 183 zgłoszenia 
w poszczególnych kategoriach. 
Głosowanie w plebiscycie 
trwało pół roku, od stycznia 
do czerwca. Łącznie zebra-
no 230 000 potwierdzonych 
głosów. Nagrody przyznane 
zostały w kategoriach: „Zespół 
Flotowy Roku”, „Fleet Manager 
Roku”, „Napędy Alternatywne”, 
„Elektromobilność”, „Produkt/
Usługa Flotowa” oraz „Moto-
ryzacyjna Marka Flotowa”.
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Dwa lata temu informowa-
liśmy, iż japońska Agencja 
Policji Krajowej (JPNA) 

jako pierwsza na świecie zło-
żyła zamówienie na helikopter 
 Subaru BELL 412 EPX, którego 
jesteśmy współtwórcami. Tym 
razem możemy podzielić się 
wiadomością, że wiosną zostało 

ono zrealizowane i śmigłowiec 
trafił już „w szeregi” policji.

Pierwsza światowa dosta-
wa najnowszej maszyny z serii 
Bell 412, którą opracowaliśmy 
wspólnie z amerykańską firmą 
Bell Helicopter, będącą filią 
Textron Inc., otwiera kolejny 
rozdział w jej historii. Możliwości 

śmigłowca już niebawem będzie 
miała okazję sprawdzić policja 
japońskiej prefektury Iwate. 
Stanie się to tuż po ukończe-
niu przez jej zespół szkolenia 
pilotażowego i dotyczącego 
obsługi technicznej maszyny 
w zakładzie  Subaru Aerospace 
Company w Utsunomiya. Trzeba 

podkreślić, że nasza firma, oprócz 
produkcji i sprzedaży nowego 
śmigłowca zapewni również 
wsparcie posprzedażowe, takie 
jak dostawa części i konserwacja.

Helikopter  Subaru BELL 412 EPX 
został zaprojektowany z myślą 
o trudnych warunkach pogo-
dowych i jest przeznaczony do 

wspierania misji policyjnych, 
przeciwpożarowych oraz zapobie-
gania katastrofom i reagowania 
na nie w krajach na całym świecie. 
Z pewnością już teraz operacje 
z jego udziałem pozwolą zwięk-
szyć bezpieczeństwo mieszkań-
ców wspomnianej prefektury 
Iwate, a w najbliższej przyszłości 

możliwości maszyny zostaną 
zapewne wykorzystane również 
w innych regionach Japonii i świa-
ta. Warto także nadmienić, że heli-
kopter stanowi jednocześnie pod-
stawę do opracowania śmigłowca 
użytkowego kolejnej generacji 
o nazwie UH-2 dla Japońskich 
Sił Samoobrony Lądowej.

PLEJADY NR 97 plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady

ZREALIZOWALIŚMY PIERWSZĄ DOSTAWĘ  SUBARU BELL 412 EPX

W czerwcu osiągnęliśmy 
imponującą liczbę 
wyprodukowanych 

przez nas dotychczas samo-
chodów z napędem wszystkich 
kół AWD – przekroczyła ona 
20 milionów! Ten przełomowy 
moment w historii naszej marki 
nastąpił po 49 latach od chwili 
wprowadzenia na japoński rynek 
 Subaru Leone 4WD. Model ten 
pojawił się na tamtejszych dro-
gach w 1972 roku i był pierwszym 
w Japonii masowo produkowa-
nym samochodem osobowym 
z napędem wszystkich kół.

Powyższy wynik odnosi się do 
wszelkich systemów AWD, w ja-
kie dotychczas wyposażaliśmy 
nasze samochody. Najświeższe 
dane, z lat 2018–2020, wskazu-
ją, że obecnie aż 98% globalnej 
sprzedaży pojazdów spod znaku 
Plejad stanowią modele ze sta-
łym napędem wszystkich kół 
Symmetrical AWD. System ten 
składa się z zamontowanego 
wzdłużnie z przodu poziomego, 
przeciwsobnego silnika  Subaru 
BOXER oraz prawie całkowicie 
symetrycznego układu napędo-
wego, a umieszczony jest w jed-
nej prostej linii, w osi podłużnej 
samochodu. Charakterystyczną 
cechą układu Symmetrical AWD 
jest również to, że zamontowany 

jest on najniżej, jak to możliwe, 
a zarazem przesunięty maksy-
malnie do tyłu. W efekcie środek 
ciężkości całego samochodu 
znajduje się wyjątkowo nisko i bli-
sko jego środka geometrycznego. 
Zestawienie tak położonego 
środka ciężkości i doskonałego 
wyważenia symetrycznego ukła-
du napędowego maksymalizuje 
stabilność i przyczepność samo-
chodu (co przekłada się na jego 
bezpieczeństwo) oraz oferuje do-
skonałe osiągi w różnych warun-
kach pogodowych i drogowych.

W  Subaru stale ulepszamy 
możliwości napędu na wszystkie 
koła, zgodnie z filozofią tworzenia 
samochodów zorientowanych 
na człowieka. Wszystko po to, aby 
podczas jazdy zapewnić jeszcze 
większe poczucie jedności z pojaz-
dem oraz zwiększyć przyjemność 
i spokój ducha zarówno kierowcy, 
jak i pasażerów. Technologia 
AWD, nad którą pracujemy już od 
blisko pół wieku, podlega dalsze-
mu doskonaleniu, również pod 
kątem przyszłych modeli naszej 
marki – całkowicie elektryczne-
go SUV-a SOLTERRA, który ma 
pojawić się na globalnym rynku 
w 2022 roku, oraz nowych pojaz-
dów hybrydowych o dużej mocy, 
których premiera zaplanowana 
jest na połowę obecnej dekady.

20 MILIONÓW  SUBARU
Z NAPĘDEM AWD

PLEJADY 4/2021



RAJDY

W stulecie pierwszej edycji rajdu, 
najważniejszej motorsportowej 
imprezy w naszym kraju, orga-

nizator postanowił zorganizować wielkie 
święto dla zawodników i kibiców z wy-
jątkowym zakończeniem. Zaplanował 
14 odcinków specjalnych, rozłożonych 
na 3 dni. Pierwszego dnia w harmono-
gramie widniały: odcinek kwalifikacyjny 
oraz superoes w Mikołajkach. Drugiego 

zawodnicy rywalizować mieli na trasach 
w okolicach Ełku i Olecka, by na koniec 
dnia wrócić na Arenę Mikołajki. Trzeci 
dzień to swego rodzaju nowość w rajdzie, 
ponieważ pierwsze odcinki zaplanowano 
w okolicach Mikołajek, ale kolejna próba, 
o numerze 13, położona już miała być 
mniej więcej w połowie drogi do War-
szawy. W stolicy natomiast organizator 
postanowił zakończyć tę wyjątkową 

edycję rajdu. Ostatni odcinek stanowiący 
zwieńczenie rywalizacji zawodników 
z europejskiej czołówki stanowić miał 
kopię słynnego Kryterium Karowa, 
znanego wszystkim kibicom w naszym 
kraju z Rajdu Barbórki Warszawskiej. 
Z powodu obecnej pory roku trasa miała 
być pokonywana w świetle słonecznym, 
a nie w blasku lamp ulicznych, jak to ma 
zawsze miejsce w grudniu.

10 11

SZUTROWY POCZĄTEK SEZONU
ORLEN 77. Rajd Polski – pierwsza runda rajdowych mistrzostw Europy i druga runda 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski – był pierwszym rajdem w sezonie 2021 dla 
obu załóg startujących pod szyldem  Subaru Historic Rally Team. Michał Pryczek i Jacek 
Pryczek w  Subaru Imprezie N14 zadebiutowali w ERC, a Jacek Michalski i Adam Binięda 
zainaugurowali swoje starty w RSMP (nie pojawili się na starcie pierwszej rundy krajowego 
cyklu, rozgrywanej na Litwie dwa tygodnie wcześniej).

TEKST: MICHAŁ KRUK
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W związku z trwającą w dalszym ciągu 
pandemią oraz zmieniającymi się restryk-
cjami w naszym kraju organizator nie zdą-
żył wyznaczyć stref dla kibiców, zapewnić 
odpowiedniego zabezpieczenia i obsługi 
takich miejsc oraz nie był w stanie prze-
prowadzić sprzedaży karnetów zapew-
niających wstęp na odcinki. W rezultacie 
z planowanego wielkiego święta dla 
kibiców druga runda RSMP miała się stać 
niepotrzebnie rozciągniętą w przestrzeni 
imprezą dla zawodników i zaproszonych 
gości. Rajd został oficjalnie zorganizo-
wany bez udziału kibiców, ale w związku 
z brakiem restrykcji w przemieszczaniu 
się i luźnymi ograniczeniami w kwestii 
zgromadzeń wzdłuż trasy pojawiły się 
spore grupy kibiców mimo ogromnych 
upałów. Ciężko je porównywać do rzeszy 
kibiców przybywających w ubiegłych 
latach na Mazury, niemniej jednak na-
dal dało się poczuć atmosferę rajdowego 
święta i radości.

Tymczasem kilka dni wcześniej w ra-
mach przygotowań do rajdu obie załogi 
SHRT wzięły udział w testach rajdówek 
na odcinku zlokalizowanym w pobliżu 
tras tegorocznej edycji Rajdu Polski. 
Zmienne warunki pogodowe (najpierw 
deszcz, a później mocne słońce) pozwoliły 
na lepsze poznanie aut oraz przygotowa-
nie się na ewentualne załamanie pogody 
podczas nadchodzącej imprezy.

Nastroje przedrajdowe były bardzo 
pozytywne, przede wszystkim ze względu 
na przedłużające się oczekiwanie na roz-
poczęcie sezonu, a tym samym rosnący 
głód rywalizacji i walki o sekundy na od-
cinkach specjalnych.

Jacek Pryczek: „Starty w Rajdowych Mi-
strzostwach Europy to dla nas z jednej strony 
przygoda, ale z drugiej strony chcemy poje-
chać oczywiście jak najszybciej w tej mocnej 
stawce zawodników ERC, która przyjeżdża do 
Mikołajek. Podchodzimy jednak do tego startu 
z rozsądkiem, przede wszystkim musimy wy-

czuć, gdzie jesteśmy i jak nasza forma spor-
towa będzie wyglądała na tle czy to Mistrza 
ERC2 Tibora Erdiego, który startuje w tym 
cyklu od kilku sezonów, czy też innych kie-
rowców, mających znacznie większe od nas 
doświadczenie w rajdach szutrowych”. (źró-
dło:  www.facebook.com/SubaruImprezaRA )

Pierwsze odcinki specjalne Pryczki 
pokonywali z rezerwą, a mimo to przytrafiły 
się błędy (m.in. zgaszenie auta na odcinku), 
jak również problemy techniczne (brak 
podtrzymania turbo na ostatniej próbie 
w pętli). Wynikiem tego było dopiero piąte 
miejsce w momencie zjazdu do serwisu. Ko-
lejny przejazd tych odcinków zaowocował 
już znacznie lepszymi czasami oraz miej-
scami zajętymi w klasie. Nawet mimo przy-
gody podczas jednego z ostatnich odcinków 
dnia naszej załodze udało się zakończyć 
ten etap na czwartej pozycji w ERC2.

„W sobotę na ostatnim »prawdziwym« 
odcinku popełniliśmy błąd, który mógł 
zakończyć nasz występ na Mazurach, 

ale szczęśliwie obeszło się bez większych 
konsekwencji. Po całym wymagającym dniu 
z dużą liczbą przejechanych kilometrów 
zabrakło koncentracji i skupienia. Źle wje-
chaliśmy w zakręt, zabrakło drogi i próbując 
wrócić na nią rowem, wjechaliśmy w coś, 
co było w trawie. Wyskoczyliśmy w powie-
trze i stanęliśmy tyłem do kierunku jazdy. 
Początkowo miałem obawy, czy po takim 
uderzeniu wszystkie koła są na miejscu, 
ale jak się okazało, N14 to mocny samochód. 
Zawróciliśmy i powoli ruszyliśmy. Okazało 
się, że oprócz delikatnie przestawionej 
geometrii samochodem nadal da się szybko 
podróżować. Gdyby nie ta przygoda, czwar-
te miejsce było w naszym zasięgu, ale jak 
na debiut i tak jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tempa i pracy, jaką wykonaliśmy”. (źró-
dło:  www.facebook.com/SubaruImprezaRA )

Ostatni dzień zmagań stał pod zna-
kiem szybkiej jazdy i ostrej walki o wynik. 
Mniejsze niż u rywali doświadczenie 
na nawierzchni szutrowej dało o sobie 
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znać podczas drugich przejazdów mięk-
kich, szutrowych odcinków tego dnia, 
które sprawiały wrażenie przygotowa-
nych bardziej pod off-road niż tego typu 
imprezę ( Subaru miało numer startowy 
51). Mimo to przez większość dnia uda-
wało się bronić czwartej pozycji w klasie. 
Aż do próby nr 13, po której „bracia” nie-
stety spadli na 5. pozycję.

Na zakończenie rajdu Michałowi i Jac-
kowi udało się jeszcze pokazać pazur, 
zajmując trzecie miejsce podczas próby 
na ulicy Karowej. Wynik ten nie wpły-
nął jednak na finalną pozycję na mecie. 
Załoga Imprezy N14 w swoim debiucie 
w mistrzostwach Europy zajęła 5. miejsce 
w klasie ERC2. Równocześnie był to naj-
lepszy wynik w klasie Open 4WD w RSMP.

Znacznie dalej na liście startowej, 
dopiero z numerem 97, została umiesz-
czona druga nasza zaprzyjaźniona załoga 
z SHRT. Jacek z Adamem od początku raj-
du narzucili bardzo szybkie tempo i wygry-
wali kolejne odcinki pierwszej pętli, suk-
cesywnie powiększając przewagę w klasie 
HR2 do ponad półtorej minuty w momencie 
zjazdu do serwisu. Nie przeszkodziła im 
w tym nawet przygoda i lekkie uszkodze-
nie Imprezy 555 na jednej z prób. Ich jazda 
była nie tylko szybka, ale również bardzo 
widowiskowa dla kibiców. Babcia „idąca 
bokiem” w tumanach piasku i kamieni wy-
woływała okrzyki podziwu i oklaski wśród 
osób zgromadzonych wzdłuż tras.

Druga pętla, tak jak dla Pryczków, 
dla Jacka i Adama również nie była zbyt 
szczęśliwa. Ponieważ startowali jako jedna 

z ostatnich załóg, nawierzchnie odcinków 
specjalnych były już bardzo zniszczone, 
często wyglądały wręcz jak zaorane pole, 
a nie droga szutrowa. Z tego też powodu 
już na pierwszym odcinku drugiej pętli 
uszkodzili, a następnie stracili wydech. Od 
tego momentu aż do serwisu jechali powoli 
na światłach awaryjnych, tracąc pierw-
sze miejsce w swojej klasie. Ze względu 
na problemy rywali i karę nałożoną na li-
dera HR2 jeszcze tego samego dnia wrócili 
jednak na prowadzenie w klasie. Był to 
dobry prognostyk przed ostatnim dniem 
zmagań. Mechanikom mimo ciężkiej pracy 

podczas serwisu nie udało się przywrócić 
pełnej sprawności rajdówki, w związku 
z czym obrona pozycji lidera stała się 
trudnym zadaniem. Impreza 555 z każ-
dym odcinkiem traciła część wypraco-
wanej dotychczas przewagi nad drugim 
w klasie Mitsubishi Lancerem Evo V 
załogi Rumpler/Rumpler. Finalnie Babcia 
podzieliła los młodszego współczłonka 
SHRT i podczas próby nr 13 spadła o jedno 
oczko w klasyfikacji swojej klasy. Załoga 
Michalski/Binięda ukończyła Rajd Polski 
na drugiej pozycji w HR2, ze stratą ponad 
30 sekund do zwycięzców.

To był niewątpliwie bardzo trudny 
rajd dla całego zespołu. Nie chodzi tutaj 
jedynie o upały i ekstremalne tempera-
tury, z jakimi musiały sobie radzić załogi 
i samochody, ale również o fakt, że pierw-
szy raz w rywalizacji sportowej i do tego 
na takim szczeblu ekipa SHRT musiała 
zająć się serwisowaniem dwóch aut. Gdy 
po trudach odcinków i przygodach, jakie 
się na nich przytrafiały, samochody wra-
cały do serwisu często z uszkodzeniami 
i usterkami, mechanicy rozpoczynali 
swoją walkę z czasem i materią. Mimo 
że ze względu na otrzymane numery star-
towe N14 i 555 docierały na serwis w spo-
rym odstępie czasu, mechanicy nie mieli 
łatwego zadania i komfortu czasowego. 
W pocie czoła walczyli najpierw z jednym, 
a następnie z drugim samochodem, aby 
umożliwić załogom dalszą walkę z rywa-
lami na odcinkach.

Kurz po mazurskich szutrach nie zdą-
żył jeszcze dobrze opaść, a „bracia Prycz-
ki” i cały zespół  Subaru Historic Rally 
Team musieli się już pakować i ruszać 
na kolejną rundę ERC. Michał z Jackiem 
nie mieli nawet możliwości przeprowa-
dzenia dodatkowych testów przed kolejną 
rundą, Rally Liepāja na Łotwie.

Również tam pandemia pokrzyżowa-
ła plany organizatorów i konieczne było 
odwołanie dwóch miejskich superoesów. 

Na pocieszenie mieszkańcy Lipawy mieli 
okazję podziwiać zorganizowany przejazd 
rajdówek przez miasto. Rajd składał się 
z 10 odcinków specjalnych o łącznej długo-
ści nieco ponad 180 kilometrów, rozgrywa-
nych w dwa dni. Mimo iż był to również rajd 
szutrowy, to jednak łotewskie nawierzchnie 
dość znacznie różniły się od tych znanych 
z okolic Mikołajek. Dzięki temu była szan-
sa na równą rywalizację zamiast walki 
o przetrwanie i dojechanie do mety. Brak 
przedrajdowych testów dał o sobie znać już 
podczas odcinka kwalifikacyjnego. Okaza-
ło się, że samochód jest zbyt miękko usta-
wiony na tamtejsze odcinki. Nasza załoga 
rozpoczęła rywalizację szybkim tempem, 
jednak już na odcinku nr 2 złapany kapeć 
spowodował stratę około 1 minuty do rywali. 
Druga pętla poszła już znacznie lepiej – za-
łoga wskoczyła na trzecie miejsce w klasie 
ERC2. Decyzją sędziów została jednak nało-
żona kara 30 sekund (użycie niezgodnych 
z regulaminem narzędzi podczas zdalnej 
strefy serwisowej), przez co Impreza N14 
spadła o jedno oczko w klasyfikacji. Zda-
rzenie to nie zdeprymowało „braci” i ko-
lejnego dnia kontynuowali świetną jazdę, 
notując bardzo dobre czasy (raz nawet 
drugi czas w klasie). Michał i Jacek zakoń-
czyli rajd na najniższym stopniu podium 
ERC2. Impreza N14 stanęła na mecie w to-
warzystwie dwóch Mitsubishi Lancerów. 

