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Gorący okres

Tytułowy „gorący okres” można 
naturalnie zinterpretować jako 
prognozę pogody na nadchodzące 

lato… O ile nam wszystkim natural-
nie życzę znakomitego odpoczynku 
w czasie nadchodzącej kanikuły, o tyle 
nie posiadam szklanej kuli i prognoz 
pogodowych się nie podejmę.

Natomiast skłonny jestem podjąć 
się tego, w czym wszelkie profesjonalne 
instytucje badania opinii publicznej 
podczas ostatnich wyborów prezydenc-
kich sromotnie zawiodły – mianowi-
cie prognozy wyborczej na jesień.

Nie, nie powiem, która konkret-
nie partia polityczna wygra – przecież 
nie wiadomo nawet, ile ich faktycznie 
do wyborów stanie. Ale zaryzyku-
ję stwierdzenie, że wygra ta partia, 
która przestanie traktować naród jak 
zbiorowisko żądnych sensacji półinte-
ligentów obarczonych Alzheimerem.

Myślę, że najwyższy czas, aby zacząć 
traktować naród na serio. Czyli przestać 
zajmować się tematami pobocznymi: 
gdzie stanie jaki pomnik; czy gender 
jest dobre, czy też złe; czy w aferze XYZ 
winny był ten, czy może tamten?

Tematem istotnym dla wszystkich są 
bowiem tematy gospodarcze, czyli te, któ-
re będą miały bezpośredni wpływ na do-
brobyt społeczności jako takiej. Nie wy-
starczy mówić, co inni zrobili, czy też 
zrobią źle – powiedzmy w końcu, co my 

zamierzamy zrobić dobrze. Zamiast de-
struktywnej krytyki, czy też krytykanc-
twa, konstruktywne plany na przyszłość.

Myślę, że na pierwszy plan wysuwa się 
to, o czym już rok temu pisałem – waż-
na dla większości społeczeństwa kwota 
zwolniona od podatku. Przy statystycz-
nie niskich zarobkach średnich jest 
społecznie nieakceptowalne, że nawet 
te najniższe podlegają opodatkowa-
niu. Uważam, że jakiekolwiek ustala-
nie konkretnych sum jest nonsensem 
– kwota zwolniona od podatku powinna 
zostać na stałe sprzężona z minimum 
socjalnym. A to powinno uwzględniać 
także osoby pozostające na utrzyma-
niu podatnika – także tu odpowied-
nie dane są do dyspozycji w GUS.

Zanim ktoś jednak powie (jak to 
już na wiosnę uczyniono), że pań-
stwa na to nie stać — trzeba pomyśleć 
o refinansowaniu. A właściwie nie 
o refinansowaniu, ale wprost o finan-
sowaniu. Według Banku Światowego 
wolumen szarej strefy w Polsce to…  
400 mld zł (2014). Same straty z tytułu 
niezapłaconych podatków bezpośrednich 
(PIT i CIT) są szacowane na ok. 80 mld zł.

Rozwiązania są więc stosunkowo proste 
i powinny być ujęte w programie działań:

1.  Zwiększenie uprawnień i obowiąz-
ków Państwowej Inspekcji Pracy 
łącznie ze zestandaryzowanym 
katalogiem mandatów za nielegal-
ne zatrudnienie (zróżnicowanym 
zależnie od wielkości przedsiębior-
stwa – np. 1000 zł/3000 zł/5000 zł 
za pierwsze/drugie/trzecie wy-
kroczenie dla mikroprzedsię-
biorstwa, odpowiednio wyższe 
dla przedsiębiorstw małych/
średnich/dużych). Tym sposobem 

PIP zamiast koncentrować się na 
mandatach za spalone żarówki 
i „różne takie” mogłaby w spo-
sób rzeczywisty przyczynić się 
do poprawy sytuacji – nie tylko 
budżetu, ale i samych pracowników. 

2.  Racjonalne kształtowanie po-
datków pośrednich (głównie 
akcyza) na poziomie zbliżonym 
do państw sąsiednich, zmniejsza-
jące zysk z nielegalnego obrotu 
papierosami, alkoholem etc. 

Nie trzeba wspominać, że są to 
kroki niezbędne także dla zmniejszenia 
emigracji zarobkowej ludzi młodych, 
dopiero rozpoczynjących życie zawodowe. 
Młodych ludzi, dla których ew. zmiana 
miejsca zamieszkania nie jest dużym pro-
blemem, a którzy dobrze potrafią porów-
nywać warunki pracy (w tym podatków!) 
w Polsce i innych krajach. Młodych ludzi, 
którzy w przyszłości będą obciążeni kosz-
tami rent i emerytur dzisiejszego pokolenia 
osób pracujących – także polityków, którzy 
walcząc o popularność i stołki zapominają, 
że ich obowiązkiem jest służenie narodowi.

Tak jak pisałem na początku, 
nie wiem, która konkretnie partia wygra. 
Ale ta, która powyższe (i inne, o podob-
nym charakterze, o których z braku miej-
sca nie będę pisał) idee ujmie w swoim 
programie i wprowadzi w życie (oczywi-
ście wprowadzi po wygranych wyborach), 
wygra… następne. Albowiem liczą się 
ważne społecznie konkrety i realia.

Życzę Państwu (i sobie), abyśmy 
mieli rządzących, którzy swe funkcje 
pojmują jak… sensowne zarządza-
nie przedsiębiorstwem i odpowiednio 
dbają o klientów, czyli społeczeństwo. 

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK
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AKTUALNOŚCI

Subaru jest marką najlepszą, i to pod 
czterema względami! Tak wynika z infor-
macji zamieszczonych na stronie inter-

netowej kalifornijskiej organizacji Kelley Blue 
Book (KBB), z której każdego dnia korzystają 
setki kierowców i przedstawicieli przemysłu 
motoryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych.

W tegorocznym zestawieniu przygoto-
wanym przez KBB Subaru uplasowało się na 
pierwszym miejscu wśród marek popularnych 
cieszących się największym zaufaniem klien-
tów, zdobywając tytuł Most Trusted Brand. 
Jednocześnie doceniono osiągi samocho-
dów Subaru, którym nie dorównują pojazdy 
żadnego innego producenta na świecie. 

Wyrazem uznania w tym zakresie było nadanie 
japońskiej marce tytułu „Best Performance 
Brand”. Oba wyróżnienia należą do grupy 
nagród przyznawanych za wizerunek marki, 
tzw. Brand Image Awards. Trzecim zaszczyt-
nym tytułem dla Subaru był tytuł Best Brand 
(najlepsza marka wśród marek popularnych) 
w kategorii „Best Resale Value” – według 
KBB po pięciu latach użytkowania to właśnie 
samochody spod znaku Plejad tracą najmniej 
na swej wartości. W tym miejscu warto zazna-
czyć, że aż trzy modele Subaru w specyfikacji 
2015 zajęły tu pierwsze miejsca w zesta-
wieniach szczegółowych sporządzonych dla 
poszczególnych kategorii pojazdów – Impreza 

w grupie samochodów kompaktowych, WRX 
w segmencie sportowych samochodów kom-
paktowych oraz Legacy wśród samochodów 
średniej wielkości. Czwartym zdobytym przez 
Subaru wyróżnieniem był tytuł Best Brand 
(najlepsza marka wśród marek popularnych) 
w kategorii „5-Year Cost to Own”. Oznacza 
to, że koszt utrzymania samochodów Suba-
ru przez pierwsze pięć lat ich użytkowania, 
uwzględniający m.in. zakup paliwa, wydatki 
związane z ubezpieczeniem i amortyzację, 
jest najniższy w porównaniu z kosztami 
utrzymania pojazdów innych producentów.

Działająca od 1926 roku firma Kelley 
Blue Book za sprawą wydawanego przez 

20 kwietnia Fuji Heavy Industries, 
producent samochodów Subaru, 
poinformował, że z końcem 

marca liczba sprzedanych w Japonii modeli 
Subaru wyposażonych w system EyeSight 
przekroczyła już 300 000! Warto przypo-
mnieć, że EyeSight na rynku japońskim 

jest wyposażeniem dodatkowym samo-
chodu – za który nabywca musi zapłacić.

Jak widać, Japończycy doceniają zalety 
rozwiązania, które w codziennej jeździe po-
maga im unikać zderzenia czołowego, a kiedy 
niestety do niego dochodzi – minimalizuje jego 
nieprzyjemne skutki. Monitorując i analizując 

drogę w czasie jazdy, EyeSight informuje kie-
rowcę o obecnych na niej innych pojazdach, 
pieszych i rowerzystach mogących stanowić 
ewentualne zagrożenie. W ekstremalnych 
sytuacjach, kiedy jest to naprawdę konieczne, 
system działa bardziej zdecydowanie, spo-
walniając lub wręcz zatrzymując samochód. 

„Oczy” Subaru w Japonii 
sprzedają się wyśmienicie

4 × NAJ od Kelley Blue Book

PLEJADY NR 60 www.plejady.subaru.pl



Pięć gwiazdek dla pięciu modeli Subaru
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EyeSight przyjmowany jest w Japonii z dużym 
entuzjazmem od chwili swojego debiutu na tam-
tejszym rynku w maju 2008 r. O jego popularności 
świadczą dane statystyczne – od kwietnia 2014 r. 
do marca 2015 r. aż 85% modeli Subaru sprze-
danych w Kraju Kwitnącej Wiśni wyposażonych 
było w asystenta kierowcy, jakim jest EyeSight. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wszystkim 
modelom Subaru zaopatrzonym w to innowa-
cyjne rozwiązanie nadano niedawno zaszczytny 
tytuł Advanced Safety Vehicle+ (ASV+). O wyróż-
nieniu zdecydowało zdobycie przez nie maksy-
malnej liczby punktów w badaniach przeprowa-
dzonych w ramach Japońskiego Programu Oceny 

Nowych Samochodów (JNCAP), mających na celu 
ocenę poziomu bezpieczeństwa prewencyjnego 
pojazdów. Organizowane były one od paź-
dziernika 2014 r. przez japońskie Ministerstwo 
Gruntów, Infrastruktury, Transportu i Turystyki 
oraz Państwową Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Drogowego i Pomocy Ofiarom Wypadków. 

siebie przewodnika, zawierającego m.in. 
dokładnie zweryfikowane informacje na 
temat cen nowych pojazdów, trafne pro-
gnozy dotyczące ich wartości po pierwszych 
latach użytkowania oraz analizy kosztów 
utrzymania samochodów, stanowi jedno 
z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych 
źródeł tychże danych w USA. Najświeższe 
informacje publikowane są co tydzień na 
wspomnianej, cieszącej się dużą popularno-
ścią, stronie internetowej firmy, dzięki czemu 
użytkownicy samochodów mogą w szybki 
sposób uzyskać komplet interesujących ich 
danych i podjąć na ich podstawie decyzję 
o zakupie wymarzonych czterech kółek.

Na początku maja Fuji Heavy Industries, producent samochodów Subaru, poinformo-
wał, że pięć modeli Subaru, tj. Outback, Legacy, Forester, WRX i Levorg, otrzymało 
nagrodę w postaci  maksymalnej liczby pięciu gwiazdek (Five Star Award) w te-

stach zderzeniowych w ramach Japońskiego Programu Oceny Nowych Samochodów (JNCAP), 
zorganizowanych przez japońskie Ministerstwo Gruntów, Infrastruktury, Transportu i Tury-
styki oraz Państwową Agencję ds. Bezpieczeństwa Drogowego i Pomocy Ofiarom Wypadków.

Przypomnieć należy, że w ubiegłym roku wymienione pojazdy wyposażone 
w system EyeSight znalazły się w grupie modeli Subaru, którym nadano zaszczyt-
ny tytuł Advanced Safety Vehicle+ (ASV+). O wyróżnieniu zdecydowało wów-
czas zdobycie przez nie maksymalnej liczby punktów w badaniach JNCAP mają-
cych na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa prewencyjnego samochodów.

Najwyższe noty przyznane pojazdom Subaru w ramach programu JNCAP są wyra-
zem uznania dla poziomu bezpieczeństwa, jaki oferują one podróżnym. Dzięki poczu-
ciu bezpieczeństwa zarówno kierowca, jak i pasażerowie poruszający się modelami 
japońskiej marki mogą w pełni korzystać z uroków spokojnej i radosnej jazdy.

„Oczy” Subaru w Japonii 
sprzedają się wyśmienicie

PLEJADY 3/2015facebook.pl/MagazynPlejady
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AKTUALNOŚCI

Zwycięstwo WRX STI na torze Nürburgring

Zespół Subaru Tecnica International na od-
bywającym się w dniach 14–17 maja 24-go-
dzinnym wyścigu na torze Nürburgring 

w Niemczech odnotował zwycięstwo w klasie 
SP3T*. Załoga startowała samochodem 

Subaru WRX STI NBR Challenge 2015, 
będącym nieznacznie zmodyfikowaną 
wersją modelu „cywilnego” WRX STI.

Od momentu wywalczenia w kwalifikacjach 
pierwszego miejsca (tzw. pole position) zespół 

utrzymał bezpiecznie prowadzenie przez 
cały wyścig. Kierowcami WRX STI podczas 
wyścigu byli: Carlo van Dam (Holandia), 
Marcel Lasée (Niemcy), Tim Schrick (Niem-
cy) i Hideki Yamauchi ( Japonia). Samochód 
przejechał w ciągu 24 godzin 143 okrą-
żenia (ok. 3629 km), przekraczając linię * KLASA SAMOCHODÓW Z SILNIKAMI TURBODOŁADOWANYMI O POJEMNOŚCI DO 2-LITRÓW
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mety aż 12 okrążeń przed kolejnym 
zawodnikiem w klasie! Załoga ukończyła 
wyścig, w którym brało udział 151 załóg, 
na 18. miejscu w klasyfikacji generalnej. 
Jest to, jak dotąd, najlepszy wynik, jaki 
osiągnął zespół STI w swojej 8-letniej 
historii startów na torze Nürburgring.

To zwycięstwo jest trzecim (uprzednio 
w 2011, 2012), będącym jednocześnie najlepszym 
świadectwem, że Subaru WRX STI, ze swoim sta-
łym napędem wszystkich kół Symmetrical AWD, 
jest w stanie w pełni pokazać swoje sportowe 
możliwości nawet na jednym z najbardziej wy-
magających i niebezpiecznych torów na świecie.

Dzięki swojej aktywności sportowej w naj-
bardziej wymagających dziedzinach sportu 
motorowego, zarówno Fuji Heavy Industries 
(producent samochodów Subaru), jak i STI są 
w stanie ulepszać swoje pojazdy, zapewniając 
użytkownikom na całym świecie przyjemność 
płynącą z jazdy oraz spokój umysłu.
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AKTUALNOŚCI

FHI na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu

25 kwietnia bieżącego roku byliśmy świadkami ogromnej 
tragedii, jaka dotknęła mieszkańców Nepalu. Ponad 
8,5 tysiąca zabitych oraz co najmniej 20 tysięcy ran-

nych w wyniku trzęsienia ziemi o sile 7,8 stopni w skali Richtera 
i dramat rozgrywający się na ulicach zrujnowanych nepalskich 
miejscowości poruszyły na całym świecie ludzi, którzy ze wszyst-
kich sił starali się dotrzeć z pomocą do poszkodowanych.

Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI) również postanowiło wesprzeć 
ofiary kataklizmu. Pod koniec maja producent samochodów Subaru 
przekazał 3 miliony jenów na konto Japońskiego Czerwonego Krzy-
ża, aby tym samym włączyć się w jego działania na rzecz niesienia 
pomocy w poszkodowanych rejonach Nepalu. Jednocześnie zarząd 
FHI złożył kondolencje wszystkim dotkniętym trzęsieniem ziemi oso-
bom, których życie zamieniło się w niewyobrażalny koszmar.