Warto zaznaczyć, że był to pierwszy za-
graniczny występ Michała i Jacka w roli 
zawodników. Wszystkie poprzednie starty 
w Rajdzie Niemiec i Lausitz odbyli w roli 
załóg funkcyjnych.

Po szutrowym rozpoczęciu sezonu 
przez obie załogi SHRT przyszedł czas 
na zmianę nawierzchni. Podsumowanie 
występów zespołu w pierwszych asfalto-
wych rundach tego roku (Jacek Michalski 
i Adam Binięda w krajowym czempionacie 
podczas Rajdu Nadwiślańskiego oraz Mi-
chał Pryczek i Jacek Pryczek we włoskiej 
rundzie mistrzostw Europy) przeczytacie 
Państwo jednak dopiero w kolejnym nu-
merze Magazynu „Plejady”.
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GDY JEST WYSTARCZAJĄCO ŚLISKO  
I NIE MA GŁĘBOKIEGO ŚNIEGU, 
IDZIEMY JAK BURZA!
– ROZMOWA Z ANNĄ KOWALCZYK

Mieszkanka Nowego Sącza Anna Kowalczyk od kilku lat poświęca większość swojego 
wolnego czasu dwóm wspaniałym pupilom rasy husky syberyjski. 4-letnia Lea i 2-letni 
Largo to duet na osiem łap, który niezwykle szybko uczy się sztuki ciągnięcia sań, 
a latem… roweru, i nie tylko. Jeśli wszystko pójdzie po myśli ich właścicielki, już niebawem 
do Lei i Largo dołączą dwa lub trzy kolejne psy, a wtedy zabawa w zaprzęgi rozkręci 
się na całego! W realizacji pasji od ponad dwóch lat Annie Kowalczyk pomaga  Subaru 
XV, który bez problemu mieści czworonożnych przyjaciół i cały niezbędny do treningu 
ekwipunek, a następnie pozwala bezpiecznie dotrzeć w wybrane miejsce, w którym już 
bez ograniczeń można oddać się codziennemu bieganiu na długie dystanse.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA

16 17

ROZMOWY

Agnieszka Jama: Kiedy i dla-
czego pojawił się pomysł na psy 
rasy husky i ich szkolenie?

Anna Kowalczyk: Pomysł pojawił 
się cztery lata temu. Mój znajomy 
miał wtedy psa pierwotnego, czyli 
bardziej zbliżonego do wilka – psa 
grenlandzkiego. Chodziliśmy razem 
na spacery i każdy, kto nas mijał, 

zatrzymywał się i komentował: 
„Jaki piękny pies!”. Wtedy zaczę-
łam bardziej interesować się tą 
rasą i jej podobnymi, czytać na ich 
temat i sprawdzać, czy te psy są 
bardzo wymagające. Z uwagi na to, 
że mieszkam w terenie górzystym, 
do gustu bardzo przypadła mi 
rasa husky. No i tak się to zaczęło. 

Obecnie mam suczkę i psa tej rasy. 
Wiele osób powtarza, że albo ma się 
jednego psa husky i na tym koniec, 
albo ma się ich dużo więcej. W moim 
przypadku pewnie zrealizuje się ten 
drugi scenariusz. (śmiech) W każ-
dym razie nie mówię, że zatrzymam 
się na dwóch. Na razie jednak 
próbuję zapanować nad  dwoma 
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– czy to  na rowerze, czy na saniach. 
W przyszłości pewnie chciałabym 
mieć jeszcze ze trzy albo cztery. 
Co prawda przy wyjściu na rower 
jak najbardziej wystarczają dwa psy, 
ale jeśli wybieramy się na sanie, 
to przy czterech – sześciu psach, 
które je ciągną, osiągamy naprawdę 
niesamowitą prędkość! To zajęcie 
bardzo wciąga i sprawia, że każdego 
dnia mobilizuję się rano i wychodzi-
my na trening. To wspaniały sposób, 
żeby ożywić się przed pracą.

A.J.: Jak uczyła się Pani 
tego „fachu”? Samodzielnie, 
czy może ktoś udzielał Pani 
pierwszych wskazówek?

A.K.: Dużo udało mi się podejrzeć 
na blogach grup zaprzęgowych, 
które funkcjonują w Polsce, pod 
Warszawą. Jeżdżę również na szko-
lenia do Rabki, do zaprzyjaźnionej 
pani Elwiry Kalety, która również 
ma psy pierwotne i szkołę maszer-
ską Śnieżne Psy. To ona udzielała mi 
pierwszych cennych wskazówek, 
jak prawidłowo i w bezpieczny spo-
sób podpinać psy do sań czy roweru. 
Muszę przyznać, że na początku nie 
miałam o tym pojęcia. Wydawało mi 
się, że to takie proste. Tymczasem 
nieprawidłowo podpinając psa, moż-
na mu zrobić naprawdę dużą krzyw-
dę. Mogę zatem przyznać, że takie 
szkolenia na początku są bardzo 
potrzebne. Zresztą uczymy się cały 
czas. Na przykład teraz czekamy 
na moment, kiedy nieco się ochło-
dzi, aby znowu pojechać do Rabki 
i tym razem spróbować swoich sił 
na wózkach trójkołowych.

A.J.: Wiem, że najpierw 
w rodzinie pojawiła się Lea. Czy 
pamięta Pani pierwsze próby 
podpięcia jej do sań, roweru?

A.K.: Na początku było bieganie 
z Leą. Znawcy tematu uprzedzi-
li mnie, że powinnam zaczekać 
przynajmniej do czasu ukończenia 
przez nią dziewiątego miesiąca 
życia, żeby jej stawy wykształciły 
się prawidłowo. Wtedy zaczęliśmy 
uczyć ją pierwszych komend typu 

„prawo”, „lewo”. Ważne jest bowiem, 
żeby pies współpracował z przewod-
nikiem. Wiem, że prawdziwi masze-
rzy podczas treningów psów husky 
używają fachowych zwrotów, ja 
jednak zdecydowałam się wydawać 
Lei i Largo proste komendy, takie jak 
wspomniane „prawo”, „lewo”, czy też: 
„do przodu”, „hamuj”, „stój”, „zwolnij”. 
Wszystko dlatego, że czasami ze 
znajomymi z grupy, w ramach której 
działam, idziemy z nimi na zajęcia 
do przedszkola i wtedy takie proste 
polecenia łatwiej jest dzieciom sko-
jarzyć. Podobne spotkania organizu-
jemy zresztą również na osiedlach, 
nie tylko z dziećmi, ale także z se-
niorami. Podczas zajęć uczymy ich, 
jak prawidłowo zajmować się psami 
husky i uświadamiamy, że one nie 
tylko są piękne i spokojne, idealne 
do głaskania, ale również potrzebują 
dużo czasu na świeżym powietrzu 
i sporej aktywności. Podczas spo-
tkań na osiedlach uczymy zaintere-
sowanych prawidłowego podpinania 
psów do rowerów i właściwego 
postępowania z nimi w trakcie spa-
cerów.

A.J.: Ile czasu musi upłynąć, 
zanim husky naprawdę 
zacznie nas słuchać?

A.K.: Socjalizacja szczeniaka 
zaczyna się od jego pierwszych 
dni – najpierw w hodowli, a potem 
u nowego właściciela. Taki ma-
luch zaczyna nas powoli słuchać 
i chętnie wykonywać polecenia po 
ukończeniu 3–4 miesięcy, a kiedy 
pies ma rok, powinniśmy mieć już 
dobrze zbudowaną relację i możemy 
śmiało próbować ubrać mu uprząż 
i rozpocząć trening w lesie. W za-
mian za prawidłowe wykonanie 
naszych poleceń oczywiście psu 
zawsze należy się przysmak. Warto 
podkreślić, że z treningami nie wol-
no przesadzać. Psa nie powinniśmy 
zbytnio zmęczyć, trzeba też uważać 
na temperaturę – przy ponad 15°C 
może być mu już za ciepło.

A.J.: Ile czasu dziennie poświęca Pani 
obecnie na szkolenie swoich pupili?

A.K.: Czasami pracuję po 12 go-
dzin dziennie. Wtedy na spacery 
z psami poświęcam 1,5–2 godziny. 
Są to z reguły dwa spacery. Jeśli 
natomiast mam dzień wolny, to 
zdarza mi się uciekać z nimi do lasu 
nawet na 3–4 godziny, bez przerwy. 
Jak wracamy, to psy są naprawdę 
umęczone, ale szczęśliwe. Husky 
doskonale kojarzą różne fakty. 
Kiedy na przykład rano widzą, jak 
szykuję się do pracy, dokładnie 
wiedzą, że wrócę za 12 godzin 
i wtedy znowu pójdziemy na spa-
cer. Są w stanie spokojnie przecze-
kać ten czas w domu i absolutnie 
nie rozrabiają. Późniejszy spacer 
i możliwość wybiegania się są jed-
nak obowiązkowe.

A.J.: A w przeliczeniu na kilometry? 
Jakie dystanse pokonujecie?

A.K.: W dniach wolnych od pracy 
podczas naszych spacerów poko-
nujemy 10–12 kilometrów. Takie dy-
stanse staram się im zafundować. 
Kiedy natomiast wracam z pracy, 
ruszamy na spacer, podczas które-
go przemierzamy 5–6 kilometrów.

A.J.: Trenujecie latem i zimą. 
Jak wygląda to od strony organizacyj-
nej? O jakiej porze roku lubi Pani naj-
bardziej prowadzić zajęcia i dlaczego?

A.K.: (śmiech) Uśmiecham się, 
bo za każdym razem, kiedy mam 
gdzieś przewieźć znajomych moim 
samochodem, uprzedzam ich, że 
jego wnętrze to istny kramik roz-
maitości. Całe tylne siedzenie jest 
zajęte sprzętem dla psów. Znajdzie-
my tam przeróżne smycze, linki, 
kaski, czy też specjalne krzesełko 
do auta, pomocne przy zapinaniu 
roweru na dachu. Tak to w skrócie 
wygląda w sezonie letnim. W zimie 
natomiast zamiast roweru zabieram 
sanie, które umieszczam w środku, 
wzdłuż samochodu. Zajmują one 
zatem również siedzenie przedniego 
pasażera. Lato lubię, aczkolwiek 
z uwagi na temperaturę powietrza 
nie mam możliwości spędzania 
z psami na dworze tyle czasu, ile 
bym chciała. Tak jak wspomnia-

łam wcześniej, najbezpieczniejszy 
trening dla rasy husky jest przy 
temperaturze do 15°C. Przy wyższej 
narażamy naszego psa na udar. Upał 
i kleszcze niestety nas przerażają 
i z tych dwóch powodów latem mu-
simy troszkę odpuścić. Trzeba rów-
nież uważać na asfalt – bieganie po 
nim może przeciążyć stawy naszego 
pupila. Z tego powodu do trenowa-
nia lepiej wybierać drogi szutrowe. 
W zimie natomiast tych ograniczeń 
nie mamy i, dzięki  Subaru (śmiech), 
mogę uciekać do lasu do woli, ba-
cząc już jedynie na mój grafik pracy. 
To właśnie zimą spędzamy często 
na powietrzu 2–3 godziny, bez prze-

rwy, i to nam bardzo odpowiada, 
bo przy okazji również morsujemy. 
Largo też lubi z nami wskoczyć do 
wody. Zresztą zarówno on, jak i Lea 
uwielbiają śnieg, kochają się w nim 
położyć. Zima to dla nich istny raj. 
Jak zatem nietrudno się domyślić, 
każdego roku czekamy na pierwszy 
opad śniegu i od razu ruszamy w las. 
W naszych okolicach mamy pew-
ność, że im dalej się w niego zapu-
ścimy, odnajdziemy śnieg nawet 
późną wiosną. W mieście może być 
już kilka stopni powyżej zera, a wy-
soko wśród drzew czy na polanach 
znajdziemy jeszcze sporo miejsc 
pokrytych białym puchem.

A.J.: Jakie są możliwości psa husky, 
jaki ciężar potrafi uciągnąć?

A.K.: Ja ważę około 55 kilogra-
mów, a moje psy są w stanie ucią-
gnąć na saniach oprócz mnie jeszcze 
jedną osobę. Możemy zatem przyjąć, 
że Lea i Largo bez problemu poradzą 
sobie z ponad 100 kilogramami. Taki 
efekt możemy osiągnąć pod warun-
kiem, że jest wystarczająco ślisko 
i nie ma głębokiego śniegu. Wtedy 
naprawdę idziemy jak burza!

A.J.: Ze swoimi psami bierze Pani 
również udział w tak zwanych 
dogtrekkingach – jak często 
i na jakich dystansach?

Pani Elwira 
Kaleta, która 
również ma psy 
pierwotne i szkołę 
maszerską Śnieżne 
Psy, udzielała mi 
pierwszych cen-
nych wskazówek, 
jak prawidłowo 
i w bezpieczny spo-
sób podpinać psy 
do sań czy roweru. 
Muszę przyznać, 
że na początku 
nie miałam o tym 
pojęcia. Wydawało 
mi się, że to takie 
proste. Tymczasem 
nieprawidłowo 
podpinając psa, 
można mu zrobić 
naprawdę dużą 
krzywdę.
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A.K.: Psich dyscyplin biegowych 
jest kilka. Canicross to sprint z psem 
na krótkim dystansie. Dogtrekking 
to kilkunastokilometrowa trasa 
połączona z meldowaniem się 
na punktach kontrolnych. Teraz na 
przykład wybieramy się na „Tur-
bacz Summer Trail – bieg na sześć 
łap”, organizowany na Turbaczu. 
Nie wiem dokładnie, jaki będziemy 
tam mieli dystans do pokonania, 
ale możemy spodziewać się około 
11 kilometrów, a limit czasu na do-
tarcie do mety będzie wynosił dwie 
godziny. Ostatnio z powodu pan-
demii sporo takich imprez zostało 
niestety odwołanych. W zeszłym 
roku braliśmy udział w „wirtualnych 
dogtrekkingach”, organizowanych 
przez osoby z  dogtrekking.com.pl , 
które prowadzą również puchar 
Polski w tej psiej dyscyplinie. Takie 
wirtualne wydarzenia organizowa-
ne pod nazwą Samotny Wilk pole-
gały na tym, że w różnych miejscach 
Polski indywidualni zawodnicy 
(lub grupy właścicieli z psami) poko-
nywali deklarowany dystans i po-
tem przesyłali organizatorom mapy 
przebytych tras zapisane na elek-
tronicznym urządzeniu – zegarku 
lub telefonie. Cieszy fakt, że obecnie 
coraz więcej takich biegów lub spa-
cerów z psami organizowanych jest 
również w okolicach Nowego Sącza. 
My także często przygotowujemy 
tego typu eventy. Jest to naprawdę 
fajna forma spędzania czasu z psa-
mi. Dogtrekking motywuje nas do 
ruchu, do aktywności na świeżym 
powietrzu. Dodam, że czasami takie 
spacery organizowane są także 
zupełnie spontanicznie.

A.J.: Czy w dogtrekkingach 
często biorą udział husky?

A.K.: Tak, i to coraz częściej! 
Na grupach internetowych róż-
nych stowarzyszeń ludzie coraz 
chętniej wymieniają się cennymi 
informacjami na temat ciekawych 
miejsc, które idealnie nadają się do 
treningów na hulajnogach czy ro-
werach właśnie z psami rasy husky. 
Im częściej zaglądam na takie fora, 

tym częściej trafiam na właścicieli 
innych psów pierwotnych.

A.J.: Czy ktoś, kto marzy o husky, 
powinien najpierw przeanalizować 
swoje warunki mieszkaniowe?

A.K.: Mieszkam w domku, więc 
w moim przypadku ta kwestia nie 
stanowiła problemu. Jeśli mamy 
balkon i jesteśmy w stanie zapewnić 
psu odpowiednią codzienną dawkę 
ruchu, wówczas metraż naszego 
mieszkania nie powinien stanowić 
problemu. Przynajmniej dwie go-
dziny spaceru dziennie powinny 
wystarczyć. Pamiętajmy, że pies, tak 
jak człowiek, oczywiście potrzebuje 
odpoczynku, ale husky uwielbia-
ją aktywność. Za każdym razem, 
kiedy podpinam Leę i Largo do sań 
czy roweru, obserwuję ich radość 
i wybuch ogromnej energii. Gdyby 
tylko mogły, to najchętniej wy-
startowałyby od razu, w pierwszej 
sekundzie, kiedy tylko orientują się, 
że będziemy wybierać się na spacer. 
Przyszły właściciel psów tej rasy 
musi mieć tego świadomość i stwo-
rzyć takie warunki, żeby mogły one 
dać upust swojej energii i porządnie 
się zmęczyć. Ogólnie rzecz biorąc, 
poza wspomnianą kwestią, husky 
nie są wymagające. Nie słyszy się 
również, żeby miały jakieś poważne 
problemy zdrowotne. Wiem co praw-
da, że pojawiają się czasem proble-
my z oczami. Konkretnie chodzi mi 
o jaskrę. Wiąże się to jednak z miej-
scem ich życia i problem dotyczy 
na przykład osobników zamieszku-
jących Grenlandię. W Polsce raczej 
rzadko słyszę o tej przypadłości. 
Generalnie rzecz biorąc, decydując 
się na husky, raczej nie zostawimy 
fortuny u weterynarza. Być może 
więcej kosztować będzie nas jedze-
nie, ale ja w żadnym wypadku nie 
wydaję na nie majątku. Lea i Largo 
od początku jedzą surowe mięso. 
Przy ich wadze i aktywności ilość 
pożywienia, którego potrzebują 
każdego dnia, jest naprawdę nie-
wielka, żeby nie powiedzieć, że jest 
to dosłownie garstka. Moje psy jedzą 
raz dziennie i to wystarcza.
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A.J.: Czy to prawda, że husky 
prawie nigdy nie szczekają?

A.K.: Szczekają, szczekają. 
(śmiech) Zwłaszcza, jeśli coś za-
niepokoi je za ogrodzeniem domu, 
albo na przykład spotkają na swojej 
drodze jeża. Mój kurier na począt-
ku bał się wchodzić na podwórko, 
ale potem przekonał się, że szcze-
kające Lea i Largo tak naprawdę 
nastawione są bardzo przyjaźnie 
i chętnie zaprowadziłyby gościa 
do samego domu, gdyby tylko ten 
miał dla nich przygotowaną jakąś 
przekąskę. Husky to tak naprawdę 
„przytulasy” i wielu hodowców 
urządza zajęcia z ich udziałem dla 
dzieci w przedszkolach. Maluchy są 
zachwycone, a psy działają na nie 
relaksująco. Ich sierść jest wyjątko-
wo miękka i miła w dotyku.

A.J.: Czy decydując się na psa tej 
rasy, warto rozważyć zakup szcze-
niaka w profesjonalnej hodowli?

A.K.: Nie tyle warto, co trzeba. 
Hodowca pomoże dobrać odpowied-
niego szczeniaka do naszego tem-
peramentu, trybu życia i sportów, 
jakie planujemy uprawiać z psem. 
Doradzi także, z jakiego skojarzenia 
rodziców szczeniak będzie odpo-
wiedni dla nas, bo są linie wystawo-
we, które mają pięknie wyglądać, 
i linie pracujące, gdzie rodziców 
dobiera się ze względu na ich pracę 
w zaprzęgu. W Polsce jest wiele 
takich hodowli. Hodowcy bardzo 
dobrze socjalizują takie psy. Potrafią 
nawet nauczyć je spokojnego podej-
ścia do kotów. Mogę tutaj podzielić 
się własnym doświadczeniem. Moja 
córka ma kota, który był w naszym 
domu pierwszy, przed Leą i Largo. 
Kiedy te pojawiły się w rodzinie, nie 
miały z jego akceptacją absolutnie 
żadnego problemu. Jestem nato-
miast przekonana, że gdyby było 
odwrotnie i to kot miałby dołączyć 
do psów, to mogłoby być z tego praw-
dziwe nieszczęście.

A.J.: Czy ma Pani za sobą lub pla-
nuje start w profesjonalnych 
zawodach zaprzęgów?

A.K.: Na razie próbuję na mia-
rę swoich możliwości korzystać 
z rowerów i sań w naszej okolicy. 
W grupie, w której się udzielam, 
mamy aż cztery osoby, które są 
właścicielami psów pierwotnych. 
Wzajemnie się wspieramy. Skła-
damy się na sprzęt do treningów, 
złożyliśmy się na przykład na za-
kup sań. Organizujemy również 
między sobą zawody, przy czym są 
one absolutnie pozbawione typowej 
rywalizacji. Po prostu wspólnie się 
uczymy, sprawdzamy swoje możli-
wości. To nie jest tak, że brak nam 
zapału do jakichś profesjonalnych 
startów. My po prostu, zważywszy 
na nasz wiek i codzienne obowiąz-
ki, uznaliśmy, że to, co mamy, na ra-
zie nam wystarczy. Każdy z nas 
pracuje, po pracy wraca zmęczony 
do domu, a mimo tego nasze psy 
uwalniają w nas pozytywną ener-
gię, motywują do ruchu, sprawiając 
jednocześnie, że czujemy się przy 
nich naprawdę bezpiecznie i jeste-
śmy wyjątkowo spokojni.

A.J.: Z sań i rowerów przesiądźmy 
się na chwilę do samochodu. 
Dlaczego zdecydowała się 
Pani na zakup  Subaru XV?

A.K.: Dla mnie najważniejszą 
kwestią przy wyborze samochodu 
był odpowiedni prześwit. Mieszkam 
w górach i to właśnie w terenie 
górzystym poruszam się najczę-
ściej. Jest tutaj sporo wertepów 
i kolein. Miałabym duży problem, 
żeby dojechać niskim autem w te 
miejsca, w które często się wybie-
ram. Dodatkowo bardzo ważny jest 
napęd na cztery koła. Ma to szcze-
gólne znaczenie zimą, gdy sypie 
śnieg i robi się ślisko.  Subaru XV 
z łatwością potrafi poradzić sobie 
w takich warunkach. Tym autem 
po prostu zawsze wszędzie dojadę, 
bez względu na to, jakie docelowe 
miejsce zostanie mi wyznaczone 
na przykład przez organizatorów ja-
kiejś imprezy z udziałem Lei i Largo. 
Ponadto bagażnik w tym samocho-
dzie jest bardzo pojemny. Na po-
czątku martwiłam się co prawda, 
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że jest on umiejscowiony trochę za 
wysoko i że moje psy będą miały 
problem z wskakiwaniem do niego, 
ale okazało się, że się myliłam. Nie 
stanowi to dla nich najmniejszej 
trudności. Tak jak wspomniałam, 
bagażnik jest naprawdę spory. 
Lea i Largo swobodnie się tam 
mieszczą, zawsze zajmując swoje 
miejsca, które na początku chyba 
między sobą ustaliły. (śmiech) By-
wało również, że oprócz nich prze-
woziłam trzeciego psa tej samej 
rasy. Nawet we trójkę było im tam 
wygodnie. Nie ma więc konieczno-
ści składania tylnych siedzeń.

A.J.: A jak znoszą jazdę 
samochodem?

A.K.: Muszę przyznać, że od 
początku wszędzie woziłam je 

samochodem i chyba po prostu je 
przyzwyczaiłam. W trakcie jazdy 
nie mam z nimi najmniejszego 
problemu. Moje husky naprawdę 
dzielnie znoszą wszelkie podró-
że, nawet te dalsze. Najczęściej 
siedzą i bacznie obserwują drogę 
za samochodem, co nieraz in-
tryguje kierowców jadących za 
mną. Często też po prostu zwijają 
się w rogalik i spokojnie drzemią. 
Przy dłuższej jeździe wiem, że po 
około dwóch godzinach musimy 
się zatrzymać na załatwienie 
ich potrzeb, ale czasami potrafią 
wytrzymać dzielnie i trzy godzi-
ny w samochodzie. Co prawda 
w moim  Subaru XV nie ma okna 
dachowego, ale zawsze pamiętam 
o włączeniu klimatyzacji. Dzięki 
temu Lea i Largo nie są zmęczone 

podróżą i po opuszczeniu samo-
chodu mają energię na spacer. Ni-
gdy też nie wybieram się w podróż 
bez wody w butelce i miski, aczkol-
wiek zauważyłam, że moje husky 
praktycznie nigdy nie upominają 
się o picie w trakcie jazdy. Zapas 
płynów uzupełniają dopiero wtedy, 
kiedy się zatrzymamy i mogą już 
wysiąść z samochodu.

A.J.: W jaką najdłuższą podróż 
zabrała Pani swoje psy?

A.K.: W Bieszczady. Ta wyprawa 
zajęła nam 4,5 godziny. Zniosły ją 
naprawdę dzielnie. Na trasie musia-
łam zrobić tylko jeden przystanek.

A.J.: Pierwsza była Lea czy  Subaru?
A.K.: Lea była pierwsza.  Subaru 

zostało zakupione później, 

w 2019 roku, już z myślą głównie 
o podróżach z moimi pupilami.

A.J.: Czy dostrzega Pani coś, co 
w naszym samochodzie można 
by zmienić, aby przy tak aktyw-
nym trybie życia podróżowało 
się jeszcze wygodniej?

A.K.: Do tej pory wszelkie wy-
jazdy tym samochodem udało 
się nam zorganizować naprawdę 
sprawnie. Miałam trochę obaw 
o to, czy zdołam zapakować do 
 Subaru XV sanie. Okazało się jed-
nak, że i one wchodzą do środka 
i mieszczą się wzdłuż samochodu 
bez problemu. Muszę jedynie nieco 
obniżyć kanapę pasażera z prawej 
strony i wtedy wszystko pasuje 
idealnie. Byłam tym naprawdę mile 
zaskoczona. Ostatnio założyłam 

na dachu bagażnik na rower. W zi-
mie wykorzystam go spokojnie do 
mocowania sań, dzięki niemu będę 
mogła przewozić nawet dłuższe. Co 
więcej, będę mogła wtedy zabrać ze 
sobą również pasażera. Myślałam 
także o przewożeniu moim  Subaru 
kajaków. Wszystko dlatego, że nie 
tylko ja, ale i Largo uwielbia wodę. 
Może zatem czas wypróbować i tę 
formę rekreacji? Ten samochód 
stwarza naprawdę wiele możliwości 
i pozwala rozważać różne opcje. 
Na rynku jest wiele aut, ale mnie 
przekonała akurat ta marka. Model 
 Subaru XV idealnie spełnia moje 
oczekiwania. Tych samochodów 
nie spotyka się często na naszych 
drogach, nie rzucają się w oczy, 
a mnie na tym również zależało. 
Wracając jeszcze do aspektów 

technicznych, jestem bardzo 
zadowolona z automatycznej 
skrzynki biegów. Przyznaję, że ma 
to dla mnie olbrzymie znaczenie. 
Wszelkie górki czy wzniesienia nie 
stanowią dla mojego samochodu 
wielkiego wyzwania – zatrzymu-
jąc się na światłach, bez problemu 
potrafię ponownie wystartować. 
Jazda tym samochodem jest pod 
tym względem naprawdę kom-
fortowa. Sprawdzają się także 
przyciemniane szyby z tyłu, dzięki 
którym światło nie razi moich psów. 
Do tego modelu można ponadto 
dokupić całą masę praktycznych 
akcesoriów, w zależności od 
indywidualnych potrzeb. To także 
jest jego dużą zaletą. Jedyną rze-
czą, którą może chciałabym uela-
stycznić, jest zderzak, bo zawsze 
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obawiam się, że zahaczę nim o jakiś 
korzeń podczas naszych leśnych 
wpraw. No ale może przesadzam 
i to tylko moja wyobraźnia. (śmiech) 
Nie zauważyłam jakichkolwiek 
wad podczas użytkowania mojego 
 Subaru XV. Niczego mu nie braku-
je, nic mi nie przeszkadza i jestem 
bardzo zadowolona. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że powinna mi prze-
szkadzać unosząca się w nim sierść 
moich husky, ale ta jest dosłownie 
wszędzie. Skoro w domu przymy-
kam na nią oko, kiedy odkrywam ją 
czasami nawet w maśle, to tym bar-
dziej staram się nie zwracać na nią 
zbyt dużej uwagi w aucie. (śmiech) 
Na sierść zawsze natomiast zwra-
ca uwagę pan w serwisie  Subaru, 
który gdy tylko otwiera drzwi mo-
jego samochodu, wzdycha z uśmie-
chem: „No tak, to znowu te husky”. 
Wybór samochodu był w każdym 
razie zdecydowanie trafny.

A.J.: Czy Lea i Largo są 
przypięte podczas jazdy?

A.K.: Tak, są przypięte. Sporo 
mówi się bowiem o kwestii bezpie-
czeństwa zwierząt w samochodzie, 
na przykład podczas jego rolowa-
nia. Po prawej i lewej stronie bagaż-
nika są kółeczka, które zapewne 
przeznaczone są standardowo 
do przypinania siatki na zakupy. 
Ja wykorzystałam je natomiast 
na zaczepienie karabinków i dzięki 
temu mogę podpiąć uprzęże. 
Moje psy są zapięte przy obrożach, 
ale w trakcie jazdy mogą się 
swobodnie obrócić, położyć czy też 
wstać. Wiem, że zapewne spotka 
się to z komentarzami niektórych 
czytelników, przeciwnych przy-
pinaniu czworonogów podczas 
jazdy. Owszem, zgadzam się, że pies 
nieprzypięty w razie wypadku ma 
możliwość ucieczki. Ten fakt prze-
mawia zatem za pozostawieniem 
czworonogom swobody. Z drugiej 
jednak strony obawiam się sytuacji, 
w której przy nagłym zdarzeniu 
przestraszony pies wyskoczyłby 
nagle na ulicę, na przykład pod 
koła innego samochodu. Takiej sy-

tuacji bardzo się boję i stąd moja 
decyzja o przypinaniu Lei i Largo. 
Pragnę jednak podkreślić, że cały 
czas uczę się, jak bezpiecznie 
prowadzić samochód, żeby takich 
groźnych sytuacji unikać. Wiem, 
że nie wszystko zależy ode mnie, 
na drogach są przecież również inni 
kierowcy. Wierzę jednak, że przy-
najmniej maksymalnie zminimali-
zuję ryzyko. Udało mi się do tej pory 
zdobyć już drugi stopień z dosko-
nalenia jazdy i przyznam, że robię 
wszystko, co w mojej mocy, aby nie 
narażać moich husky na jakiekol-
wiek niedogodności w trakcie na-
szych podróży. Mam za sobą kilka 
wymagających szkoleń na torze, 
podczas których instruktor zwracał 
mi uwagę między innymi na sytu-
ację awaryjnego hamowania czy 
też pokonywanie zakrętów. Te lek-
cje z pewnością pozwoliły mi lepiej 
zrozumieć, co może czuć wtedy 
przewożona przeze mnie osoba, 
a tym bardziej pies w bagażniku. 
Jako kierowcy wydawało mi się, 
że wszystko wykonuję poprawnie, 
bo przecież ja nie czułam żadnego 
dyskomfortu. Dopiero później, po 
wysłuchaniu wielu uwag fachow-
ców, otwierały mi się oczy i z cza-
sem uczyłam się coraz delikatniej 
prowadzić moje  Subaru XV.

A.J.: Oprócz codziennych zajęć 
z Leą i Largo znajduje Pani również 
czas na ciekawy projekt. Mam 
na myśli mapę miejsc przyjaznych 
zwierzętom w Nowym Sączu, którą 
Pani opracowała i nadal uaktualnia. 
Co spowodowało, że postanowiła 
Pani zająć się tym tematem?

A.K.: Nowy Sącz słynie z braku 
miejsc parkingowych, a ich zna-
lezienie w centrum jest dla miesz-
kańców prawdziwym wyzwaniem. 
Właściciele psów mają do tego jesz-
cze inny problem – boją się zosta-
wiać je w samochodzie przy uchy-
lonych szybach, bo nigdy nie wia-
domo, jak mogłoby się to skończyć. 
Dlatego chcieliby po prostu zabierać 
swoje zwierzaki ze sobą, gdy 
muszą coś załatwić, bez względu 
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Wiem, że nie 
wszystko zależy 
ode mnie, na dro-
gach są przecież 
również inni 
kierowcy. Wierzę 
jednak, że przynaj-
mniej maksymalnie 
zminimalizuję ry-
zyko. Udało mi się 
do tej pory zdobyć 
już drugi stopień 
z doskonalenia 
jazdy i przyznam, 
że robię wszystko, 
co w mojej mocy, 
aby nie narażać 
moich husky 
na jakiekolwiek 
niedogodności 
w trakcie naszych 
podróży.



na to, czy mówimy o codziennych 
sprawunkach, czy o wypiciu kawy 
ze znajomymi. W moim przypadku 
walka o tę kwestię rozpoczęła się 
w momencie, kiedy zostałyśmy 
pewnego dnia wyproszone z Leą 
z kawiarni. Było to przykre. Posta-
nowiłam zgłębić temat, zrozumieć 
przyczyny, dla których odmówiono 
mi wstępu z psem. Zaczęłam wtedy 
szukać odpowiedzi w sanepidzie. 
Tam dowiedziałam się, że nie ist-
nieje konkretny zapis, paragraf, 
na podstawie którego można spo-
tkać się z takim zakazem. Ponoć 
wszystko tak naprawdę zależy od 
właściciela lokalu. Postanowiłam 
wtedy rozpocząć wspomnianą 
przez Panią akcję i rozeznać, jak 
poszczególne kawiarnie, restau-
racje, urzędy i inne miejsca uży-
teczności publicznej zapatrują się 
na czworonogi. Zaczęłam tworzyć 
mapę miejsc, w których bez proble-
mu można się z nimi pojawić. Obec-
nie znajduje się na niej już ponad 
sto adresów w Nowym Sączu. Wła-
ściciele tych lokali są przyjaźnie 
nastawieni do psów, pod warun-
kiem, że będziemy przestrzegać 
panujących tam zasad. Jak się 
okazuje, na przykład restauratorzy 
nie są przeciwni psom. Martwi ich 
natomiast zachowanie właścicieli 
czworonogów, którzy po prostu nie 
chcą po nich sprzątać. Chyba każdy 
zgodzi się z tym, że psie odchody 
pozostawione przy witrynach lokali 
gastronomicznych to rzecz nagan-
na. Osoby prowadzące restauracje 
czy kawiarnie zauważają również, 
że właściciele mniejszych psów 
często sadzają je na kolanach, 
a stąd już blisko do talerza. (śmiech) 
Psia sierść w zupie czy innym daniu 
też niekoniecznie musi odpowiadać 
osobom siedzącym obok. To zatem 
brak podstawowej kultury gości 
zniechęca restauratorów do wpusz-
czania ich na teren swoich lokali 
z psami. Czasami też jako powód 
odmowy podają argument, że osoby 
starsze odwiedzające kawiarnię 
czy restaurację mogą bać się zwie-
rząt i przez to czuć się niekomforto-

wo. Tymczasem z moich obserwacji 
wynika, że jest wręcz odwrotnie. 
Wielu seniorów posiada psy i chcia-
łoby móc w ich towarzystwie zała-
twiać podstawowe sprawy. Czasem, 
nie mając z kim zostawić w domu 
swojego pupila, ryzykują, wchodzą 
z nim tu czy tam i tym samym nara-
żają się na nieprzychylne spojrze-
nia i krytykę.

A.J.: W ramach akcji nie jest 
już Pani sama. Jak wiele osób 
jest w nią zaangażowanych?