PLEJADY NR 60 www.plejady.subaru.pl

Crossover 7 dołącza do modeli sygnowanych ASV+

Marka Subaru najwyraźniej staje się 
ulubienicą jurorów oceniających 
pojazdy w ramach Japońskiego 

Programu Oceny Nowych Samochodów 
(JNCAP). Dzięki świetnym wynikom uzy-
skanym w programie przez dziewiąty już 
model Subaru – Crossovera 7 – Fuji Heavy 
Industries mogło w czerwcu podzielić się 
informacją o nadaniu pojazdowi tytu-
łu Advanced Safety Vehicle+ (ASV+).

Badania JNCAP obejmowały ocenę po-
ziomu bezpieczeństwa prewencyjnego 

samochodów. Zweryfikowany został autono-
miczny system hamowania awaryjnego (AEBS) 
i aktywny system mający na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa jazdy przez ostrzeganie przed 
niezamierzonym zjechaniem z własnego pasa 
ruchu (LDWS). Po raz pierwszy badaniu podda-
na została również widoczność z tyłu pojazdu, 
a konkretnie obraz przekazywany kierowcy 
z kamer zwróconych tyłem do kierunku jazdy. 
7-osobowy crossover spod znaku Plejad, wy-
posażony w system EyeSight, w testach uzy-
skał aż 45,9 punktów na 46 możliwych! 



Wiodący szwedzki magazyn motoryzacyjny „Teknikens 
Värld” opublikował niedawno wyniki tzw. testu łosia 
(z ang. „moose test”), któremu poddane zostały najnowsze sa-

mochody dostępne na skandynawskim rynku. Z przekazanych informa-
cji jasno wynika, że Outback już po raz trzeci z rzędu w „pojedynku” 
z wielkim zwierzem na drodze nie ma sobie równych!

Jak sugeruje nazwa badania, służy ono sprawdzeniu sta-
bilności pojazdu podczas wykonywania przez kierowcę 
gwałtownego manewru mającego na celu uniknięcie 
zderzenia z wbiegającym na jezdnię łosiem. W ta-
kich okolicznościach jest nim nagłe wyhamowanie 
i próba szybkiego ominięcia zwierzęcia, czyli ener-
giczne zjechanie na sąsiedni pas ruchu i równie sprawny 
powrót na pas, który się opuściło, by uniknąć zderzenia 
z samochodem nadjeżdżającym z przeciwka. Ten niełatwy 
manewr jest często jedyną deską ratunku w obliczu kolizji z po-
tężnym ssakiem kopytnym, która praktycznie zawsze kończy się 
tragicznie. Kombinacja ruchów, jaką w ułamkach sekundy zmuszony 
jest wykonać kierowca, jest tym bardziej ryzykowna, im szybciej 
porusza się samochód. Z tej przyczyny w przeprowadzanym „teście 
łosia” auto przed wykonaniem trudnego manewru rozpędzane jest 

do prędkości 70-80 km/h. Badanie przeprowadzane jest na suchej 
nawierzchni, a newralgiczny odcinek trasy w kształcie litery „S”, 
na którym odbywa się omijanie zwierzęcia, wytyczają rozstawio-
ne na jezdni pachołki. Test powtarzany jest dla coraz większych 

prędkości do momentu, w którym pojazd wpada w poślizg, 
przewraca słupki lub sam ulega obróceniu, co w najlepszym 

przypadku ma miejsce przy wspomnianych 70-80 km/h.
„Test łosia” ma w Szwecji swą długą historię, bo 
sięgającą lat 70. minionego stulecia. Szwedzi od 

dawna doskonale zdają sobie sprawę, że kolizja 
z mierzącym często ponad 2 m i ważącym średnio 

ok. 600 kg ssakiem to nie przelewki. Do gabary-
tów ciała zwierzęcia dochodzi ponadto imponująca 

rozpiętość jego poroża, wynosząca przeciętnie 1,8 m. 
Samochód w „spotkaniu” z łosiem jest praktycznie bez 

szans, chyba że… jest nim Outback! Test pokazał, że model 
spod znaku Plejad jest w stanie skutecznie zareagować na niespo-

dziewane wtargnięcie zwierzęcia na jezdnię nawet przy prędkości 
75 km/h. Dzięki kombinacji zalet Outbacka spokój umysłu (zarówno 
kierowcy, jak i łosia, któremu czasami zdarza się pomylić drogi) 
udaje się zachować nawet w bardzo ekstremalnej sytuacji.

„Łosioodporny” Outback

11facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3/2015
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SPORT

Załoga z Australii wygrywa 
Szczecin Match Race!
W zakończonych właśnie regatach Szczecin Match Race Australijczyk
Matthew Jerwood z załogą Redline Racing Team wygrał w finale z załogą
Rafała Sawickiego i wywalczył kwalifikację do polskiego przystanku
World Match Racing Tour, rozgrywanego na przełomie lipca i sierpnia w Sopocie.
Trzecie miejsce zajął Reuben Corbett z Nowej Zelandii.
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Podczas Szczecin Match Race na 
wodach jeziora Dąbie w Szcze-
cinie (w dniach 29-31 maja) 

czołowi żeglarze meczowi z całego 
świata walczyli o cenne punkty Pucharu 
Świata ISAF oraz kwalifikację do 
Energa Sopot Match Race. Na star-
cie stanęło 11 załóg, między innymi 
z Australii, Nowej Zelandii, Irlandii, 
Danii i Wielkiej Brytanii. W ciągu 
3 dni regat rozegrano ponad 60 wy-
ścigów, w tym fazę eliminacyjną oraz 
półfinały i finały w systemie play-off. 

– Wciąż nie mogę uwierzyć, że wygrali-
śmy Szczecin Match Race i zadebiutujemy 
w polskim przystanku World Match Ra-
cing Tour. Już w zeszłym roku walczyliśmy 
o kwalifikację do Sopotu, niestety wtedy 

wygrana w Kamieniu Pomorskim była dla 
nas nierealna. Nawet dziś nie wyobra-
żałem sobie, że pokonam takie nazwiska 
jak Reuben Corbett czy Przemysław 
Tarnacki i zgarnę bilet do Sopotu. Jestem 
niezmiernie szczęśliwy – powiedział 
naprawdę wzruszony Australijczyk.

Szczecin Match Race już od 8 lat jest 
ważnym punktem na mapie światowego 
match racingu. Z roku na rok do stolicy 
województwa zachodniopomorskiego na 
regaty Polish Match Tour przyjeżdżają 
coraz wyżej sklasyfikowani sternicy 
światowego rankingu Międzynarodowej 
Federacji Żeglarskiej ISAF. W zeszłym 
roku zwycięzcą został pięciokrotny mistrz 
świata – Ian Williams, a kwalifikację 
do polskich regat World Match Racing 

Tour uzyskał Nicolai Sehested, obecnie 
uczestniczący w regatach Volvo Ocean 
Race. W tym roku Szczecin Match Race 
został włączony do World Match Racing 
Tour ze statusem World Tour Event. 