A.K.: Nasza grupa oficjalnie liczy 
już kilkanaście osób. Mamy profil 
na Facebooku (Miejsca przyjazne 
psom w Nowym Sączu i okolicach), 
z którego jesteśmy bardzo dumni. 
Można o nas poczytać w internecie, 
a czasami nawet posłuchać nas 
w radiu. Na tym jednak nie koniec. 
Nieoficjalnie pomaga nam bowiem 
dodatkowo wiele osób, które mają 
dużo dobrej woli, wkładają w nasze 
działania całe swoje serce, chcą 
jednak pozostać anonimowe. Czę-
sto poznajemy takich „cichych” 
współpracowników na organizowa-
nych przez nas spacerach, na które 
serdecznie zapraszamy wszystkich 
właścicieli czworonogów. Podczas 
takich spotkań osoby te chętnie 
się otwierają, zaczynają dzielić się 
swoimi spostrzeżeniami, podsu-
wają nam nowe, ciekawe pomysły. 
Często rodzą się z tych spacerów 
naprawdę interesujące projekty 
z udziałem czworonogów, które 
próbujemy realizować. Każdą nową 
inicjatywę zgłaszamy oczywiście 
najpierw w odpowiednim urzędzie. 
Pomysłów jest cała masa – podczas 
spotkań na osiedlach prezentuje-
my na przykład umiejętności psa 
przeznaczonego do dogoterapii, 
a konkretnie do zajęć z dziećmi 
autystycznymi. Jest to pupil jedne-
go z naszych kolegów. Innym razem 
organizujemy zajęcia z ratownictwa 
medycznego, na których pojawia 
się z kolei kolega ratownik ze swo-
im pupilem. Poprzez kontakt z psem 
dzieci zdecydowanie chętniej przy-
swajają naukę pierwszej pomocy.
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A.J.: Czy urzędy są przychylne 
Państwa działaniom?

A.K.: Z tą przychylnością do 
naszych pomysłów bywa różnie. 
Wszystko zależy od tego, która opcja 
rządzi w danym momencie. (śmiech) 
Na przykład w naszej walce o do-
stępność koszy na śmieci na ulicach 
współpracowało się nam dobrze 
z jedną grupą osób, a przy chęci 
zorganizowania tak zwanego dnia 
dla psa pomocni okazali się inni 
decydenci. Zdania w mieście są z re-
guły podzielone. Tak było również 
wtedy, kiedy próbowaliśmy uzyskać 
zgodę na otwarcie pierwszego ogro-
dzonego parku dla psów, w którym 
mogłyby one bawić się, ćwiczyć 
i szkolić. Marzyło nam się miejsce 
wyposażone w specjalne ławeczki, 
opony i inne elementy, które mogły-
by temu służyć. Na szczęście mieli-
śmy wsparcie obecnego prezydenta 
miasta i kilku sympatyzujących 
z nami radnych i projekt udało się 
zrealizować. Zawsze przy każdym 
nowym przedsięwzięciu naszej 
grupy pojawia się cała masa pytań, 
wątpliwości. Jedna z naszych kole-
żanek jest świetnie zorientowana 
we wszystkich przepisach i zawsze 
potrafi wszystko wyjaśnić, ratując 
sytuację, kiedy nam wydaje się, 
że nic z tego nie wyjdzie. Nie zawsze 
jednak udaje się wszystkich prze-
konać. Gdy pojawia się zbyt dużo 
głosów sprzeciwu, musimy odpu-
ścić. Nie poddajemy się jednak, bo 
widzimy, jak wiele dobrego dla psów 
i ich właścicieli można i trzeba jesz-
cze zdziałać w Nowym Sączu i oko-
licach. Nawet w zakresie przepisów 
jest jeszcze sporo do zrobienia. Nie 
są one jednoznaczne i dopraco-
wane, a właściciele czworonogów 
gubią się nawet w tak podstawowej 
kwestii, jaką jest odpowiedź na 
pytanie, do którego pojemnika po-
winno się wyrzucać psie odchody. 
Bardzo chcielibyśmy, aby za jakiś 
czas przynajmniej takich wątpliwo-
ści już nie było.

A.J.: Wracając do tworzonej mapy 
miejsc przyjaznych zwierzętom, 

czy poszukują Państwo również 
miejsc noclegowych, w których 
psy czy koty są mile widziane?

A.K.: Tak, oczywiście. W No-
wym Sączu mamy już kilka takich 
miejsc. Powstały już również mapy 
z tego typu hotelami i pensjonatami 
w Piwnicznej, Krynicy czy Muszy-
nie. W całej Polsce pojawia się coraz 
więcej możliwości noclegowych dla 
właścicieli zwierzaków, my zatem 
postanowiliśmy „męczyć” właści-
cieli hoteli w naszej okolicy. Nowy 
Sącz z pewnością należy do miejsc, 
które warto odwiedzić. Jego okolice 
są naprawdę piękne. Jest tu dużo 
wspaniałych tras, na które warto 
wybrać się na spacer z psem. Aż pro-
si się, aby stworzyć tutaj naszym 
gościom posiadającym czworonogi 
możliwość bezproblemowego prze-
nocowania.

A.J.: A jak to jest z wchodzeniem 
z psem na teren objęty ochroną, 
na przykład do rezerwatu?

A.K.: To istotna kwestia. Przy 
wejściu do rezerwatu przyrody 
zawsze jest tablica, na której 
wyczytamy, że pies w lesie musi 
być na smyczy. Wiem, że w re-
zerwatach chodzi głównie o to, 
żeby psy nie przeganiały ptaków. 
Cały czas zbieramy informacje 
i uczymy się, jak to wszystko po-
winno właściwie funkcjonować. 
Od jednej z pań przewodniczek 
w Beskidzie Niskim usłyszeliśmy 
na przykład, że niezwykle ważne 
jest, aby nawet w lesie zbierać 
odchody po swoich psach. Nie 
ukrywam, że bardzo nas to zasko-
czyło. Po chwili rozmowy okazało 
się, że jeśli nie posprzątamy po 
swoich czworonogach, to zaburzo-
ny zostanie korytarz ekologiczny 
zwierząt, które naturalnie tam 
występują. Nasze psy żywią się bo-
wiem czym innym niż mieszkańcy 
lasu. A zatem to, co znajduje się 
w ich odchodach, może negatyw-
nie oddziaływać na to, co dzieje się 
w tym środowisku. Chcemy roz-
winąć ten temat i zwrócić na niego 
uwagę właścicieli czworonogów. 

Nie ukrywam jednak, że najpierw 
musimy rozwiązać problem braku-
jących koszy na śmieci w naszym 
mieście. Szkoda, że ta kwestia do 
tej pory tak bardzo kuleje.

A.J.: Las kojarzy nam się ze szlakiem, 
a koniec szlaku ze schroniskiem. 
Czy w takim miejscu pies jest mile 
widziany? Jak ocenia Pani tę kwestię 
ze swojego doświadczenia?

A.K.: Beskid Sądecki jest jed-
nym z rejonów Polski, które są naj-
bardziej przyjazne psom. W odróż-
nieniu od sąsiadujących Pienin czy 
Gorczańskiego Parku Narodowego, 
gdzie obowiązuje zakaz wprowa-
dzania psów na szlaki. W Beski-
dzie Sądeckim można iść z nimi 
praktycznie wszędzie. Podobnie 
sprawa ma się ze schroniskami. 
W naszych górach w praktycznie 
każdym schronisku są psy-rezy-
denci i także nasze czworonogi 
są bardzo mile widziane. Nie jest 
problemem zanocowanie w schro-
nisku z psem, wejście do środka 
po wodę lub żeby zamówić posi-
łek, schronić się przed deszczem 
czy zawieją. Oczywiście warto 
wcześniej zadzwonić do schro-
niska, gdzie planujemy nocować. 
Fantastyczna jest też atmosfera 
na szlakach. Z mijanymi turystami 
witamy się, rzucając tradycyjne 
„Cześć!”, niezależnie od ich wieku, 
tego kim są, gdzie pracują, skąd 
pochodzą i jakich zaimków uży-
wają – tu wszyscy są równi i wszy-
scy cieszą się wędrówką i pięknem 
krajobrazów. Wielu z nich się 
zatrzymuje, żeby zamienić kilka 
słów i komplementować nasze psy. 
Niektórzy spotkani turyści z psami 
spontanicznie dołączają do naszej 
grupy. Dobrze także żyjemy z inny-
mi użytkownikami szlaków – bez-
problemowo mijamy się z rowerzy-
stami w lecie i skiturowcami w zi-
mie, zdarzało się też, że crossowcy 
i quadowcy zatrzymywali się 
i wyłączali silniki, żeby przepuścić 
naszą psią grupę. Beskid Sądecki 
jest bajkowo piękny i jest w nim 
miejsce dla każdego.

Niezwykle ważne 
jest, aby nawet 
w lesie zbierać 
odchody po swo-
ich  psach. Jeśli  
nie posprzątamy po 
swoich czworono-
gach, to zaburzony 
zostanie korytarz 
ekologiczny 
zwierząt, które 
naturalnie tam 
występują. Nasze 
psy żywią się bo-
wiem czym innym 
niż mieszkańcy 
lasu. A zatem to, 
co znajduje się 
w ich odchodach, 
może negatywnie 
oddziaływać na to, 
co dzieje się w tym 
środowisku.
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A.J.: W czasie panującej pandemii 
coraz więcej osób decydowało 
się na przyjęcie pod swój dach 
psa czy kota. Czy myśli Pani, 
że w związku z tym wspomniana 
mapa wzbogaci się niebawem 
o kolejne miejsca przyjazne pupilom?

A.K.: Jak najbardziej. I bardzo nas 
to cieszy. Obserwujemy, że takich 
miejsc naprawdę przybywa, więc 
będziemy aktualizować naszą mapę. 
Wiele restauracji w końcu zadbało 
o tę kwestię, rozbudowało się 
o ogródki, a co za tym idzie – chęt-
niej przyjmują teraz osoby z psami, 
właśnie na zewnątrz, na świeżym 
powietrzu, w cieniu parasolek. Mogę 
nawet powiedzieć, że zaczyna robić 
się tu mała konkurencja. I bardzo 
dobrze, że tak się dzieje!

A.J.: Czy Pani zdaniem Nowy 
Sącz miałby w przyszłości szansę 
zostać w całości miastem przy-
jaznym zwierzętom? Na świecie 
jest już całkiem sporo miejsc 
określanych takim mianem.

A.K.: Myślę, że tak i warto o to 
powalczyć. To właśnie do Nowego 
Sącza przyjeżdżają na ćwiczenia 
grupy ratownicze z psami z całej 
Polski. Mamy tutaj bowiem na-
prawdę wielu specjalistów w tej 
dziedzinie, od lat prowadzących 
zaawansowane kursy. Powinni-
śmy dostrzec ten potencjał i za-
dbać o naszych gości, a lokalnych 
instruktorów wesprzeć na tyle, 
na ile to możliwe. Marzy nam się 
miasto przyjazne zwierzętom, 
tym naszym i tym przyjezdnym. 
Rozpoczynając akcję tworzenia 
mapy miejsc przyjaznych pupilom, 
postanowiliśmy, że restauracje, 
kawiarnie, hotele, urzędy czy inne 
miejsca, które otworzą nam swoje 
drzwi i serca, będziemy oznaczać 
specjalną naklejką. Mimo że od 
tamtego momentu minęło już tro-
chę czasu, nadal pamiętam batalię, 
którą wtedy musieliśmy stoczyć, 
aby w końcu taka naklejka mo-
gła się pojawić i funkcjonować 
w przestrzeni publicznej. Słysze-
liśmy wówczas niejednokrotnie, 

że Nowy Sącz to nie Kraków czy 
Warszawa i że tutaj taki projekt 
się nie sprawdzi. A przecież i tam, 
i tutaj mieszkańcy posiadający 
psy czy koty na co dzień borykają 
się z takimi samymi problemami 
i przeszkodami. Mam znajomych 
w Krakowie i z tego, co się orien-
tuję, tam można wyprowadzać psa 
bez smyczy, o ile właściciel potrafi 
nad nim zapanować. Tam ludzie 
coraz lepiej orientują się w prze-
pisach i ich przestrzegają. Wiedzą 
też, które rasy uznawane są za 
niebezpieczne. Tymczasem u nas 
bywa z tym problem, a przecież 
chodzi o wspólne bezpieczeństwo. 
My jako grupa widzimy zatem 
potrzebę nie tylko ujednolicenia 
przepisów, ale też podnoszenia 
świadomości społeczeństwa i edu-
kacji. Jeśli będziemy działać i znaj-
dziemy zrozumienie dla naszych 
akcji, to Nowy Sącz na pewno 
mógłby dogonić i Kraków, i War-
szawę, a nam i naszym pupilom 
żyłoby się przyjemniej.

A.J.: Gdyby w innym mieście 
ktoś chciałby rozpocząć podobną 
aktywność, jaką miałaby Pani 
dla niego radę na start?

A.K.: Doradziłabym temu komuś, 
żeby po prostu wyszedł ze swoim 
psem na spacer. To na spacerze 
można zupełnie przypadkowo 
poznać ciekawe osoby. Być może 
wdadzą się one z nami w rozmowę, 
zainteresują taką czy inną inicjaty-
wą, podzielą swoimi spostrzeżenia-
mi na temat potrzeb czworonogów. 
Kto wie, może po jakimś czasie 
zechcą się do nas przyłączyć, okażą 
się pomocne. Tak niejednokrotnie 
bywało w moim przypadku. Wiem, 
że przypadkowa rozmowa może 
czasami zdziałać cuda.

A.J.: Życzę zatem powodzenia 
w realizacji dalszych celów, wielu 
owocnych rozmów podczas space-
rów z Leą i Largo i kolejnych miejsc 
do zaznaczenia na tworzonej mapie. 
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

A.K.: Dziękuję!
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Marzy nam się 
miasto przyjazne 
zwierzętom, tym 
naszym i tym 
przyjezdnym. 
Rozpoczynając 
akcję tworzenia 
mapy miejsc przy-
jaznych pupilom, 
postanowiliśmy, 
że restauracje, 
kawiarnie, hotele, 
urzędy czy inne 
miejsca, które 
otworzą nam swoje 
drzwi i serca, 
będziemy oznaczać 
specjalną naklejką.



IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT WŁAŚCICIELI 
SAMOCHODÓW  SUBARU IMPREZA
Legenda, jaka towarzyszy samochodom  Subaru Impreza, wciąż jest żywa i wzbudza 
szeroko rozumiany zachwyt. Oddane grono miłośników tego kultowego modelu  Subaru 
co roku ma możliwość wzięcia udziału w swoim święcie, a wszystko to za sprawą Szkoły 
Jazdy  Subaru, która od lat organizuje imprezę niemającą sobie równych. 10 lipca 2021 roku 
odbyła się jej IX edycja.

TEKST: IREK DANCEWICZ / ZDJĘCIA: PATRYK PTAK
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Jest taki dzień w kalendarzu, 
na który czekamy cały rok. 
To właśnie Ogólnopolski Zlot 

Właścicieli Samochodów  Subaru 
Impreza. 10 lipca tego roku trady-
cyjnie areną zmagań był Tor Kielce 
w Miedzianej Górze. Fani i miłośni-
cy marki  Subaru spotkali się na nim 
już po raz dziewiąty. Tym razem go-
ściliśmy 40 właścicieli tych fanta-
stycznych samochodów spod zna-
ku Plejad. Pogoda dostosowała się 

do wysokiego poziomu kierowców 
i torowy termometr pokazał sporą 
liczbę kresek. Mamy w pamięci 
zeszłoroczną ulewę, która spo-
wodowała, że woda nie nadążała 
spływać z nawierzchni toru i dosyć 
mocno namieszała w stawce.

Wróćmy jednak do przebiegu 
tegorocznego zlotu. Instruktorzy 
SJS w jego programie przygotowali 
sporo atrakcji, a wśród nich bardzo 
wymagającą i techniczną próbę 

sportową z uwzględnieniem bardzo 
szybkiego odcinka leśnego, łącznie 
z przejściem przez szczyt oraz „skal-
niakiem”.

Po blisko dwóch godzinach jazd 
treningowych rozpoczęliśmy serię 
przejazdów pomiarowych, których 
wszystkie czasy zostały zsumo-
wane.

Po zaciętej rywalizacji wyłonili-
śmy zwycięzcę. Tym razem okazał 
się nim Arek Adamów. Gratulacje!



Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyjechali tego dnia na tor, 
gdyż tak naprawdę wszyscy są 
zwycięzcami!

Choć IX Zlot jest już wspomnie-
niem, to jednak wciąż żyjemy at-
mosferą, jakiej byliśmy świadkami. 

Przed nami wielkie wyzwanie – 
dziesiąta, jubileuszowa edycja, 
na którą szykujemy wspaniałą 
niespodziankę. Chcemy, by było to 
wielkie święto nie tylko dla fanów 
marki, ale dla wszystkich, którzy 
kochają motoryzację, adrenalinę 

i dobrą zabawę! Naszym celem 
od lat jest łączenie przyjemnego 
z pożytecznym, mamy zamiar po 
raz kolejny udowodnić, że jesteśmy 
w tym mistrzami!

Do zobaczenia na X Zlocie Właści-
cieli Samochodów  Subaru Impreza!
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7. NOCNY MARATON SZCZECIŃSKI
Szczecin mimo iż nie leży nad morzem, bardzo często jest z nim kojarzony, co więcej 
w Szczecinie obchodzi się Dni Morza, przypływają tutaj największe żaglowce i można 
podjąć kształcenie na Akademii Morskiej. Szczecin to miasto z tradycjami, a tradycje 
warto pielęgnować, dlatego Grupa Polmotor – szczeciński dealer naszej marki – 
już od 2015 roku jest partnerem Maratonu Szczecińskiego, pierwszego maratonu 
zorganizowanego w historii Szczecina.

TEKST: KAROLINA WAŁOWSKA
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Maraton Szczeciński to wy-
darzenie, które rozsławiło 
miasto wśród miłośników 

biegania długodystansowego.
Pomysłodawcą i organiza-

torem biegu jest szczecinianin 
Robert Szych, doświadczony 
maratończyk, który w tym roku 
z okazji 50. urodzin przebiegł 
40. raz dystans maratoński. Jego 
doświadczenie i pasja po raz ko-
lejny zaowocowały sukcesem 
organizacyjnym, a atmosfera biegu 
spowodowała, że spore grono za-
wodników ma kolekcję siedmiu 

medali maratońskich zdobytych 
w Szczecinie.

Pierwsze dwie edycje Maratonu 
Szczecińskiego przebiegały ulicami 
Szczecina, ruch komunikacyjny 
w tym czasie był wyłączony, a trasę 
biegu prowadził Subaru Forester 
z zegarem umieszczonym na po-
przeczkach dachowych.

To był historyczny moment, 
w pierwszym Maratonie Szczecińskim 
brało udział 889 osób. Prowadziliśmy 
ten bieg głównymi ulicami Szczecina, 
wydawaliśmy wodę maratończykom, 
nasz zespół dopingował biegaczy, a at-

mosferę ciężko opisać słowami, i wła-
śnie ta atmosfera sprawia, że ludzie 
każdego roku czekają na kolejną edycję 
tego wydarzenia – Powiedział Dyrek-
tor  Subaru Polmotor, Konrad Kijak.

Przez siedem lat trasa maratonu 
była modyfikowana ze względu 
na dużą ilość prac remontowych 
prowadzonych w Szczecinie, nie 
mogła przebiegać już głównymi uli-
cami miasta. Organizatorzy jednak 
szukali rozwiązań, by zorganizo-
wać kolejny bieg w jak najlepszych 
i najbezpieczniejszych dla biegaczy 
warunkach.

W ubiegłym roku pierwszy raz 
po sześciu latach zrodziła się oba-
wa, że Maraton Szczeciński się nie 
odbędzie. Trudny okres związany 
z wiszącymi w powietrzu kolej-
nymi obostrzeniami ze względu 
na Covid-19, a przede wszystkim 
remonty większości kluczowych 
na trasie maratonu dróg sprawiły, 
że jego organizacja w standardo-

wych warunkach była niemożliwa 
w dzień. Jednak środowisko biega-
czy napierało, a organizatorzy nie 
tracili ducha walki. Ostatecznie 
pierwszy raz w historii Maratonu 
Szczecińskiego zorganizowali za-
wody w godzinach nocnych. I to był 
strzał w 10!

Koncepcja nocnego biegania 
sprawdziła się doskonale. To samo 

dotyczy trasy biegu. W tym roku nie 
było już wątpliwości.

Miasteczko biegowe powstało 
na parkingu przy największym ką-
pielisku zewnętrznym w Szczecinie, 
otoczonym urokliwym Lasem Ar-
końskim, ze ścieżkami dla pieszych 
i rowerzystów. Trasa Maratonu 
Szczecińskiego rozgrywana była 
na 7-kilometrowej pętli, co pozwoliło 
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na organizację biegów towarzyszą-
cych. Uczestnicy 7. Nocnego Marato-
nu Szczecińskiego mieli możliwość 
rywalizować na dystansie półmara-
tonu oraz w sztafecie maratońskiej.

Miasteczko biegowe zapełniało 
się bardzo szybko. O godz. 22:00 
na linii startu pod bramą  Subaru 
spotkało się 750 osób, chcących 
sprawdzić swoją formę, zmierzyć się 
z własnymi słabościami, a przede 
wszystkim świetnie się bawić!

Dyrektor  Subaru Polmotor Kon-
rad Kijak oddał strzał pistoletem 
startowym, którego głośny sygnał 
był znakiem rozpoczęcia biegu. Po-
nad 700 osób przebiegło pod oświetlo-
ną bramą z logo naszej marki  Subaru. 
To niesamowite uczucie dla nas, 
jako partnera wydarzenia, ale przede 
wszystkim dla samych zawodników 
brać udział w wydarzeniu, które cieszy 
się popularnością, frekwencją i co 

najważniejsze atmosferą. Każdy wal-
czył dla siebie – Powiedział Dyrektor 
 Subaru Polmotor, Konrad Kijak.

Pokonanie 42 kilometrów wyma-
ga porządnych i wielomiesięcznych 
przygotowań. Osoba, która nie tre-
nuje odpowiednio, nie zdoła poko-
nać dystansu maratońskiego. Ten 
bieg wymaga przygotowania, zna-
jomości swoich możliwości i planu, 
a mimo to mogą zdarzyć się punkty 
krytyczne, dlatego tak nieocenio-
ne jest wsparcie kibiców, punkty 
z wodą i żywieniem. Mimo późnych 
godzin nocnych kibiców nie bra-
kowało. Dwa punkty kibicowskie 
z muzyką i klimatycznym oświetle-
niem przygotował również zespół 
 Subaru Polmotor. Na jednym z nich 
zawodnicy mieli możliwość słucha-
nia muzyki dzięki systemowi audio 
Harman/Kardon  Subaru Outbacka, 
a na drugim zespół dealera przy-

gotował ekspozycję  Subaru XV. 
Auta były specjalnie oklejone 
i podświetlone, a pracownicy wraz 
z DJ-em motywowali biegaczy do 
dalszej walki. Doping był nieocenio-
ny. Dealer oświetlił również jeden 
z najciemniejszych odcinków trasy 
klimatycznym niebieskim oświetle-
niem, które zyskało uznanie uczest-
ników wydarzenia.

Każdy kilometr biegu oznaczony 
był specjalną naklejką rozciągającą 
się na szerokość trasy, a także po-
sągiem Gryfusa. Wrocław ma swoje 
krasnale, a Szczecin gryfusy, które 
nawiązują do herbu miasta, na któ-
rym widnieje gryf – mityczny stwór 
przedstawiany jako lew ze skrzy-
dłami i głową orła oraz długimi 
spiczastymi uszami.

Siedmioletnia tradycja pokona-
nia przez zawodników królewskiego 
dystansu wiąże się z otrzymaniem 
specjalnie przygotowanego medalu 
z bursztynem, który po przebiegnię-
ciu ostatnich 30 metrów po czerwo-
nym dywanie i przekroczeniu linii 
mety otrzymują maratończycy.

Oprawa Maratonu Szczecińskie-
go była bardzo elegancka, najlepsi 
zawodnicy otrzymali puchary, 

nagrody pieniężne, a także nagro-
dy ufundowane przez sponsorów 
i partnerów wydarzenia, w tym 
upominki od  Subaru Polmotor. 
Dealer przygotował również na-
grodę specjalną dla osoby, która 
przybiegła na metę jako siódma – 
voucher zdobył Mariusz Wojdyło.

W kategorii mężczyzn 
zwycięzcą 7. Nocnego Mara-
tonu Szczecińskiego został 
Rafał Czarnecki, osiągając czas 
(02:40:16), natomiast w kategorii 
kobiet wygrała Lidia Czarnecka, 
żona zwycięzcy, kończąc bieg 
z czasem 03:19:43.
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IMPREZY

Nagrodzone w kategorii kobiet. Lidia Czarnecka – zwyciężczyni maratonu (czas 03:19:43) – druga od lewej.

Nagrodzeni w kategorii mężczyzn. Rafał Czarnecki – zwycięzca maratonu (czas 02:40:16) – drugi od lewej.
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PLEJADY NA PUSTYNI
Nie od dziś wiadomo, że klienci najbardziej cenią sobie auta o znakomitych 
właściwościach jezdnych, na których dodatkowo zawsze można polegać.  Subaru, chcąc 
udowodnić światu, że takie właśnie są samochody tej marki, zaczęło z wysokiego C, 
poddając kolejne swoje modele morderczej próbie, jaką był Rajd Safari. Ponad 
5000 kilometrów najtrudniejszych dróg, dzikie zwierzęta i nieprzewidywalna pogoda 
rozpoczęły pasmo dalszych sukcesów na rajdowych szlakach.

TEKST: PIOTR CIECHOMSKICIEKAWOSTKI

Historia zmagań na afrykań-
skim kontynencie sięga lat 
pięćdziesiątych XX wieku, 

kiedy Kenia, Uganda i Tangani-
ka tworzyły Afrykę Wschodnią, 
wchodzącą w skład Wspólnoty 
Brytyjskiej. Pomysł na wydarzenie, 
które najbardziej rozpaliło wyobraź-
nię Kenijczyków i z biegiem czasu 
urosło niemalże do rangi święta 
narodowego, powstał w 1952 roku 
w… miejscowym barze. Trzech 
śmiałków, doświadczony kierowca 
Eric Cecil wraz z kuzynem Neilem 

Vincentem i przyjacielem Ericem 
Trompem, rozmawiając godzina-
mi na temat wyścigów, doszło do 
wniosku, że brakuje imprezy, która 
poddałaby ekstremalnej próbie 
zarówno maszynę, jak i człowieka, 
który ją prowadzi. Ani niedawno 
otwarty tor w Langa Langa, ani 
krótkie podjazdy górskie nie robiły 
już zbytniego wrażenia na Cecilu 
i Vincencie – weteranach ścigania 
się w trudnych warunkach. Dlate-
go postanowili zorganizować rajd, 
jakiego w Afryce jeszcze nie było – 

długodystansową imprezę łączącą 
trzy brytyjskie kraje kolonialne. 
Włodarze rodzimego automobilklu-
bu (RAAA) niezbyt chętnie podeszli 
do tego pomysłu, ale koronacja 
nowej królowej Elżbiety II 2 czerwca 
1953 roku dała pretekst, aby właśnie 
w taki sposób oddać hołd koronie 
brytyjskiej. W ten sposób narodził 
się Rajd Safari, nazwany oficjalnie 
The East African Coronation Rally. 
O tym, jak wymagająca była to pró-
ba, może świadczyć fakt, że podczas 
pierwszej edycji żadna załoga nie 

zdołała go ukończyć w regulamino-
wym czasie. Z coraz większą liczbą 
rywalizujących kierowców i coraz 
mniejszą liczbą ekip pojawiających 
się na mecie świat obiegła historia 
o arcytrudnym rajdzie odbywa-
jącym się w głębi Czarnego Lądu. 
Z roku na rok legenda morderczej 
gonitwy przez sawanny rosła, a za-
wodami zaczęli interesować się 
liczący na rynku producenci sa-
mochodów. Wiadomo było, że suk-

ces to nie tylko sława, lecz także 
wyśmienita reputacja dla produ-
kowanych maszyn. Nasza trójka 
z Limuru nawet nie zdawała sobie 
sprawy, że właśnie stworzyła rajd, 
który wkrótce zostanie wpisany do 
oficjalnego kalendarza Samochodo-
wych Mistrzostw Świata (WRC).

Pierwsze podejście
 Subaru od początku kierowało 

się własną filozofią tworzenia sa-
mochodów. Model 1000 zadebiuto-
wał jako pierwszy seryjny samo-
chód napędzany silnikiem typu 
bokser, a początek lat siedemdzie-
siątych wniósł do oferty producenta 
napęd na wszystkie koła. Walka 
o kolejne rynki i chęć pokazania 
rywalom miejsca w szeregu za-
owocowała decyzją o udziale w im-
prezach rajdowych, w tym w naj-
bardziej wymagającym Rajdzie 

Safari. Choć inżynierowie mieli do 
dyspozycji tylko model Leone dru-
giej generacji, zrobili wszystko, co 
w ich mocy, aby osiągnąć cel, jakim 
było zdobycie najwyższego miejsca 
na podium. W 1980 roku Noriyuki 
Koseki, przyszły założyciel STi 
( Subaru Tecnica International), 
stworzył malutki zespół, który wła-
snymi siłami zbudował dwa egzem-
plarze Leone 4WD, zgodnie ze spe-
cyfikacją Grupy 1, żeby sprawdzić 
się w 28. Marlboro Safari Rally. De-
biut w tej imprezie okazał się strza-
łem w dziesiątkę. Takeshi Hira-
bayashi i lokalny pilot Aslam Khan 
szczęśliwie ukończyli rywalizację 
na osiemnastym miejscu w kla-
syfikacji generalnej i jako pierwsi 
w swojej grupie. Dla mało znanego 
wówczas producenta na arenie 
sportowej było to ogromnym suk-
cesem. W roku 1985 zadebiutowała 
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rajdówka bazująca na trzeciej ge-
neracji modelu – A-grupowy Leone 
RX Turbo – i z miejsca zgarnęła 
pierwsze miejsce w klasie i dzie-
siąte w „generalce”. W kolejnych 
latach Leone pojawiło się na starcie 
jeszcze kilka razy, lecz mocniejsza 
konkurencja powoli zostawiała ten 
model z tyłu stawki. Dla  Subaru nie 
był to jeszcze czas największych 
tryumfów, lecz wyraźnie małymi 
krokami japoński producent zbliżał 
się do wyznaczonego celu.

Coraz bliżej podium
W 1988 roku zachęcony za-

dowalającymi wynikami zarząd 
powołał do życia dział  Subaru 
Tecnica International mający 
dbać o sukcesy w imprezach mo-
torowych. Kolejnym kamieniem 

milowym okazała się równoczesna 
współpraca z brytyjskim zespo-
łem Prodrive. Miała ona zapewnić 
europejską bazę sportu moto-
rowego otwierającą tym samym 
oficjalny zespół  Subaru World 
Rally Team (SWRT). Jak się później 
okazało, współpraca ta była długa 
i bardzo owocna. Na warsztat wzię-
to najnowsze dziecko producenta, 
model Legacy. Najmocniejszą 
seryjną wersję zbudowano ściśle 
według specyfikacji A-grupowej 
i od razu wraz z kilkoma słabszy-
mi N-grupowymi modelami pod-
dano ją próbie generalnej podczas 
Rajdu Safari w 1990 roku. Do startu 
wyznaczono łącznie sześć załóg. 
Już na pierwszym odcinku auto 
prowadzone przez legendarnego 
Markku Aléna objęło prowadzenie. 

Niestety ta edycja nie okazała się 
łaskawa nawet dla konkurencji, 
gdyż z 58 załóg do mety dotarło tyl-
ko 10, w tym aż dwie rajdówki spod 
znaku Plejad. Choć w pozostałych 
imprezach klasyfikacji Samocho-
dowych Mistrzostw Świata udało 
się  Subaru osiągnąć upragnione 
zwycięstwo, to w przypadku Rajdu 
Safari A-grupowe Legacy RS tylko 
otarły się o podium. W 1993 roku 
postanowiono zastąpić model, 
który dał przepustkę do czołówki 
stawki, samochodem szybszym, 
lżejszym i bardziej konkurencyj-
nym. Dodatkowo dobre wyniki 
zaowocowały współpracą z dużą 
firmą tytoniową, co poskutkowało 
powstaniem samochodu z prawdzi-
wego zdarzenia, który zaczął roz-
dawać karty –  Subaru Imprezy 555.

Misja – podium
Autem, na którym zbudowa-

no A-grupową rajdówkę, była trady-
cyjnie najmocniejsza wersja WRX 
z silnikiem o pojemności dwóch 
litrów i mocy 240 KM. Równocze-
śnie stworzono model WRX Type 
RA, który był zgodny z ówczesną 
specyfikacją grupy N. Podczas gdy 
Prodrive budował rajdową broń 
zespołu japońskiego producenta, 
STi zadbało o cywilne wersje, aby 
na rodzimym rynku Impreza nie 
miała się czego wstydzić. Na suk-
cesy nie trzeba było długo czekać. 
Już w 1994 roku podczas Rajdu 
Safari Patrick Njiru otarł się o po-
dium, zdobywając rewelacyjne 
czwarte miejsce, a tuż za nim upla-
sował się Richard Burns. Na tych 
samych pozycjach rok później 
uplasowali się Hideaki Miyoshi 
i Marco Brighetti. Wśród dzikiej 
przyrody, pustynnej sawanny 
i nierzadko głębokich brodów nowe 
dziecko SWRT wyraźnie czuło się 
jak ryba w wodzie. Kolejny sezon 
przyniósł w końcu upragnione 
podium. Kenneth Eriksson wylą-
dował na drugim miejscu, a za nim, 
na czwartym i piątym, pojawili się 
odpowiednio Colin McRae i Piero 
Liatti. Sukcesy nie tylko w morder-

czym rajdzie wpłynęły bezpośred-
nio na słupki sprzedaży. Szczytowa 
forma „Latającego Szkota” McRae 
pozwoliła osiągnąć w 1995 roku za 
kierownicą Imprezy mistrzostwo 
w WRC, a  Subaru w sezonach ’95, 
’96, ’97 było najlepsze wśród pro-
ducentów. Wisienką na torcie było 
pierwsze miejsce w 45. edycji zma-
gań na afrykańskim kontynencie. 
To oczywiście sprawiło, że marka 

stała się rozpoznawalna na całym 
świecie, a w kultowym dziś mo-
delu zakochały się miliony osób. 
Inżynierowie z SWRT nie spoczęli 
jednak na laurach. Pustynne bez-
droża podbił w 2000 roku Richard 
Burns Imprezą WRC, a Juhan Kan-
kkunen, prowadzący A-grupową 
specyfikację tego modelu, uplaso-
wał się w klasyfikacji generalnej 
na drugim miejscu. W 2003 roku 

pustynne zmagania wykasowano 
z kalendarza WRC i stały się rundą 
w walce o Rajdowe Mistrzostwa 
Afryki. Niezawodne Imprezy nie 
odpuściły jednak zmagań i jeszcze 
trzykrotnie meldowały się na me-
cie na pierwszej pozycji.

W 2020 roku Rajd Safari powró-
cił na międzynarodową scenę spor-
tów motorowych, lecz bez  Subaru. 
W 2008  Subaru World Rally Team 
postanowił zakończyć karierę w Sa-
mochodowych Mistrzostwach Świa-
ta.  Producent skupił się na zmaga-
niach na torze. Wprawdzie to nie to 
samo co dzielnie walczące w pia-
chu A-grupowe rajdówki, lecz cieszy 
fakt, że STi nadal odnosi sukcesy, 
czerpiąc garściami z doświadczeń 
zdobytych między innymi na afry-
kańskim kontynencie.
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ŚLADAMI ZAWIŁEJ HISTORII, 
TAJEMNIC I PIĘKNYCH WIDOKÓW
Nie ma chyba w Polsce ciekawszego regionu turystycznego niż Dolny Śląsk. Zarówno 
pod względem liczby zabytków, zapierających dech w piersiach widoków, jak i do 
dziś niewyjaśnionych tajemnic plasuje się on w ścisłej czołówce miejsc, które warto 
odwiedzić. Kierując się właśnie tym przekonaniem, pakujemy się do samochodu 
oczywiście ze stałym, symetrycznym napędem na cztery koła, napełniamy bak i przy 
wyśmienitej pogodzie startujemy na weekendową eskapadę.