Oficjalne wyniki Szczecin Match Race:
1. Matthew Jerwood (AUS)
2. Rafał Sawicki (POL)
3. Reuben Corbett (NZL)
4. Przemysław Tarnacki (POL)
5. Philip Bendon (IRL)
6. Marek Stańczyk (POL)
7. Mark Lees (GBR)
8. Lucas Lier (DEN)
9. Łukasz Wosiński (POL)
10. Patryk Zbroja (POL)
11. Piotr Harasimowicz (POL)

ORGANIZATOREM REGAT JEST MT PARTNERS 
– POLISH MATCH TOUR I YACHT KLUB POLSKI 
SZCZECIN, A BAZĄ REGAT JEST PRZYSTAŃ YKP 
SZCZECIN W MARINA CLUB W SZCZECINIE. REGATY 
ZALICZANE SĄ DO RANKINGU PUCHARU ŚWIATA 
ISAF. SPONSORAMI CYKLU SĄ SUBARU IMPORT 
POLSKA, DELONGHI, HAMPTON BY HILTON 
ŚWINOUJŚCIE, POLSKIE LNG, D.A.D SPORTSWEAR 
– DOSTAWCA ODZIEŻY KADRY POLSKI PZŻ, 
HARKEN, SUBARU – POLMOTOR, MARINA CLUB 
W SZCZECINIE. ORGANIZATOREM CYKLU JEST 
FIRMA MT PARTNERS PRZY WSPÓŁPRACY Z YKP 
SZCZECIN I POLSKIM ZWIĄZKIEM ŻEGLARSKIM.
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RAJDY tekst: WACŁAW STAWIARSKI/SPRT
zdjęcia: TOMASZ KALIŃSKI

Przez krater wulkanu
do zwycięstwa
Rajdy samochodowe to zdaniem wielu najpiękniejszy sport. Nie chodzi jednak jedynie 
o rywalizację, walkę o ułamki sekund czy przesuwanie własnych limitów, ale także 
(a może przede wszystkim) o przepiękne krajobrazy, wśród jakich ta walka z czasem przebiega. 
Jedną z najbardziej zapierających dech w piersiach lokalizacji jest z pewnością wyspa 
Sao Miguel, jedna z 9 należących do archipelagu Azorów, gdzie rozgrywana była 4. runda 
Rajdowych Mistrzostw Europy. Subaru Poland Rally Team odniósł tam ogromny sukces, 
zwyciężając w klasyfikacji ERC2 i zajmując 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Od czasu występów w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzo-
stwach Świata SPRT nie stanął 

przed tak ogromnym wyzwaniem jak rajd 
na środku Atlantyku. Daleka podróż na 
Rajd Azorów oznaczała, że busy z przy-
czepami (a w jednej z nich rajdówka!) mu-
siały wyruszyć już w niedzielę, niespełna 
2 tygodnie przed rajdem, by na czas dotrzeć 
do Setubal, gdzie ładowane były na zamó-
wiony przez organizatora prom. Po przy-
byciu do Portugalii zestaw SPRT miał „na 
kołach” ponad 3000 km, a potem czekało 
go jeszcze 900 mil morskich podróży 
w transportowcu. Reszta zespołu również 
miała przed sobą długą – jak na standardy 
lotnicze – podróż. Ponad 17 godzin drogi 

z Polski, Finlandii i Litwy na 
Ponta Delgada z kilkoma prze-
siadkami były jednak małą 
niedogodnością w porówna-
niu z ogromnym wysiłkiem 
podjętym przez mecha-
ników, którzy pokonali 
całą Europę Zachodnią. 

Subaru Poland Rally 
Team rozpoczął swój 
rajdowy weekend od 
dwudniowych, niedziel-
no-poniedziałkowych 
testów, na których Do-
minik i Kamil pokonali 
ponad 60 kilometrów 
w różnych warunkach.
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Przez krater wulkanu
do zwycięstwa



– To będzie mój pierwszy występ 
w Subaru na szutrze i to od razu w tak egzo-
tycznym rajdzie, jestem więc bardzo podeks-
cytowany. Trasy są spektakularne, a różnice 
wysokości sprawiają, że czujemy się jak na 
kolejce górskiej. Przypomina mi to trochę 
Rajd Wisły, ale na szutrze. Wraz z zespołem 
przez dwa dni pracowaliśmy nad ustawienia-
mi i jestem z nich zadowolony – mówił przed 
startem Dominik Butvilas. – Nasza podróż 
na Azory była bardzo długa, a wyspa od razu 
mnie zachwyciła. Mieliśmy trochę czasu na 
zwiedzanie, ale teraz skupiamy się już w pełni 
na samym starcie. Przed zapoznaniem trud-
no przewidzieć, jak ten rajd będzie wyglądać, 
ale poznałem jego historię i zeszłoroczny 
przebieg, co z pewnością nam pomoże. 

Pierwszy kontakt z tymi odcinkami mieliśmy 
podczas dwudniowych testów. Na pierwszy 
rzut oka wydaje się, że będą to wolne, tech-
niczne próby. Nie są to typowe szutry, na któ-
rych już startowałem i które znam z doświad-
czenia, więc trzeba będzie odpowiednio do 
nich podejść, by na rajdzie jechać dobrym 
tempem – wtórował mu Kamil Heller.

W środę przed rajdem rozegrano 
pokazowy City Show na ulicach Ponta 
Delgada – największego miasta na wyspie. 
Zawodnicy SPRT pojechali widowi-
skowo, kręcili „bączki”, czym wywołali 
wiwat licznie zgromadzonych kibiców.

Właściwa rywalizacja rozpoczęła się 
w czwartek od odcinka kwalifikacyjnego. 
Podobnie jak na Łotwie, strategią zespołu 

było uzyskanie miejsca poza czołową 15, 
by nie otwierać trasy i „czyścić” z luźnej 
nawierzchni. Dzięki zwolnieniu w samej 
końcówce próby ta sztuka się udała. 

Po pierwszej sekcji rozgrywanej 
w czwartek Dominik i Kamil liderowali 
w ERC2 z przewagą 8,4 s nad Davidem Bot-
ką i 12,9 s nad lokalnym asem Luisem Rego. 
Pierwszy etap był kontynuowany w piątek. 
Załoga SPRT dalej jechała znakomicie, 
w szczególności na słynnym odcinku „Sete 
Cidades” (siedem miast) wiodącym wokół 
krateru wulkanu. Na jego drugim przejeź-
dzie litewsko-polski duet pokonał najbliż-
szego rywala w stawce o 33,8 s, czyli o ponad 
sekundę na kilometrze! Na koniec etapu 
załoga SPRT zajmowała 8. miejsce w kla-

syfikacji generalnej i prowadziła w ERC2. 
– Ostra walka trwała przez cały dzień i było 
bardzo łatwo stracić czas. Lokalni zawodnicy 
znają te trasy doskonale i mocno naciskali 
– mówił na mecie etapu Dominik Butvilas. 
– Ostatni odcinek był bardzo wymagający, 
z pewnością należy do  najtrudniejszych, 
jakie razem z Kamilem przejechaliśmy. 
40 sekund przewagi to wbrew pozorom nie 
jest tak dużo, jeśli wziąć pod uwagę, jak 
długie są jutrzejsze próby. Walka z Luisem 
będzie więc trwała dalej. – Dzisiejszy dzień 
poszedł całkiem dobrze i mamy spore 
powody do zadowolenia. W porównaniu do 
pierwszej pętli po przejeździe całej stawki 
droga bardzo się zmieniła, można było 
jechać szybciej i pewniej. Idealnie układała 

się do jazdy. „Sete Citades” jest troszkę 
przerażający, gdy widzi się przepaść po obu 
stronach. To wymagająca i długa próba. 
Jechaliśmy nią ponad 21 minut. Mieliśmy na 
niej dobre tempo, podobnie zresztą jak i na 
pozostałych odcinkach. Na OS 9 zatrzymał 
nas wypadek Giacomo Costenaro – jego auto 
stało w poprzek drogi i całe szczęście, że 
kibice nas zhamowali. Straciliśmy tam około 
2 minuty także decyzja ZSS o nadaniu nam 
czasu była właściwa – dodał Kamil Heller.

Drugi, ostatni etap rajdu liczył po-
nad 101 kilometrów i był podzielony 
na 6 odcinków specjalnych. Dominik 
i Kamil przejechali go bezbłędnie, a je-
dyny problem, jaki ich spotkał, to awaria 
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interkomu. Szybkie przełączenie się na 
zapasowy zestaw sprawiło, że strata była 
bardzo niewielka, a załoga SPRT bez 
problemu dotarła do mety odcinka. 