TEKST I ZDJĘCIA: PIOTR CIECHOMSKI
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PODRÓŻE

Sposobów na zwiedzanie jest 
wiele. Jedni przed zaplano-
waną wycieczką skupiają się 

na oznaczeniu wybranych atrakcji 
na mapie, żeby potem je zwiedzać, 
inni dopiero na miejscu zaopatrują 
się w odpowiednie przewodniki 
i mapy i decydują, jakie tereny 
penetrować. Świadomość bogactwa 
atrakcji oferowanych przez Dolny 
Śląsk sprawiła, że postanowiliśmy 
zaufać jedynie własnej intuicji, 
ale też przypadkowi i Apple CarPlay 

wspomaganej Google Maps. Robili-
śmy już tak wcześniej wielokrotnie, 
objeżdżając mniejsze miejscowo-
ści, podróżując wąskimi, często 
nieutwardzonymi drogami. Taka 
taktyka w naszym mniemaniu daje 
najlepsze efekty, bo można trafić do 
ciekawych, nieobleganych przez 
turystów miejsc, o których milczą 
najlepsze przewodniki. Na nocleg 
wybraliśmy niewielki hotelik w Po-
lanicy-Zdroju. Jest to małe mia-
steczko, położone na granicy Gór 

Stołowych, Bystrzyckich i Kotliny 
Kłodzkiej, znane w całej Europie 
uzdrowisko ze źródłami wód mi-
neralnych. Jego początki sięgają 
aż XIV wieku. Po krótkiej analizie 
innych miejscowości ta właśnie 
baza wypadowa wydała się najlep-
szym z możliwych wyborów.

Serce zostawione w Pasterce
Korzystając z dobrej pogody, 

jaką zastaliśmy na miejscu, za-
częliśmy rozglądać się nieco po 

Świadomość 
bogactwa atrakcji 
oferowanych 
przez Dolny Śląsk 
sprawiła, że 
postanowiliśmy 
zaufać jedynie 
własnej intuicji, ale 
też przypadkowi 
i Apple CarPlay.

Warto wybrać się do Zieleńca choćby dla takiego widoku.



okolicy. Na początku Kręgielnym 
Traktem łączącym Batorów z Kar-
łowem przejechaliśmy przez sam 
środek Parku Narodowego Gór 
Stołowych, podziwiając pojawiają-
ce się w samym środku lasu bloki 
skalne różnej wielkości. Małe 
natężenie ruchu, spowodowane 
najprawdopodobniej wątpliwą 
jakością nawierzchni, pozwoliło 
na krótkie postoje i uwiecznienie 
w kilku kadrach tych niezwykłych 
pamiątek z piaskowca, liczących 
kilkadziesiąt milionów lat. Konty-
nuowaliśmy objazd Szosą Stu Mo-
stów, by dotrzeć do miejsca, gdzie 
prowadzi szlak na Szczeliniec 
Wielki. Tym razem odpuściliśmy 
sobie górskie wędrówki i skupili-
śmy się na szukaniu pięknych wi-
doków, które można podziwiać zza 
kierownicy Forestera. Jadąc wąską 
drogą, mijaliśmy wysokie na kilka 
metrów skalne wrota i nagle tra-
filiśmy na… „koniec świata”. Taki 
napis widnieje bowiem w małej 
wiosce Pasterka, tuż przy granicy 
polsko-czeskiej. Tam rzeczywiście 
kończy się asfalt i zasięg telefonów 
komórkowych. Nadszedł więc 
czas na krótką przerwę w podróży, 
którą wykorzystaliśmy na mały 
spacer oraz herbatę w przytulnym 
schronisku położonym na niewiel-
kim wzniesieniu.

Tajemnicza szosa
Dalej przemieściliśmy się słyn-

ną Drogą Stu Zakrętów. Tu muszę 
pochwalić nasze auto – Forester 

na tak wymagającym szlaku spisał 
się znakomicie. Pewnie pokonali-
śmy ciasne łuki i strome podjazdy, 
zostawiając za sobą znaną atrak-
cję nazywaną Błędnymi Skałami. 
W sezonie, aby podziwiać ma-
lowniczy labirynt skalny, trzeba 
nie tylko zapłacić, ale i odczekać 
swoje, gdyż wjazd na szczyt od-
bywa się w ściśle określonych 
godzinach. Kierując się dalej, wje-
chaliśmy na słynną DW389, zwaną 

Autostradą Sudecką. Historia tej 
arterii okazała się bardzo ciekawa. 
W zamierzeniu miała ona bowiem 
spiąć ze sobą całe Sudety, jednak 
wybuch drugiej wojny światowej 
pokrzyżował te plany i zamiast 
tego mamy obecnie do dyspozycji 
tylko jej dwa fragmenty, aczkol-
wiek niezwykle malownicze. Na-
stępnie minęliśmy odcinek łączący 
Polskie Wrota z Przełęczą Spalona 
i wspięliśmy się na wysokość 
925 m n.p.m. w Zieleńcu, co jest 
rekordem, jeśli chodzi o najwyżej 

położoną drogę asfaltową w Pol-
sce. DW389 uznaje się za niezwy-
kle tajemniczą i ciekawą ze wzglę-
du na rozlokowanie w okolicy 
bunkrów i chodników minerskich 
z ostatniej wojny. Konstrukcja 
jezdni była na tyle wytrzymała, 
że mogły bez problemu poruszać 
się po niej ciężkie pojazdy. Dziś wi-
dać, że jakość asfaltu pozostawia 
wiele do życzenia. Tu znów ukłon 
w stronę naszego auta, które w tym 
ciężkim terenie poradziło sobie 
nad wyraz sprawnie. Należy jed-
nak pamiętać, aby wybierając się 
w te rejony obserwować pogodę, bo 
przy bardzo niesprzyjającej droga 
może się okazać zbyt ciężka i dla 
podróżujących, i dla samochodu. 
Wszystkie zastane niedogodności 
rekompensowały nam malow-
nicze widoki na szczyty górskie, 
bujne lasy i zamglone doliny. 
Gdzieniegdzie można było także 
dostrzec fragmenty oryginalnych, 
przedwojennych zabezpieczeń, 
wykonanych z niemiecką precyzją 

i dbałością o szczegóły, które teraz 
są już tylko niemymi świadkami 
świetności tego szlaku. Autostrada 
Sudecka zaprowadziła nas do Mię-
dzylesia.

Zaradna księżna
Głodni dalszych atrakcji, po-

nownie skorzystaliśmy z map 
i dotarliśmy do niewielkiej miejsco-
wości Międzygórze. Fakt, że znaj-
dowała się ona w głębi parku 

Tym razem 
odpuściliśmy sobie 
górskie wędrówki 
i skupiliśmy się na 
szukaniu pięknych 
widoków, które 
można podziwiać 
zza kierownicy 
Forestera.
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Przystanek Pasterka – kultowe miejsce na „końcu świata”.

Czasem warto zboczyć z drogi dla takiej panoramy.

Nawierzchnia w większości przypadków jest pokryta asfaltem. Jedno z niewielu miejsc, gdzie nie widać wzniesień. Na Dolnym Śląsku każda wioska musi mieć swój złoty pociąg.

Niech Was nie zmyli to zdjęcie! Tu nie ma złej pogody na zwiedzanie.



krajobrazowego i prowadziła do 
niej tylko jedna droga, zwiastował, 
że może być to strzał w dziesiątkę. 
I tak właśnie było! Ukryte w głębo-
kiej dolinie miasteczko początko-
wo pełniło funkcję osady leśnych 
drwali. Brak pól uprawnych spowo-

dował, że rozwinął się tu nie tylko 
przemysł drzewny, ale i rzemiosło. 
Z czasem dostrzeżono walory 
turystyczne tego terenu i na kar-
tach historii pojawiła się księżna 
Marianna Orańska, żona księcia 
Albrechta Hohenzollerna. Odzie-

dziczyła ona po matce posiadłości 
na Śląsku i po rozstaniu z mężem 
przeniosła się do Kamieńca Ząbko-
wickiego, gdzie zleciła budowę re-
zydencji wzorowanej na zamkach 
angielskich. Dbała o rozwój swoich 
włości, wspierała osadnictwo, edu-
kację, rozbudowała infrastrukturę 
drogową i przemysłową. Przystąpiła 
do zagospodarowania Międzygórza, 
przekształcając go w popularną 
miejscowość letniskową w sty-
lu szwajcarskim. Jak grzyby po 
deszczu powstawały tu drewniane 
domy gościnne, gospoda, urzą-
dzano stawy z hodowlą pstrągów, 
zbudowano tarasy widokowe. 
Pod koniec XIX wieku powstało 
zaś w Międzygórzu uzdrowisko 
zajmujące się leczeniem chorób 
płucnych. Duża jego popularność 
sprawiła, że w następnych latach 
dobudowywano kolejne obiekty, 
a co za tym idzie – ranga tej miej-
scowości stale rosła. Architektura 
Międzygórza przypomina alpejskie 
wioski w Austrii czy Szwajcarii 
z drewnianymi, piętrowymi willami 
z krużgankami, balkonami i ażu-
rowymi galeryjkami. Wszystko to 
w otoczeniu tarasów widokowych, 
połączonych wygodnymi ścieżkami 
i kamiennymi schodkami ze stylo-
wym mostkiem przerzuconym nad 
wodospadem.

Niestety dalszy rozwój miej-
scowości powstrzymała wojna. 
Na szczęście nie przyniosła żad-
nych zniszczeń i wszystkie zabytki 
się zachowały. Turysta tu wjeż-
dżający może się zastanawiać, czy 
znajduje się jeszcze w Polsce, czy 
przypadkiem trafił w Alpy. Dziś, 
choć zastane budynki lata świetno-
ści mają za sobą, wciąż przyciągają 
tu rzesze turystów, którzy chętnie 
zatrzymują się tu choćby na kilka 
dni, by odpocząć i zdobyć kilka 
pieszych szlaków.

Śladami polskiego uranu
Zmęczeni pokonanymi kilo-

metrami i oczarowani miejscami, 
w których byliśmy, wróciliśmy 
na nocleg do Polanicy-Zdroju, 

z mocnym postanowieniem konty-
nuacji tej niesamowitej przygody. 
Następny dzień obudził nas kapry-
śną pogodą, ale się nie zraziliśmy, 
gdyż – jak słyszeliśmy – na Dol-
nym Śląsku nie ma złej pogody 
na zwiedzanie. Naszym celem 
stała się kopalnia uranu w Kowa-
rach, gdzie, jak wiadomo, deszcz 
pod ziemię nie dociera. Trasa 
turystyczna prowadziła dawną 
sztolnią transportową tajnego za-
kładu wydobywczego rudy uranu. 
W ciemności rozświetlanej jedynie 
górniczymi lampami poznaliśmy 
historię przedsiębiorstwa, w któ-
rym od 1951 roku do lat 60. w kon-
spiracji wydobywano uran. Zatrud-
nieni w kopalni młodzi żołnierze 
z wojskowych batalionów pracy 
licznikiem Geigera sprawdzali 
zawartość uranu w rudzie, pra-
cując praktycznie bez żadnych 
zabezpieczeń. Dopiero w połowie 
lat 50. władza dostarczyła środki 
zabezpieczające w postaci kombi-
nezonów i masek. Zakład zakon-
spirowano i to, co w nim wydoby-
wano, przez długi czas stanowiło 
tajemnicę państwową. Pracowni-
ków kopalni nieustannie kontro-
lowali funkcjonariusze UB, a cały 
teren obstawiono polskimi i ra-
dzieckimi żołnierzami. Wszystkie 
urządzenia zostały schowane pod 
ziemią. Górnicy pracujący w ko-
palni początkowo nie wiedzieli, 
co wydobywają i jaki to ma wpływ 
na ich zdrowie. Choroby płuc i dróg 
oddechowych nękały wówczas po-
łowę załogi. Dziś wyeksploatowa-
ne wyrobiska stanowią wyłącznie 
atrakcję turystyczną.

Podziemne miasta
Następnie przed nami pojawił 

się dość długi, bo prawie stukilome-
trowy skok w kierunku Wałbrzy-
cha, gdzie znajdują się Sztolnie Wa-
limskie. O niemieckiej obecności 
na tym terenie świadczy uporząd-
kowana zabudowa wsi i miasteczek 
z charakterystycznymi budynkami. 
Na niektórych z nich wciąż można 

dostrzec napisy wykonane typową 
gotycką czcionką, jednoznacznie 
kojarzącą się z kulturą niemiecką. 
Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich 
Niemcy prowadzili na szeroką 
skalę prace przy budowie obiektu 
nazwanego kryptonimem „Riese” 
(Olbrzym). Był to obiekt wojenny 
składający się prawie z 2 kilome-
trów hal i chodników. Budowa nie 
została ukończona, a jej przezna-
czenie owiane jest mgiełką tajem-
nicy. Przypuszcza się, że miały być 
to podziemne fabryki przeznaczone 
do budowy Wunderwaffe, czyli 
„cudownej broni” Hitlera. Istnieje 
też hipoteza, że w zalanych i wy-
sadzonych korytarzach ukryte są 
dzieła sztuki zrabowane w całej 
Europie. Ten rejon przyciąga wie-
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Następny dzień 
obudził nas 
kapryśną pogodą, 
ale się nie zrazi-
liśmy, gdyż – jak 
słyszeliśmy – 
na Dolnym Śląsku 
nie ma złej pogody 
na zwiedzanie. 
Naszym celem 
stała się kopalnia 
uranu w Kowarach, 
gdzie, jak wiadomo, 
deszcz pod ziemię 
nie dociera. 

Szwajcaria? Austria? Nie! Polskie Międzygórze.

Przez podziemne miasto Osówka prowadzi kilka 
tras zwiedzania.

Uranowe szkło to jedna z atrakcji okolicznych 
tajnych kopalni.

 Wielokulturowość Dolnego Śląska widać tu do dziś.



lu eksploratorów i poszukiwaczy 
skarbów. Głośna była sprawa 
„Złotego Pociągu”, ukrytego rze-
komo w podziemnym tunelu. Dziś 
do zwiedzania udostępnione są 
wartownie, korytarz techniczny, 
ogromna hala o wysokości dziesię-
ciu metrów i wiele budowli na po-
wierzchni ziemi.

Nieopodal sztolni „Riese” znaj-
duje się pałac w Jedlince, posiada-
jący wyjątkową historię. Tam też 
się udaliśmy. Pierwsze wzmianki 
o zabytku pochodzą z XIII wieku, 
kiedy to osada wchodziła w skład 
posiadłości Bolka I, księcia 
Świdnickiego. To on zainicjował 
budowę łańcucha zamków na gra-
nicach, a zwłaszcza w Sudetach. 
Pałac wielokrotnie przechodził 
z rąk do rąk, by w końcu znaleźć 
się w rękach rodziny von Seher-
-Thoss. Już w latach 30. XX wieku 
pałacem interesowały się władze 
III Rzeszy. Ostatecznie w 1944 roku 
pałac przejęła słynna organizacja 
TODT, która nadzorowała prace 
nad realizacją projektu „Olbrzym”. 
Pałacowe podziemia zaadapto-
wano na schron przeciwlotniczy 
i zabezpieczono pancernymi 
drzwiami.

W kompleksie pałacowym znaj-
duje się również hotel oraz browar 
oferujący regionalne piwo, które 
można wypić na miejscu lub zabrać 
ze sobą. My skorzystaliśmy z tej 
drugiej opcji.

Czas nieubłagalnie płynie, 
szczególnie w tak pięknych oko-
licznościach przyrody, gdy tyle cie-
kawych miejsc jest do odwiedzenia. 
Kolejny dzień szybko dobiegł koń-
ca, a my nie zdążyliśmy zobaczyć 
wszystkiego. Wiemy, że ominęło 
nas wiele atrakcji, w tym Muzeum 
Sportów Motorowych w Wałbrzy-
chu, które znajduje się przy jedynej 
w Polsce ulicy nazwanej imieniem 
Ayrtona Senny. Wyjeżdżając z Dol-
nego Śląska, zakochani w nim od 
pierwszego wejrzenia, obiecaliśmy 
więc sobie, że wrócimy tu ponow-
nie i dokończymy to, czego nie 
udało nam się zrobić.
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Od ponad 150 lat dwa majestatyczne lwy strzegą wejśca do pałacu Jedlinka. Gdyby tylko potrafiły przemówić…



MISTRZOWIE CIERPLIWOŚCI
Wracamy do normalności, jakby nic się nie stało. Próbujemy żyć świadomością, 
że muzyczny świat nie zatrzymał się w miejscu. Jedynie wstrzymał oddech, aby pełną 
piersią dać artystyczne wytchnienie. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej przetrwała 
najcięższy okres cierpliwie i ze spokojem. Oni wiedzą, że świat z utęsknieniem czeka, 
aż wrócą na scenę.

TEKST: MICHAŁ ŚWISTAK
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NASI PARTNERZY

W ostatnich latach wie-
le mówi się o ekologii 
i zmianach klimatycz-

nych. Orkiestra Akademii Beetho-
venowskiej postanowiła wziąć 
czynny udział w tej jakże nierównej 
walce. „Come Back to Paradise” 
to jeden z największych globalnie 
projektów muzycznych 2021 roku, 
mający na celu obudzić ludzką 
świadomość z ekologicznego letar-
gu. Kompozytorem hymnu klima-
tycznego jest Paul Gavlic, autorem 
tekstu Magdalena Gawlik, a Orkie-
stra zrealizowała dzieło wraz z le-
gendarnym włoskim popoperowym 
trio Il Volo. Utwór promuje działania 
klimatyczne organizacji związa-

nych z UN Global Compact, a także 
Fundację Idea Artis Poloniae z jej 
autorskim projektem na rzecz 
współpracy biznesu i artystów 
w zapobieganiu niekorzystnym 
zmianom klimatycznym – „Art for 
Planet”.

Realizacja tej wielkoformatowej 
oraz pełnej rozmachu inicjatywy 
nastąpiła w Polsce, we Włoszech 
oraz Stanach Zjednoczonych. Autor 
teledysku to powszechnie nazy-
wany mistrzem światła i wyobraźni 
reżyser oraz fotograf Artur Sochan, 
który w unikalny sposób ujął prze-
jawy życia na Ziemi. Życia, które 
możemy stracić, zaniedbując nasz 
ekosystem. W oblicza Matki Ziemi 

wcieliły się wschodzące gwiazdy 
młodego pokolenia Hollywood: 
Laura Carbonell Monarque, Tamara 
Skylar Jones, Annette Moore, Jean 
Goto oraz Kaja Kozłowska. Pro-
ducentem wykonawczym zostało 
nowojorskie Sparrow Lane Produc-
tions, a całość wydało SONY Italia. 
Nad Orkiestrą Akademii Beetho-
venowskiej tradycyjnie czuwał jej 
założyciel oraz dyrektor – Marcin 
Klejdysz. Premiera hymnu odbyła 
się w połowie sierpnia, w paź-
dzierniku natomiast zaplanowano 
jego specjalny pokaz w Watykanie 
z udziałem papieża Franciszka, au-
tora „Kazań do ptaków” – głównej 
inspiracji do powstania hymnu.

„Come Back to 
Paradise” to jeden 
z największych 
globalnie projek-
tów muzycznych 
2021 roku, mający 
na celu obudzić 
ludzką świadomość 
z ekologicznego 
letargu.



Zwieńczenie podróży
W listopadzie ubiegłego roku 

artyści Orkiestry Akademii Beetho-
venowskiej popełnili drugi już 
album autorstwa Ihaba Darwisha – 
pierwszego gościnnego kompozyto-
ra zespołu. Po czterech miesiącach 
oczekiwań przyszedł wreszcie czas 
na jego wirtualną premierę. Odby-
ła się ona podczas 25. edycji Abu 
Dhabi Festival, kiedy to przez 10 dni 
internetowego dostępu wydarzenie 
obejrzało 5 milionów widzów na ca-
łym świecie.

13 kompozycji będących pu-
stynną podróżą po świecie Orientu 
zostało oddanych przez 128 arty-
stów w 20 krajach. Poszczególne 
wykonania albumu „Hekayat” 
zarejestrowane były oddzielnie 

w 21 miastach na całym świecie. 
Cały proces wymagał łącznie 
675 spotkań na platformie Zoom 
oraz niemal 90 000 godzin produk-
cji. Całość została zsynchronizo-
wana cyfrowo, aby dzięki najnow-
szym technologiom 128 muzyków 
wspólnie pojawiło się jako jeden 
muzyczny organizm na scenie nie-
zwykłej i zapierającej dech w pier-
siach sali audytoryjnej Emirates 
Palace w Abu Dhabi.

Ihab Darwish dzięki talentowi 
oraz niecodziennemu urokowi 
zdołał zgromadzić fantastyczny 
międzynarodowy zespół, w któ-
rym znaleźli się tacy artyści jak: 
Orkiestra Akademii Beethovenow-
skiej pod batutą maestro Tomasza 
Tokarczyka, VOX Chamber Choir 

z RPA, wybitny tenor Jose Cura, 
wirtuozka fletu Sara Andon czy 
mistrz gitary flamenco Carlos 
Piñana. Wydarzenie dostępne jest 
na autorskim kanale kompozytora 
w serwisie YouTube, a sam album 
Hekayat znajdziemy na wszystkich 
czołowych cyfrowych platformach 
muzycznych.

Czas oczekiwań
Festiwal Muzyki Filmowej 

w Krakowie to już dla Orkiestry 
Akademii Beethovenowskiej stały 
punkt corocznego artystyczne-
go programu. Tym razem artyści 
skonfrontowali się z muzycznymi 
perłami największych seriali, 
takich jak: „Król”, „Wiedźmin”, 
„Wataha”, „Czarne lustro” czy 
„Gambit królowej”. Sierpniowa 
Gala Muzyki Filmowej odbyła się 
w trzech odsłonach: „Starcie”, 
„Pamięć” oraz „Korona”. Wraz 
z zespołem na scenie pojawiła się 
niezwykle wszechstronna Anna 
Karwan, której miłośnikom Festi-
walu zapewne nie trzeba przed-
stawiać, a całość poprowadził  
ulubieniec publiczności – maestro 
Diego Navarro.

W niedalekiej przyszłości czeka 
nas operowa uczta. Orkiestra Aka-
demii Beethovenowskiej dokona 

premierowego nagrania opery 
„Der Kunder” w kompozycji Antala 
Dorati. Wraz z zespołem, pod batu-
tą Martina Fischer-Dieskau, wystą-
pią soliści międzynarodowego for-
matu: Tomasz Konieczny, Ursula 
Hesse von den Steinen, Michael 
Schade oraz Ron Silberstein. 

Nagranie będzie częścią pro-
jektu Jüdisches Leben in 
Deutschland 2021.

Orkiestra Akademii Beethove-
nowskiej realizuje i planuje kolejne 
artystyczne projekty, z nadzieją, 
że wstrzymanie oddechu się nie 
powtórzy.

W ubiegłym roku 
artyści Orkiestry 
Akademii Beetho-
venowskiej 
popełnili drugi już 
album autorstwa 
Ihaba Darwisha – 
pierwszego gościn-
nego kompozytora 
zespołu.
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Jeden z czołowych europejskich zespołów symfo-
nicznych młodego pokolenia. Tworzą go najwybit-
niejsi studenci i absolwenci europejskich wyższych 

szkół muzycznych. Zespół rozpoczął działalność 
w 2003 roku, tuż po sukcesach na 53. Festiwalu Jünger 
Künstler w Bayreuth. W 2005 roku za sprawą Elżbiety 
Pendereckiej OAB zadebiutowała podczas IX Wielkanoc-
nego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie. 
Na koncie ma dwadzieścia osiem płyt nagranych m.in. dla 
wytwórni Dux, Centaur Records, Le Foxx oraz Universal. 
Z sukcesem sięga zarówno po klasykę, jak też przeboje 
muzyki rozrywkowej czy filmowej, współpracując z takimi 
sławami, jak: Hans Zimmer, Elliot Goldenthal, Michał 
Lorenc, Jan A.P. Kaczmarek, Gabriel Chmura, Łukasz 
Borowicz, Jacek Kaspszyk, Aleksandra Kurzak, Ingolf 
Wunder. Gości na słynnych scenach koncertowych Europy 
i świata, w tym Alte Oper Frankfurt, wiedeńskiej Musikve-
rein, Great Hall of the People w Pekinie, Xinhai Concert 
Hall czy Konzerthaus w Berlinie. Regularnie występuje 
na Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena 
w Warszawie, Festiwalu Muzyki Polskiej w Moskwie, 
Last Night of the Proms in Cracow oraz Festiwalu Muzyki 
Filmowej w Krakowie. Od grudnia 2015 roku koncertowe 
podróże Orkiestry Akademii Beethovenowskiej zataczają 
coraz dalsze kręgi dzięki wsparciu jej motoryzacyjnego 
partnera –  Subaru Import Polska.

 www.oab.com.pl   
 facebook.com/BeethovenAcademyOrchestra 
 instagram.com/beethovenacademyorchestra 

ORKIESTRA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ (OAB)
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KIEROWCY VERSUS ZMIANA PRZEPISÓW
Chciałbym w tym artykule przypomnieć kierowcom wszystkie przepisy, jakie ich 
obowiązują wobec rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi, kierujących 
urządzeniami transportu osobistego, używających urządzeń wspomagających ruch oraz 
pieszych. Chciałbym również dokonać oceny zaobserwowanych zachowań w relacjach 
pomiędzy tymi uczestnikami ruchu drogowego, zwracając uwagę na występujące 
zagrożenia bezpieczeństwa i płynności ruchu. Jak kierowcy zachowują się wobec 
niechronionych uczestników ruchu po majowo-czerwcowej zmianie przepisów? 
Jak jeździmy, a jak powinniśmy jeździć w nowych realiach?

TEKST: MAREK DWORAK

58 59

PRZEPISOWO

Wobec fatalnej sytuacji 
z bezpieczeństwem 
na przejściach dla pie-

szych przeniesiono przepis doty-
czący obowiązku zmniejszenia 
prędkości przed dojechaniem do 
przejścia z przepisów Rozporzą-
dzenia w sprawie znaków i sy-
gnałów drogowych (§ 47 ust.4) do 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
zastępując jednocześnie zapis 
zobowiązujący kierujących do 
nienarażania na niebezpieczeń-

stwo pieszych wchodzących 
na przejście jednoznacznym 
zobowiązaniem do ustępowania 
im pierwszeństwa (art. 26 ust.1). 
Druga część zapisu z paragrafu 47, 
odnosząca się do rowerzystów, nie 
została podniesiona do rangi usta-
wowej, ale nie oznacza to, że jest 
mało istotna. Właśnie teraz, kiedy 
we wszystkich mediach mówi się 
tylko o relacji kierujący – pieszy, 
warto przypomnieć, że kierujący 
zbliżając się do przejazdu dla 

rowerzystów, ma obowiązek 
zmniejszenia prędkości w celu 
nienarażania na niebezpieczeń-
stwo rowerzystów znajdujących 
się na przejeździe lub wjeżdża-
jących nań. Dodatkowo każdy 
z kierowców musi pamiętać 
o tym, że na przejeździe rowero-
wym mogą (legalnie od 20 maja 
br.) pojawić się kierujący hulaj-
nogami elektrycznymi oraz urzą-
dzeniami transportu osobistego 
(np. segwayami), a nawet używa-

Zmiany w  prze-
pisach ruchu dro-
gowego niestety 
nie spowodowały 
poprawy bezpie-
czeństwa uczest-
ników ruchu na 
polskich drogach.



jący urządzeń wspomagających 
ruch (np. rolkarze). Rolkarze, 
użytkownicy tradycyjnej hulaj-
nogi albo deskorolki mają prawo 
pojawić się również na przejściu 
dla pieszych, ponieważ przepisy 
pozostawiają wszystkim użytkow-
nikom urządzeń wspomagają-
cych ruch wybór korzystania 
z chodnika i przejścia dla pie-
szych lub z drogi dla rowerów 
i przejazdu rowerowego. Należy 
przy tym podkreślić, że wchodząc/
wjeżdżając na przejście dla pie-
szych nie posiadają oni przywile-
ju pierwszeństwa, albowiem prze-
pis o pierwszeństwie wchodzących 
na przejście dotyczy tylko pieszych.

Przepisy przepisami, a sytuacja 
na polskich drogach wygląda zgoła 
inaczej. Wprawdzie liczba rowerzy-
stów jeżdżących po przejściach dla 
pieszych nieco zmalała, ale wraz 
z całą gromadą kierujących e-hulaj-
nogami i rolkarzami (ci mogą, ale nie 
w sposób uzurpujący sobie pierw-
szeństwo już od momentu wjeżdża-
nia) stanowią poważne zagrożenie. 
Pół biedy, jeśli robią to ostrożnie, 
gorzej, jeśli zdecydowanie i aroganc-
ko wymuszają na kierowcach dosto-
sowanie się do ich dyktatu. Pragnę 
uczulić wszystkich kierujących, 
którzy zbliżają się do przejścia 
dla pieszych, na niewłaściwe 
zachowania rowerzystów, użyt-
kowników hulajnóg i rolkarzy. 
Musicie mieć oczy dookoła głowy 
i postępować ze świadomością 
możliwości szybkiego i niejedno-
krotnie trudnego do wyobrażenia 
nielegalnego wjeżdżania wyżej 
wymienionych na przejście dla pie-
szych. To, że być może cały stopień 
zawinienia zostanie przypisany 
rowerzyście, hulajnogiście i im 
podobnym, nie zrekompensuje kie-
rowcom straconego czasu, nerwów 
i wyrzutów sumienia w stylu: „mo-
głem jeszcze uważniej, ostrożniej 
i wolniej dojechać do przejścia”. Ta-
kie wyrzuty na pewno się pojawią, 
bowiem jest duże prawdopodobień-
stwo, że ci niechronieni uczestnicy 
ruchu odniosą obrażenia.

Jeśli chodzi o kryterium 
oceny odpowiedzialności w za-
kresie pierwszeństwa pieszego 
wchodzącego na przejście, 
to będzie ono wynikało z defi-
nicji ustąpienia pierwszeństwa 
w myśl zasady: nie popełnimy 
wykroczenia, jeśli nie zmu-
simy wchodzącego pieszego 
do zatrzymania się, zwolnie-
nia lub przyspieszenia kroku. 
Ale uważajmy w diagnozowaniu 
sytuacji, bo pieszy często (zachę-
cony przez zmianę przepisów) 
zachowuje się nad wyraz odważnie 
i może przyspieszyć kroku w celu 
wyegzekwowania swego pierw-

szeństwa. Nie może nam, kierow-
com, towarzyszyć myśl: „jeszcze 
przejadę, może on (pieszy) jeszcze 
nie zdąży zrealizować wchodzenia 
na przejście”. I jeszcze pozwolę 
sobie wyrazić swój stosunek – in-
terpretację – do sytuacji ocze-
kującego pieszego. Otóż, jeżeli 
pieszy oczekujący na przejście 
stoi na krawężniku i jest sku-
piony na obserwacji sytuacji 
na jezdni w okolicy przejścia 
dla pieszych, to należy go uznać 
za wchodzącego. Pamiętajmy, 
że w każdym ułamku sekundy 
może rozpocząć wchodzenie, 
a wówczas nie będzie dla nas 

żadnej okoliczności łagodzącej. 
Jednocześnie postawa pieszego 
o tyle zasługuje na pochwałę, 
że liczy się z niebezpieczeń-
stwem i przygotował się do prze-
kroczenia jezdni przejściem 
dla pieszych. Zwróćmy uwagę, 
że kodeksy wielu krajów nie roz-
strzygają problemu posługując 
się określeniem „pierwszeństwo”, 
ale zobowiązują kierujących zbli-
żających się do przejścia dla pie-
szych do umożliwienia pieszym 
przejścia przez jezdnię.

A jak zachować się, gdy do-
jeżdżając do przejścia, widzimy 
w lewym lusterku zbliżający się 

tramwaj? Wiedząc, że obowią-
zek ustąpienia pierwszeństwa 
wchodzącemu pieszemu nie 
dotyczy kierującego tramwajem 
(motorniczego), nastawmy się 
na kontynuowanie jazdy, chyba 
że obserwując pieszego, wi-
dzimy jego zdecydowaną wolę 
wejścia na przejście (może nie 
zna tego wyjątku, w którym nie 
jest uprawniony do wejścia, może 
krótkowzrocznie nie przyjął do 
świadomości nadjeżdżania tram-
waju…). Przyjmijmy wówczas 
następującą taktykę jazdy: 
jadę powoli, ale bardziej nie 
zwalniam, żeby w sytuacji zbli-
żającego się tramwaju nie za-
chęcić pieszego do wchodzenia 
na przejście – oczywiście dopó-
ty, dopóki pieszy nie będzie usi-
łował wejść. Możemy go nawet 
ostrzec sygnałem dźwiękowym, 
pamiętając, że również kie-
rującego tramwajem jadącym 
w tym samym kierunku dotyczy 
przepis o zakazie wyprzedzania 
i omijania przed przejściem, 
więc jeśli my się będziemy za-
trzymywać, motorniczy będzie 
musiał przedsięwziąć gwałtow-
ne hamowanie – niebezpieczne 
dla przewożonych pasażerów.

Wróćmy do obowiązków kieru-
jących, w szczególności kierow-
ców, w odniesieniu do rowerzy-
stów oraz kierujących elektrycz-

nymi hulajnogami i urządzeniami 
transportu osobistego, a także 
osób poruszających się przy uży-
ciu urządzeń wspomagających 
ruch. Oprócz zachowania szcze-
gólnej ostrożności, zmniejszenia 
dojazdowej prędkości i udziela-
nia pierwszeństwa na przejeź-
dzie dla rowerów oraz nienaraża-
nia na niebezpieczeństwo wjeż-
dżających na przejazd kierujący 
obowiązani są do:
 »  niewyprzedzania pojazdu 
na przejeździe dla rowerzystów 
i bezpośrednio przed nim, z wy-
jątkiem przejazdu, na którym 
ruch jest kierowany (niestety 
nadal nie usunięto luki prawnej 
w postaci braku zakazu omija-
nia pojazdu, który zatrzymał się 
celem ustąpienia pierwszeństwa 
na przejeździe – w analogii do 
sytuacji związanej z przejściem 
dla pieszych manewr ten byłby 
bezpośrednio zagrażającym bez-
pieczeństwu znajdujących się 
na przejeździe lub nań wjeżdża-
jących);

 »  skręcając w drogę poprzecz-
ną – zachowania szczególnej 
ostrożności i ustąpienia pierw-
szeństwa kierującemu rowe-
rem, hulajnogą elektryczną 
lub urządzeniem transportu 
osobistego oraz osobie poru-
szającej się przy użyciu urzą-
dzenia wspomagającego ruch, 
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Pragnę uczulić 
wszystkich 
kierujących, którzy 
zbliżają się do 
przejścia dla pie-
szych, na niewła-
ściwe zachowania 
rowerzystów, 
użytkowników 
hulajnóg i rolkarzy. 

Jadący na wprost 
rowerzyści 
(i nie tylko) 
potrafią w sposób 
bezwzględny 
i bezrefleksyjny  
egzekwować swoje 
prawo do pierw-
szeństwa wobec 
skręcających. 
Szczególnie jest 
to niebezpieczne 
w stosunku do 
skręcających 
w prawo, którzy 
zamknięci w swo-
ich pojazdach, mają 
niejednokrotnie 
bardzo ograniczoną 
widoczność. 



jadącym na wprost po jezdni, 
pasie ruchu dla rowerów, dro-
dze dla rowerów lub innej części 
drogi, którą zamierza opuścić 
(ten z kolei zapis wydaje się zbyt 
daleko idący, bo uprzywilejowuje 
nawet włączających się do ruchu 
zjeżdżających z chodnika, ale jest 
to w interesie bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników 
ruchu);

 »  przejeżdżając przez drogę dla 
rowerów poza jezdnią – ustę-
powania pierwszeństwa kie-
rującemu rowerem, hulajnogą 
elektryczną lub urządzeniem 
transportu osobistego oraz oso-
bie poruszającej się przy użyciu 
urządzenia wspomagającego 
ruch.