Subaru Poland Rally Team 50. Rajd 
Azorów zakończył na 8. miejscu w kla-
syfikacji generalnej i po raz pierwszy 
zwyciężył w grupie aut produkcyjnych, 
czyli ERC2. Przed Subaru Imprezą STI 
sklasyfikowane były już tylko znacznie 
mocniejsze, stworzone wyłącznie do raj-
dów samochody klasy R5 czy RRC. Po raj-
dzie Dominik i Kamil zajmują 3. miejsce 
w ERC2 z 69 punktami, a Subaru Poland 
Rally Team z 50 „oczkami” jest 2. w kla-
syfikacji zespołów. Kolejny start zespołu 
już w lipcu, podczas Rajdu Estonii.

– To był wspaniały rajd. Samo-
chód był niezawodny i świetnie zniósł 
trudy odcinków specjalnych. Wszystko 
pracowało znakomicie, jestem zadowo-
lony z naszego tempa i szybkości, jaką 
tu prezentowaliśmy. Techniczne odcinki 
specjalne przebiegające w górach były dla 
mnie czymś zupełnie nowym i cieszę się, 
że mogłem je poznać. Azory są niesa-
mowicie piękne, a tutejsze trasy bardzo 
wymagające dla każdego kierowcy. 
Mam nadzieję, że wrócę tu w przyszłym 
roku! Dziękujemy całemu Zespołowi i na-
szym Partnerom: Subaru Import Polska, 
Keratronik, Raiffeisen Leasing, SJS 
oraz Eneos – podsumował swój występ 
Dominik Butvilas. – 50. Rajd Azorów był 

dla mnie fantastycznym doświadczeniem. 
Zarówno wyspa, jak i rajd zapierały 
dech w piersiach. Odcinki były bardzo 
zróżnicowane i mogliśmy się sprawdzić 
w każdych warunkach. Pojechaliśmy 
dobrze, a zwycięstwo w ERC2 niezwykle 
mnie satysfakcjonuje. Przed startem 
trudno było zrobić jakiekolwiek założe-
nia i przewidzieć, jak rajd może się dla 
nas skończyć, a taki rezultat bralibyśmy 
w ciemno. Możemy być zadowoleni 
zarówno z naszej szybkości, jak i tego, 
że po drodze nie spotkały nas żadne 
większe przygody. Swój udział w tym 
sukcesie miał również świetnie przy-
gotowany samochód, za co dziękujemy 
całemu SPRT – dodał Kamil Heller.

17facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3/2015

OD RAJDU AZORÓW SUBARU IMPREZA STI 
SUBARU POLAND RALLY TEAMU PREZENTUJE 
ZUPEŁNIE NOWE BARWY. DO GRONA 
PARTNERÓW ZESPOŁU DOŁĄCZYŁA BOWIEM 
MARKA ENEOS. NALEŻY ONA DO JEDNEGO 
Z NAJWIĘKSZYCH NA ŚWIECIE JAPOŃSKICH 
KONCERNÓW SEKTORA NAFTOWEGO 
I ENERGETYCZNEGO – JX NIPPON OIL & ENERGY 
CORPORATION. JEST OBECNA W MOTOSPORCIE 
OD WIELU LAT, DOSTARCZAJĄC OLEJE DO 
POJAZDÓW STARTUJĄCYCH M.IN. W WYŚCIGACH 
FORMUŁY 1, RAJDZIE PARYŻ-DAKAR, 
CZY WYŚCIGACH SUPER GT. W SEZONIE 2015 
JEST JEDNYM ZE SPONSORÓW SPRT. 
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Akcja Subaru wpisała się w filozofię 
III Światowego Tygodnia Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 

ONZ 2015. W trakcie pikniku najmłod-
si uczestnicy ruchu drogowego oraz 
ich opiekunowie mogli przekonać się, 
jak wpływać na bezpieczeństwo swoje 
i innych. Gościem specjalnym imprezy 
był wielokrotny Mistrz Polski w rajdach 
samochodowych – Kajetan Kajetanowicz. 
Kierowca tłumaczył dzieciom, jak waż-
ne jest przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego. W części skierowanej do 
rodziców mówił natomiast o zasadach 
prawidłowego ustawienia fotela, lusterek, 
właściwego zapięcia pasów i poprawnego 
zamocowania fotelików dziecięcych.

Podczas wydarzenia dla dzieci przygo-
towano wiele atrakcji, m.in.: otwarty teatr, 
„malowanie bezpieczeństwa”, pokonanie 
toru przeszkód na hulajnodze lub rowerze, 

Szpital dla 
Pluszaków, 
teoretyczne testy 
na kartę rowerową. 
Najmłodsi mogli 
także zapoznać 
się z radiowozami 
i motocyklami na-
leżącymi do policji 
oraz wziąć udział 
w warsztatach two-
rzenia kamizelek 
odblaskowych.

Dorośli uczest-
nicy pikniku mogli 
wysłuchać porad 
eksperckich na 
temat sposobów ra-
dzenia sobie w trud-
nych sytuacjach dro-
gowych oraz wziąć 

BEZPIECZEŃSTWO

W trosce 
o bezpieczne 
drogi 
Subaru Import Polska było 
organizatorem wiosennej akcji 
„3maj  się bezpiecznie. Zwolnij!”, 
mającej propagować odpowiedzialne 
zachowania wśród kierowców, 
a co za tym idzie – wpłynąć na 
ograniczenie liczby wypadków 
drogowych. Zwieńczeniem 
akcji był piknik dla dzieci, który 
9 maja 2015 r. odbył się w parku 
Skaryszewskim w Warszawie. 
Piknik został zorganizowany 
przez Krajową Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
przy merytorycznym wsparciu 
Komendy Głównej Policji. 



19

Dowiedz się więcej:
 TRZYMAJSIE.EU 

 BEZPIECZNE.SUBARU.PL  



20 PLEJADY NR 60 www.plejady.subaru.pl

udział w warsztatach z zakresu bezpie-
czeństwa osób niewidomych jako uczest-
ników ruchu drogowego. Dla dorosłych 
zorganizowano także pokaz poprawnego 
montowania fotelików w samochodzie 
i prezentację zasad działania fotoradarów.

Na stoisku Subaru Import Polska 
najmłodsi oraz ich rodzice mogli poko-
nać przygotowany tor na magicznych 
rowerach i hulajnogach, takich jak: 
ElliptiGO, będący połączeniem roweru 
z orbitrekiem, czy Balanze Bike, któ-
ry nie posiada korby i pedałów, dzięki 
czemu pomaga dzieciom w nauce jazdy 
na rowerze. Na torze znalazła się także 
trójkołowa hulajnoga Kickboard i pozba-
wiony kierownicy rower SQRL. Na naj-
lepszych czekały nagrody: miniautka 
Subaru Outback i kolorowe odblaski. 

Kiedy dzieci próbowały swoich sił 
na trasie rowerowej, rodzice zmagali się 
z niełatwymi pytaniami dotyczącymi 

BEZPIECZEŃSTWO



bezpiecznego poruszania się w ruchu 
drogowym. Najlepsze odpowiedzi na-
gradzane były przez trenerów Szkoły 
Jazdy Subaru – Ireneusza Dancewicza 
i Janusza Dudka – specjalnymi vouche-
rami na kursy doszkalające z technik 
jazdy w kieleckiej SJS. Uczestnicy musieli 
także poprawnie przejść kurs z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy na 
platformie e-learningowej iMedic.

7 zwycięzców spośród 30 osób 
startujących w konkursie przyjedzie 
niebawem do Kielc na specjalny trening, 

który ma nie tylko promować bezpiecz-
ną jazdę, ale także edukować w kwestii 
poprawnych zachowań na drodze. Stoisko 
Subaru odwiedziło wiele znanych osób, 
dziennikarzy i artystów, m.in. wokalistka 
Katarzyna Stankiewicz, która również 
jest wielbicielką marki Subaru. 
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Model o groźnie brzmiącej nazwie 
Levorg pojawił się w Japonii jako 
prototyp późną jesienią 2013 roku, 

a w maju 2014 r. wszedł do sprzedaży. 
Wtedy jeszcze producent utrzymywał, 

że jest to samochód przeznaczony 
wyłącznie na rynek japoński. Koncepcja 
była dość prosta i – przyznajmy – całkiem 
zgodna z europejskim duchem moto-
ryzacji: obszerne kombi, ale zestrojone 

w ten sposób, że można je traktować 
jako samochód sportowy. Bo przecież 
termin „sport–kombi” narodził się raczej 
na Starym Kontynencie i przedstawi-
cieli tego gatunku jest tu mnóstwo.