Jadący na wprost rowerzyści 
(i nie tylko) potrafią w sposób 
bezwzględny (bezrefleksyjny) eg-
zekwować swoje prawo do pierw-
szeństwa wobec skręcających. 
Szczególnie jest to niebezpieczne 
w stosunku do skręcających w pra-
wo, którzy zamknięci w swoich 
pojazdach, mają niejednokrotnie 
bardzo ograniczoną widoczność. 
Pomimo tego, że rowerzyści widzą 
odpowiednio wcześnie włączony 
kierunkowskaz sygnalizujący 
zamiar kierowcy, potrafią przy-
spieszyć, żeby tylko udowodnić, 
że im się należy pierwszeństwo. 
W internecie można znaleźć film 
dokumentujący wypadek, który 
nastąpił w momencie skręcania 
w prawo ciągnika siodłowego 
z długą naczepą. Kierowca tego 
zespołu pojazdów, skręcając, mu-
siał przejechać przez pas rowerowy, 
którym dogonił go rowerzysta, ma-
jący zawczasu podaną informację 
o skręcaniu tzw. tira. To, że odniósł 
obrażenia, zawdzięcza w dużej mie-
rze sam sobie, przy czym obwiniony 
został na pewno również kierowca. 
Piszę o tym ku przestrodze – ro-
werzyści, hulajnogiści i im podobni 
zachowują się czasem tak, jakby 
mieli więcej niż jedno życie do 
dyspozycji. Żeby nie popaść w kło-
poty prawne i wyrzuty sumienia, 

kierowcy muszą naprawdę uważać, 
przewidywać, nie zaniedbać ni-
czego w obserwacji i jechać bardzo 
powoli w miejscach przecięcia się 
ich toru jazdy z ruchem rowerowym 
i doń podobnym.

Na koniec opiszę aktualną sytu-
ację w strefach zamieszkania.

Strefa zamieszkania to obszar 
pomiędzy znakami D-40 i D-41.

Celem jej tworzenia jest zapew-
nienie bezpieczeństwa pieszym 
w miejscach ich dużego ruchu 
związanego z zamieszkiwaniem, 
ale także turystyką, rekreacją i in-
nymi przyczynami. Pieszego moż-
na określić jako gestora strefy 
zamieszkania. Pojazdy mogą się 
w strefie zamieszkania poruszać, 
ale kierujący nimi muszą zdawać 
sobie sprawę z całkowitego pod-
porządkowania ruchowi piesze-
mu. Od 20 maja br. jeszcze jedna 
kategoria uczestników ruchu zy-
skała uprzywilejowanie w strefie 
zamieszkania. Są to osoby poru-
szające się przy użyciu urządzeń 
wspomagających ruch. Należący 
do tej grupy rolkarze, wrotkarze, 
używający tradycyjnych hulaj-
nóg i deskorolek muszą wpraw-
dzie ustępować pierwszeństwa 
pieszym, ale tak jak piesi mogą 
poruszać się całą szerokością 
drogi i mają pierwszeństwo przed 
kierującymi. Kierującymi są oczy-
wiście także rowerzyści oraz używa-
jący e-hulajnóg i UTO, którzy jakże 
często uzurpują sobie przywileje, 
których nie posiadają. Podobnie jak 
kierowcy są w strefie zamieszkania 

gościem i muszą podporządkować 
się zarówno pieszym, jak i używa-
jącym urządzeń wspomagających 
ruch. W tym miejscu wypada 
przypomnieć, że ustępowanie 
pierwszeństwa pieszemu polega 
na niezmuszaniu go do zatrzy-
mania, jak również zwolnienia 
albo przyspieszenia kroku. 
Ustępowanie pierwszeństwa 
osobie używającej urządzenia 
wspomagającego ruch polega 
na niezmuszaniu jej do zatrzy-
mania, zmiany kierunku albo 
istotnej zmiany prędkości. Kie-
rowcy i inni kierujący muszą 
ponadto pamiętać, że w strefie 
zamieszkania dzieci w wieku do 
lat 7 mogą poruszać się samo-
dzielnie, a hulajnogą elektryczną 
lub UTO mogą kierować pod opie-
ką osoby dorosłej dzieci niepo-
siadające karty rowerowej. Biorąc 
to wszystko pod uwagę, należy 
zwrócić uwagę, że maksymalna 
dopuszczalna prędkość w strefie 
zamieszkania 20 km/h może być 
niejednokrotnie zbyt wysoka i – 
w zgodzie z dyrektywą prędkości 
bezpiecznej – jechać jeszcze wol-
niej. Kierowcy samochodów niestety 
często zapominają, że parkowanie 
możliwe jest tylko w miejscach spe-
cjalnie wyznaczonych, czyli na odcin-
kach oznaczonych znakami

Straże miejskie egzekwują 
porządek w tym zakresie, nakła-
dając grzywny w postępowaniu 
mandatowym. Warto jeszcze 
przypomnieć, że stojące na stra-
ży ograniczonej prędkości progi 
zwalniające nie są znakowane 
znakami ostrzegawczymi, a wy-
jeżdżając ze strefy zamieszkania, 
kierujący włącza się do ruchu, 
czyli ustępuje pierwszeństwa 
wszystkim uczestnikom ruchu.
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Ustępowanie 
pierwszeństwa 
osobie używa-
jącej urządzenia 
wspomagającego 
ruch polega 
na niezmuszaniu 
jej do zatrzymania, 
zmiany kierunku 
albo istotnej 
zmiany prędkości. 
Kierowcy i inni 
kierujący muszą 
ponadto pamiętać, 
że w strefie za-
mieszkania dzieci 
w wieku do lat 
7 mogą poruszać 
się samodzielnie, 
a hulajnogą elek-
tryczną lub UTO 
mogą kierować 
pod opieką osoby 
dorosłej dzieci 
nieposiadające 
karty rowerowej.

D-40

D-41

D-18
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FANPAGE

Zachęcamy czytelników 
Magazynu „Plejady” oraz 
miłośników marki  Subaru 
do śledzenia naszego profilu: 
  facebook.com/subarupolska  oraz 
udziału w kolejnych konkursach!

64 65

Samochody Subaru zapewniają 
komfortową podróż wszyst-
kim pasażerom, również 

tym czworonożnym. Przestronne 
wnętrze i znaczna przestrzeń ba-
gażowa – to tylko niektóre zalety 
modeli naszej marki. Dzięki nim 
każdy, nawet pupil, może wygodnie 
podróżować. 

Ostatnio poprosiliśmy fanów na-
szego fanpage’a o nadesłanie zdjęć 
przedstawiających czworonożnych 
pasażerów Subaru. Dziękujemy 
za wszystkie fotografie, a poniżej 
przedstawiamy wybrane i nagro-
dzone zdjęcia.



Auto Świat 
28 CZERWCA 2021

W nim osiągi nie są najważniejsze

Cały świat chce jeździć SUV-ami, tym-
czasem  Subaru idzie swoją drogą i wy-
puszcza na rynek kolejne uterenowione 
kombi. Niezwykle wygodne, z napędem 
4×4, wolnossącym bokserem 2.5 oraz 
bezstopniową skrzynią biegów.

(…) Do japońskiego kombi ze zwięk-
szonym prześwitem i napędem na obie 
osie trzeba podejść inaczej, wręcz wy-
jątkowo. Spytacie: niby dlaczego? Bo jest 
w pewnym sensie ewenementem na ryn-
ku, autem nie dla każdego i nie mamy tu 
na myśli wyłącznie ceny zakupu. Przede 
wszystkim pod maską pracuje rzadko 
spotykany silnik z przeciwsobnym ukła-
dem cylindrów, w dodatku o dużej po-
jemności (2.5), bez doładowania i układu 
miękkiej hybrydy. Niewysilona jednost-
ka ma 169 KM i współpracuje z bezstop-
niową przekładnią CVT (Lineartronic). 
Napęd trafia na cztery koła z rozdziałem 
(przód: tył) 60:40. (…) Wróćmy jednak 
jeszcze na chwilę do pracy skrzyni 
Lineartronic. Choć jest bezstopniowa, 
to jednak wyposażona w osiem wirtual-
nych biegów. Ich pracą można sterować 
łopatkami na kierownicy. Gdy zajdzie 
konieczność wyprzedzenia, możecie 
kliknąć w łopatkę z minusem, a fak-
tycznie na obrotomierzu dostrzeżecie, 

że strzałka prędkościomierza wskoczy-
ła na wyższe obroty (w wolnossącym 
silniku jest tam najwyższy moment 
obrotowy). (…)

Wróćmy jeszcze do jednej wyjątko-
wej cechy Outbacka – stałego napędu 
na obie osie. Proporcje między przednią 
a tylną osią wynoszą 60 do 40 (sprzęgło 
międzyosiowe może je zmieniać), mamy 
więc zawsze dobrą trakcję, niezależnie 
od pogody i rodzaju nawierzchni. Napęd 
4×4 docenicie zimą, bo bez trudu podje-
dziecie pod wyciąg narciarski, a latem 
bezpośrednio do brzegu jeziora. Outback 
zresztą zachęca do eksplorowania świa-
ta, i to nie tylko po utwardzonych dro-
gach. Dysponuje bowiem bardzo dobrym 
w tej klasie aut prześwitem 213 mm, 
przygotowanym do off-roadu podwo-
ziem oraz elektroniką wspomagającą 
kierowcę w terenie. Warto wspomnieć 
o ulepszonym systemie X-Mode, który – 
ingerując w silnik, skrzynię i napęd oraz 
układ kontroli trakcji – pomaga na pod-
jazdach i zjazdach ze stromych wznie-
sień (w drugim przypadku utrzymuje 
stałą, zadaną prędkość). W terenie doce-
niliśmy także rozbudowany system ka-
mer, pozwalający obserwować to, co się 
dzieje z przodu i boku pojazdu. (…)

Na asfalcie doceniliśmy go głównie za 
wysoki komfort jazdy i pewność prowa-
dzenia. Z dużym skokiem zawieszenia 
i oponami typu balon (profil 60) dosłow-
nie przelatuje nad „śpiącymi policjan-
tami”, a na autostradzie daje poczucie, 
jakby płynął, a nie jechał. Komfort jest 
wysoki (...).

Przyjemne prowadzenie to także za-
sługa precyzyjnego układu kierownicze-
go i dopracowanego zawieszenia, które 
mimo zwiększonego skoku i wysoko po-
łożonego środka ciężkości auta zapewnia 
mu w łukach dużą stabilność. Dynamikę 
prowadzenia polepszają: symetryczny 
napęd 4×4, nisko umieszczony silnik 
bokser i układ wektorowania kół.

Duże wrażenie w nowym Outbacku 
zrobiły możliwości systemów bezpie-
czeństwa. Podczas jazdy z adaptacyjnym 
tempomatem auto utrzymuje się pre-
cyzyjnie w pobliżu środka pasa ruchu. 
Z drugiej strony, gdy nie korzystamy 
z tempomatu, można dezaktywować 
układ utrzymania w pasie ruchu i sa-

mochód przy ponownym uruchomieniu 
zapamięta nasze ustawienie. (…)

Jeśli jesteście ciekawi świata i uwiel-
biacie wyprawy nie zawsze po asfalto-
wych drogach, to Outback jest autem 
dla was. Prowadzi się go pewnie, jest 
przestronny i komfortowy, a także bez-
pieczny. Sprawdzi się na niemieckiej 
autostradzie i bezdrożach Gruzji. Decy-
dując się na niego, otrzymacie w gratisie 
szkolenie w SJS.

motohigh.pl
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Subaru XV e-Boxer 2.0 150 KM 
Platinum – nie tylko do miasta

 Subaru XV: Pierwszy rzut oka
Jest to już druga generacja tego kom-

paktowego SUV-a. Mierzy on bowiem 
blisko 4,48 m długości, 1,80 m szerokości 
oraz 1,61 m wysokości. Rozstaw osi wy-
nosi 2,66 m. Obecny model względem 
swojego poprzednika zachował kom-
paktową i dosyć opływową bryłę, jednak 
przy okazji zyskał więcej charakteru. 
Linia nadwozia jest bardziej dynamicz-
na, z przodu widać duże podobieństwo 
do Imprezy. Zderzaki są masywne i pod-
kreślają terenowe aspiracje tego mode-
lu, podobnie jak plastikowe nakładki 
na nadkolach. Wszystko to podkreślono 
ciekawym wzorem felg o rozmiarze 
18 cali oraz ładnym lakierem o żywym 
oliwkowym kolorze. Wizualnie  Subaru 
XV prezentuje się bardzo atrakcyjnie.

 Subaru XV – wnętrze: bogato i przestronnie
Testowany egzemplarz to najbogatsza 

dostępna wersja. Auto ma częściowo 
skórzane fotele, które są dobrze wypro-
filowane. Kierownica sprawia wrażenie 
masywnej i dobrze leży w dłoniach, do-
datkowo jest podgrzewana. Na pierwszy 
rzut oka jest zbytnio przeładowana przy-
ciskami, jednak wszystko działa intu-
icyjnie i można się do tego szybko przy-
zwyczaić. Konsola środkowa także jest 
dosyć szeroka. Mieszczą się na niej dwa 
wyświetlacze: główny od systemu infota-
inment o średnicy 8 cali oraz mniejszy 
na samej górze, gdzie możemy monitoro-
wać np. parametry auta czy pracę układu 
hybrydowego. (…)

Funkcjonalność
Co do funkcjonalności to mamy podło-

kietnik, gdzie zmieścimy większość drob-
nych rzeczy. Tuż przed nim są cupholde-
ry, ale boczne kieszenie w drzwiach także 
bez kłopotu zmieszczą butelkę z napojem. 
Schowek od strony pasażera jest średniej 
wielkości. Co do przestronności miejsca 
jest pod dostatkiem z przodu, jak i z tyłu. 
Przy kierowcy o wzroście 180 cm pasaże-
rowi tylnego rzędu zostanie dużo miejsca 
zarówno nad głową, jak i na nogi. Z tyłu 
także do dyspozycji mamy dość funkcjo-
nalny podłokietnik. (…)

Obsługa multimediów
Wersja Platinium posiada większy, 

8-calowy ekran. Można go obsługiwać 
dotykowo, ale też większość funkcji moż-
na obsłużyć z kierownicy. Grafika ekranu 
jest ładna i przejrzysta. Obsługa okazuje 
się bardzo prosta. Ilość opcji nie przy-
tłacza użytkownika. Plusem są fizyczne 
pokrętła od np. podgłaśniania. Nawigacja 
działa dobrze i jest dokładna. Auto ma bar-
dzo dobrą kamerę cofania w jakości HD. 
System audio gra dobrze i łatwo go spa-
rować ze swoim smartfonem. Mały ekran 
na szczycie deski rozdzielczej pozwala 
monitorować funkcjonowanie auta. Może-
my obserwować, kiedy auto jest w trybie 
elektrycznym, a kiedy w spalinowym. 
Dodatkowo możemy monitorować poziom 
naładowania baterii. Na wspomnianym 
wyświetlaczu jesteśmy w stanie też wy-
świetlić obraz z kamery przedniej, która 
może przydać się w terenie i działa tylko 
przy małych prędkościach.

 Subaru XV – napęd – hybryda 
jedyna w swoim rodzaju

 Subaru jest napędzane wolnossącym 
silnikiem bokser o pojemności 2 litrów 
i mocy 150 KM przy momencie obroto-
wym 194 Nm. Silnik ten jest połączony 
z jednostką elektryczną, która zapewnia 
dodatkowe 17 KM i 66 Nm. Całość została 
nazwana układem e-Boxer. Jest to tak 
zwana miękka hybryda, gdzie główną 
rolę gra silnik spalinowy, a „elektryk” go 
wspomaga. Takie rozwiązanie pozwala 
na znaczne obniżenie spalania w warun-
kach miejskich. Silnik elektryczny działa 
przy małych prędkościach, jak np. toczy-
my się w korku. (…)

Właściwości jezdne
Jeżeli chodzi o zestrojenie zawiesze-

nia, to w  Subaru znaleziono złoty kom-
promis pomiędzy komfortem a pewnością 
prowadzenia. Auto nie wychyla się zbyt-
nio w zakrętach, nawet jak pokonujemy je 
szybciej, co w przypadku SUV-ów wcale 
nie jest takie oczywiste. Przy okazji auto 
nie jest nazbyt twarde, więc wyboiste 
drogi czy zniszczony asfalt nie są dla 
niego problemem i wszystkie tego typu 
nierówności są dobrze tłumione. Naj-
ważniejszą rzeczą, która bardzo mocno 
wpływa na pozytywne wrażenia z pro-
wadzenia, a zarazem jest dużym plusem, 
jest stały napęd 4×4. Auto przez cały czas 
przekazuje napęd na obie osie, co bardzo 
dobrze wpływa na pewność prowadzenia 
nawet na śliskiej nawierzchni. Napęd ten 
ma kilka trybów, które możemy dostoso-
wać w zależności od tego, czy jedziemy 
po zwykłej drodze czy też zjeżdżamy 
z utwardzonej nawierzchni.

 Subaru XV – ponadprzeciętny w terenie
To jest na pewno jedno z największych 

zaskoczeń. Pomimo że to kompaktowy 
SUV, to bardzo dzielnie radzi sobie w te-
renie i potrafi pokonać spore przeszkody. 
Auto ma 22 cm prześwitu, co wystarcza 
na to, aby trochę dalej zboczyć z drogi. 
Stały napęd 4×4 radzi sobie bardzo dobrze 
i w dobry sposób gospodaruje mocą, która 
jest przekazywana na koła. Auto ma także 
kontrolę zjazdu ze wzniesień, co pozwala 
pokonywać nim spore zbocza. Przydatna 
jest także przednia kamera. Koła nawet 
na grząskich nawierzchniach ani razu 
nie zabuksowały. Także widać, że  Subaru 
nie boi się żadnych wzniesień piachu czy 
błota, wręcz przeciwnie – radzi sobie w ta-
kich warunkach bardzo dobrze. (…)

Podsumowanie
 Subaru XV to udany model i krok 

w dobrą stronę. Wizualnie auto znacznie 
zyskało względem poprzednika, a układ 
hybrydowy wniósł powiew świeżości u ja-
pońskiego producenta. Przy okazji auto 
nie straciło swojego DNA i nadal dysponu-
je dobrym napędem 4×4, z którego  Subaru 
zawsze słynęło. Wnętrze jest bogato 
wyposażone i posiada dobre multimedia. 
Bardzo dużym plusem okazały się właści-
wości terenowe. (…)
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