MODELE tekst: JERZY DYSZY

Japończyk w Europie
Anonsowanie nowego modelu Subaru jako „Japończyka” wydaje się dziwne, bo przecież auta 
tej marki są japońskie. Tym razem jednak ma to sens, bo Levorg został skonstruowany 
i skonfigurowany na tamten rynek. A potem ktoś wpadł na pomysł – przecież Europejczycy 
też będą zadowoleni! 
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Interesujące jest umiejscowienie 
Levorga w gamie samochodów Subaru 
pod względem jego wymiarów. Mieści się 
on mniej więcej pomiędzy poprzednią 
a obecną (niestety niedostępną w Polsce) 
generacją Legacy. Jest więc wyraźnie 
większy od XV i Imprezy, a ze względu 
na proporcje (jest znacznie niższy od 
Legacy 5. generacji, a przy tym równie 
szeroki) wydaje się na oko (z zewnątrz) 
co najmniej tak duży. Rzeczywistość jest 

jednak inna, z tym że interesująca 
– Levorg jest o 10 cm krótszy od 
aktualnego Legacy kombi, ale wewnątrz 
podobnie obszerny i ma minimalnie 
bardziej pojemny bagażnik. To ostatnie 
uzyskano, zmniejszając nieznacznie 
jego rozstaw osi, ale też rezygnując 
z koła zapasowego. Takie czasy! 

Aby nie wikłać się zanadto 
w porównaniach, proponujemy Państwu 
przeanalizowanie tabeli z wymiarami. 

Wyniknie z niej, że Levorg jest bliskim 
kuzynem Legacy (ale też XV i Imprezy, 
bo powstały one na wspólnej platformie), 
tyle że o proporcjach, które mają ułatwić 
manewrowanie na wąskich, ciasnych 
drogach. Czyli w sam raz właśnie nie tylko 
dla Japonii, ale też Europy! Natomiast 
wewnątrz Levorg ma być po prostu duży 
i wygodny, dzięki swej szerokości i licznym 
trikom, pozwalającym wygospodarować 
w kabinie jak najwięcej miejsca. 



A podwozie? Oczywiście bardzo 
podobne konstrukcyjnie do wymienionych 
kuzynów (znowu – ta sama platforma), 
ale ze wskazaniem na... WRX STI! No, może 
nie dosłownie, bo komfortowe sport-
kombi przestałoby być komfortowe, ale 
jednak producent wskazuje na dziesiątki 
miejsc, gdzie konstrukcja nadwozia 
i zawieszenia, jego elementów metalowych 
oraz gumowych, jest sztywniejsza 
niż we współczesnym Legacy. 

Interesujące, jak to będzie działać 
w praktyce. Czekamy z niecierpliwością na 
jazdy testowe. W każdym razie od stro-
ny estetycznej widać pewne nawiązanie 
do najszybszego, naprawdę sportowego 

Subaru. Levorg to obecnie drugie auto 
tej marki, w którym powraca kultowy 
wlot powietrza na masce, kierujący je do 
intercoolera. I dodajmy – ta maska jest 
aluminiowa, jak w WRX STI, co pomaga 
w prawidłowym wyważeniu samochodu. 

Powróćmy na chwilę do nazwy auta. 
Levorg przywodzi na myśl jakiegoś brutal-
nego potwora, może coś z japońskich baśni 
o Godzilli. Ale nic z tych rzeczy. To po prostu 
skrót od słów Legacy – Revolution – Touring. 
Rewolucyjne auto turystyczne, a wywodzące 
się z Legacy. A czy będziemy tu rzeczywiście 
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XV Levorg Legacy  
(5. generacja)

długość (mm) 4450 4690 4790

szerokość (mm) 1780 1780 1780

wysokość (mm) 1570 1465 1535

rozstaw osi (mm) 2635 2650 2750

promień zawracania (m) 5,3 5,4 5,5

pojemność bagażnika (l) 380 522 520



obcowali z potworem? Niestety, Europejczy-
cy muszą się chyba na razie obejść smakiem. 

Podstawowym i jedynym silnikiem 
w Europie będzie (być może – na razie) do 
bólu rozsądna, downsizingowana jednostka 
1.6 DIT. Jest to SUBARU BOXER o pojem-
ności 1,6 litra 2×DOHC turbo z bezpośred-
nim wtryskiem benzyny (stopień sprężania 
11:1), o mocy maksymalnej 170 KM w zakre-
sie od 4800 do 5600 obr./min i momencie 
obrotowym 250 Nm. Mała turbosprężarka 
Twin Scroll sprawia, że silnik dostarcza 
ten moment w bardzo szerokim zakresie 
obrotów 1800–4800 obr./min, 170 KM to 
też niemało, ale ponadpółtoratonowe auto 
z bezstopniową skrzynią biegów Linear-
tronic nie będzie (jak na dzisiejsze czasy, 
ze swoim 8,9 s do 100 km/h) demonem 
przyspieszeń. Ma być natomiast kró-
lem ekonomii i życzliwego podejścia do 
środowiska (norma emisji spalin Euro 6b), 
bo wstępne dane sugerują optymistycznie 
niecałe 6 l/100 km średniego zużycia paliwa. 

Levorg jest oczywiście kolejnym 
przedstawicielem rodziny Subaru, rzecz 
jasna z silnikiem typu bokser i z układem 
napędowym Symmetrical AWD. Producent 
podkreśla, że procedury dostosowywa-
nia intensywności napędu tylnych kół 
do każdych warunków drogowych 
i do sposobu jazdy kierowcy weszły tu na 
kolejny, wyższy poziom, dzięki zaawanso-
wanym rozwiązaniom elektronicznym. 

A jakieś opcje? Inny silnik, manualna 
skrzynia lub coś podobnego? Niestety, 
nie w Europie. W Japonii co innego – jest 
benzynowa dwulitrówka o podobnej 
konstrukcji, ale o mocy maksymalnej 
300 KM. My niestety mamy swoich unij-
nych urzędników, więc podobne szaleń-
stwa wybijane są producentom z głowy. 
Chociaż zwykła, sześciobiegowa skrzynia 
manualna zapewne zyskałaby wśród nas 
nieco zwolenników, bo bezstopniowe 
Lineartronic z automatycznym podzia-
łem zakresu przełożeń na 6 wirtualnych 

biegów i licznymi nowo wprowadzony-
mi usprawnieniami nie każdemu musi 
pasować. W rezultacie jedyne opcje do 
wyboru to dwie wersje wyposażenia 
– bardziej standardowa GT na kolach 17” 
i nieco bardziej sportowa GT-S, z kołami 18” 
i nieco większymi przednimi hamulcami. 

Że można go będzie polubić, jeste-
śmy w stanie uwierzyć. Informacje, jakie 
nadchodzą od producenta, na temat liczby 
mniejszych lub większych usprawnień 
i poprawek, jakie różnić będą Levorga od 
Legacy, są wręcz budujące. Ergonomia, 
wykończenie kabiny, stylistyka najdrob-
niejszych detali, komfort, bezpieczeństwo, 
elektronika – widać dużą chęć, by Subaru 
na poważnie zaczęło konkurować w euro-
pejskim segmencie usportowionych kombi. 

Samochód wkrótce pojawi się na naszym 
rynku, także w Polsce, a wtedy poznamy 
jego prawdziwą wartość. Może rzeczywiście 
okaże się, że to, co jest dobre dla Japończy-
ka, znajdzie uznanie także w Europie?
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Wszystkie zdjęcia przedstawiają Subaru Levorg w specyfikacji japońskiej.
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Outback należy do tej specyficznej 
rodziny aut, które pomimo zmian 
z generacji na generację mają w swo-

jej aparycji jakiś pierwiastek oczywistości. 
Stawiając je w szeregu, doskonale widzimy, 

jak ich forma ewoluuje i czerpiąc z cech 
poprzednika, kreuje nowe rozwiązania 
i elementy. Podoba mi się takie podejście 
do tematu, gdy rzecz stworzona przez czło-
wieka wydaje się podlegać prawu Darwina. 

Ewolucja wyglądu
Nowy Outback różni się od po-

przednika na pierwszy rzut oka głównie 
przeprojektowanym przodem. Tutaj 
wielki plus dla inżynierów z Fuji. 

MODELE tekst: ALEKSANDER PRZYTUŁA
zdjęcia: MAGDALENA REJNOWSKA

Outback – ewolucja gatunku
Ostatnią rzeczą, jaką zrobiłem przed oddaniem samochodu, było podjechanie na parking 
supermarketu. Zrobiłem to nie dlatego, by próbować palić po nim gumę albo driftować 
między koszykami sklepowymi. Nie. Po prostu jeszcze raz musiałem na spokojnie i na chłodno 
obejść samochód i wybadać, jak to jest w ogóle możliwe, że Subaru, zmieniając tak niewiele, 
sprawiło, że nowy Outback tak bardzo różni się od poprzednika…



27

Poprzedni Outback (jak i również 
Legacy) miał (delikatnie rzecz ujmując) 
bardzo śmiało narysowaną linię grilla 
oraz reflektorów. To jedno z tych aut, 
które non stop wybałusza gały. I o ile 
taki styl reflektorów pasował do bardziej 
zawadiackiego XV, to w Outbacku 
wyglądało to, jakby samochód był cały 
czas mocno zdziwiony: „O rany! Jadę! 
Jak to w ogóle możliwe? O ja cię!”.

Naciągnięte na nadkola i maskę 
reflektory według mojej opinii obciążały 
i zwężały wizualnie całe auto. Sprawiały, 
że koła, chociaż na 18-calowych felgach, 
wyglądały na odrobinę zbyt drobne dla 
takiego samochodu. Patrząc na IV gene-
rację Outbacka przed oczami mam obraz 

niedźwiedzia jadącego na dziecięcym ro-
werku (jak w bajce „Masza i niedźwiedź”).

Nowy przód wygląda o niebo lepiej! 
Po pierwsze, jest poważniejszy, wzbu-
dza większy respekt – czego należy 
spodziewać się po tak potężnym aucie. 
Po drugie, mimo gabarytów odciąża 
linię nadwozia i ją podnosi, uwypuklając 
off-roadowy sznyt. I po trzecie, wprost 
idealnie pasuje do reszty auta. Propor-
cje zostają więc zachowane, a koła nie 
są przytłoczone ciężarem karoserii. 

Sam restyling przodu zmienił 
wygląd Outbacka z palczaka ma-
dagaskarskiego w rottweilera.

Muszę przyznać, że taki Outback znów 
zaimponował mi swoim wyglądem. 

Najnowszy model bardzo łatwo 
da się polubić. Jest solidny. W ruchu 
miejskim, a także w trasie wydawał mi 
się wielkim, szarym monolitem, któ-
ry prze do przodu pośród planktonu 
„wypychaczy nisz” w rodzaju małych, 
byle jakich crossoverów z napędem na 
jedną oś i innych pseudoSUV-ów, które 
– gdyby wjechać nimi w kałużę – pod-
niosłyby kółka, piszcząc: „zimna!”.

Cieszyło mnie poczucie „prawdzi-
wości” tego auta. To, że już od pięciu 
generacji (i ładnych kilkunastu lat) jest 
pojazdem budowanym specjalnie dla 
swojej klasy. Outback nie został stwo-
rzony pod wpływem trendów. Założę 
się o tost z serem, że gdy powstawała 



pierwsza generacja, żaden ze skośnookich 
inżynierów nie pomyślał, że projekt ten 
będzie „odpowiadał na modę” lub „spe-
cjalnie tworzył niszę”. Outback, powstając 
w konkretnym celu, został jednocześnie 
mimowolnie trendsetterem. Podczas gdy 
w Outbacku mamy do czynienia z piątą 
generacją, inni producenci dostrzegli ten 
potencjał raptem kilka lat temu, przez to 
teraz nawet takie pchły jak autka klasy 
miejskiej muszą mieć koniecznie podnie-
sione zawieszenia i literkę „x” w nazwie.

W dodatku nowy model wraz z obecną 
generacją niejako zrywa „kontakt” 
z Legacy kombi, na bazie którego zawsze 
był budowany. Nie jest już „wariacją” 
na temat Legacy. Justin Timberlake 
opuścił N’Sync i zaczął karierę solo!

Ponadto jest pojazdem, którego wygląd 
nie jest tylko czczą obligacją i marzeniem 
kierowcy. Bo w Outbacku nakładki na pro-
gi czy nadkola mają rzeczywiście chronić 
auto. Główne zadanie zwiększonego prze-
świtu to zwiększenie dzielności terenowej, 
a nie tylko zazdrości sąsiada i umiejętności 
pokonania szczególnie przerażającego kra-
wężnika. W końcu jest też osłona silnika 
od spodu, również nie po to, by dopaso-
wać się do „mody” na uterenowione auta, 
ale właśnie dla ochrony podzespołów.

Po prostu majestatyczne i praw-
dziwe auto z krwi i kości.

Ewolucja wnętrza
Gdy skończyłem już wnikliwą kil-

kunastominutową lustrację zewnętrzną 
auta, wreszcie mogłem skupić się na 
wnętrzu, które z racji tego, że widzimy je 
najczęściej, powinno być jednym z naj-
ważniejszych aspektów podczas wyboru 
auta. Tu tak naprawdę spędzamy czas.

Tutaj też się nie zawiodłem. Deska 
rozdzielcza „terenowego kombi” powró-
ciła do klasycznych projektów Subaru. 

Trzeba przyznać, że trendy kreujące za-
równo poprzednią generację wnętrza Out-
backa, jak i wielu modeli innych producen-
tów niezbyt mi odpowiadały. Powodem tego 
jest to, że nie można nazwać mnie wielkim 
fanem pionowo projektowanych nadmu-
chów i mnóstwa drobnych guziczków ro-
dem ze starych smartfonów Sony Ericssona. 

Teraz wnętrze Outbacka 2015 przy-
kuwa uwagę dużym, multimedialnym 

wyświetlaczem dotykowym, zajmu-
jącym centralne miejsce, na środ-
ku deski rozdzielczej. 

Wyświetlacz ten spina funkcje audio, 
nawigacji, sterowania systemami auta 
oraz mulitimediów. Znalazły się tu bardzo 
ciekawe rozwiązania w postaci systemów 
MirrorLink oraz SUBARU StarLink. 
Ten pierwszy łączy telefon komórko-
wy z systemem pojazdu tak, że ekran 
jest praktycznie lustrzanym odbiciem 
wyświetlacza smartfona. Drugi pozwala 
na połączenie systemu auta z internetem, 
również poprzez słuchawki, zarówno 
od zielonego robocika, jak i jabłka. 

Również łączenie Bluetoothem oraz 
przez USB, chociażby iPoda, to zabieg 
trwający dosłownie kilka sekund! Poza 
tym duży plus za zostawienie nad ekranem 
odtwarzacza płyt! Jestem trochę staro-
modny i oprócz muzyki na grającym 
jabłku lubię odtwarzać ją z płyt. Tym 
bardziej, gdy mam do dyspozycji ge-
nialne nagłośnienie Harman i Kadron, 
w którym zakochałem się bez pamięci 
już wcześniej, jeżdżąc WRX STI! 

Tak czysty i panoramiczny dźwięk 
to wielki skarb. Lubię dobrze zestro-
jone audio, bo pozwala mi usłyszeć 
na płytach to, czego nie dałbym 
rady na normalnym sprzęcie.

Poniżej ekranu umiejscowiono 
przejrzysty i intuicyjny panel klima-
tyzacji z przyciskami podświetlanymi 
na rubinowo, co od razu skojarzyło mi 
się z klasykami japońskiej motoryza-
cji. Bardzo fajny zabieg stylistyczny!

Zegary są duże i czytelne, a między 
nimi nie mogło zabraknąć wyświetla-
cza, który posiada kilka trybów, między 
nimi mój ulubiony – kompas. Mężczyź-
ni lubią takie smaczki. Skoro mamy 
w aucie kompas, to znaczy, że możemy 
jechać na rajd Dakar, nie? Genialne! 

Cały środkowy panel zyskał lekkość 
dzięki wyżej opisanej przejrzystości. 
Ogólnie wnętrze tego auta jest widne i cha-
rakteryzuje się sporą przestrzenią. Dodat-
kowy efekt dawał szyberdach i naprawdę 
ogromna ilość miejsca na tylnej kanapie. 

A te fotele! Ludzie, było mi wygodnie! 
Pamiętam, że były skórzane, wentylowane 
i potrafiły zrobić tę sztuczkę z ogrzewa-
niem, podczas której nie marznie zadek. 

Zastanawiałem się, czy nie wymontować 
ich przed oddaniem auta i wstawić w ich 
miejsce krzeseł ogrodowych, ale sądzę, 
że ktoś w salonie jednak by się zorientował 
(i mogłoby zrobić się nieprzyjemnie).

Fotel można ustawić sobie bowiem 
w najbardziej zabawnej pozycji, jaka nam 
przyjdzie do głowy! Wszystko, co da się 
w nich podgiąć, przesunąć, podnieść 
czy odchylić, jest sterowane za pomocą 
przycisków. W dodatku możemy poprosić 
auto, by zapamiętało dane ustawienie, 
gdy na przykład jesteśmy dzwonnikiem 
z Notre Dame, a drugim kierowcą jest 
żyrafa. Koniec z mozolnym ustawianiem 
wszystkiego na nowo! Jeden pstryk i fotel 
wraca do ustawionej przez nas pozycji.

Myślałem, że na ilość miejsca na tylnej 
kanapie wpływa fakt, że jestem postury 
hobbita. Jednak nawet po odsunięciu fotela 
na tyle, by ze swobodą mógł go prowadzić 
ktoś o wzroście ponad 180 cm, z tyłu moż-
na swobodnie zasiąść, trzymając nogę na 
nodze! Naprawdę, na pasażerach najwięk-
sze wrażenie, oprócz majestatu sylwetki 
z zewnątrz, robiła ta przestrzeń w środku.

Do tej pory nie znalazł się kolega, 
który chciał, bym podrzucił go w jedno 
miejsce. Po prostu wsiadł na tylną kanapę 
i tyle go widziałem… Nie znalazła się 
również ekipa grotołazów, która weszła 
na tylną kanapę kilka godzin po nim.

Ewolucja prowadzenia
Chyba nawet nie muszę wspominać 

o tym, że napęd na cztery koła S-AWD 
robiony przez Subaru od dziesięcioleci 
jest klasą samą w sobie. To, że rozkła-
dany jest w proporcji 60% na przód 
i 40% na tył, również nie powinno 
być dla nikogo zaskoczeniem.

Dla mnie natomiast zaskoczeniem 
nie było to, jak ten samochód się pro-
wadzi, lecz to, jak komfortowo radzi 
sobie z paskudną nawierzchnią, rodem 
z asteroidy z „Armageddonu”, którą nasi 
drogowcy mają czelność nazywać „drogą”. 

Przyznam się szczerze, że gdy już 
oswoiłem się z tym, co to zawieszenie 
„może”, to nawet nie zwalniałem przed 
szczególnie paskudnymi kawałkami asfal-
tu! Outback po prostu lekkimi wzrusze-
niami ramion dawał do zrozumienia, że 
właśnie ominął dwadzieścia dziur wielkości 
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Liechtensteinu. Zawieszenie wzdychało 
przy tym z lekka, jak Violetta Villas zwykła 
była wzdychać w swoich romantycznych 
balladach. Żadnych stuków czy niepoko-
jącego dudnienia, tylko ciche: „oj, dziura, 
och… druga, ach… następna!”. Idealnie!

Tak dopracowana miękkość i zwar-
tość nie wpływały jednak na zachowanie 
w zakrętach. Owszem, nie jest to WRX 
STI, lecz nawet na szybkich łukach gabaryt 
i wysokość Outbacka nie są problemem. 
Wszystko odbywa się w granicach jakiejś 
spokojnej skalkulowanej równowagi. 

Jednak jest wspólna cecha, którą Outback 
zapożyczył z WRX STI. Jest to system 
Active Torque Vectoring, który robi 
jakąś magię z kołami, a to przyhamo-
wując któreś z nich na granicy utraty 
przyczepności, a to dając moc na inne.

Ten motoryzacyjny odpowiednik Larsa 
Urlicha nie ma łatwo, ponieważ non stop 
obsługuje każde z kół osobno i wszystkie 
naraz w każdych warunkach i w tym sa-
mym czasie. Jednak radzi sobie z tym zna-
komicie, ponieważ wychodzi z tego równa 
i czysta gra –  dynamiczna jazda w łukach.

Z racji tego, że nie wiem, czy mogłem 
jeździć w miejscu, w którym jeździłem, 
dodam tylko, że zabrałem Outbacka na 
przejażdżkę po niedokończonym odcinku 
dojazdowym lubelskiej obwodnicy (uspo-
kajam – wyłączonej z ruchu!), gdzie chcia-
łem popracować nad paroma slajdami 
tym wielkim kombi. Znalazłem więc długi 
kawałek przygotowanej do asfaltowania 
szutrówki, która będzie podstawą nowego 
odcinka, i wyłączyłem kontrolę trakcji. 
Nie marnując czasu, ruszyłem żwawo 
z zamiarem wykonania kilku nawrotów. 
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Samochód, mimo swojej wagi i roz-
miarów, odłączony od elektroniani, 
posłusznie i bez żadnych niespodzianek 
zakreślał łuki dokładnie tam, gdzie 
chciałem. Ba! Nawet z włączonymi syste-
mami reagował na moje próby łagodnie. 
Nie krzyczał zanadto i nie wyrywał mi 
kierownicy z rąk w celu brutalnej, cyfro-
wej korekcji mojej jazdy. Raczej delikatnie 
sugerował, że trochę kół straciło odrobinę 
przyczepności na luźnej nawierzch-
ni i że byłoby niegłupio zacieśnić lub 
otworzyć kontrę. Fantastyczna zabawa!

Dochodzimy do punktu, w którym 
opuszczamy bezpieczny asfalt. Opusz-
czamy nawet zwykłe szutrówki i udajemy 
się w teren.

Mówiłem już o tym, że wygląd tego 
kombi obliguje do pewnej dzielności 
terenowej. W Outbacku poza asfaltem 
możemy pozwolić sobie na zadziwiająco 
wiele. Już samo zawieszenie, ustawione 
na wysokości 200 mm, pozwala spraw-
nie walczyć z dziurami, korzeniami 
i wystającymi z traktu kamieniami. 
Nie należy również martwić się, że jazda 
po wertepach przekroczy nasze umie-
jętności. Panowie w białych kitlach 
z Subaru pomyśleli o tym i dali do 
dyspozycji kierowcy funkcję X-MODE 
oraz Hill Descent Control, które prze-
strajają auto na prawie terenowy tryb 
jazdy. Dzięki temu możemy spokojnie 
i gładko zjechać ze stromych zboczy oraz 
równie bezboleśnie pod nie podjeżdżać, 
bez obawy, że w pewnym momencie auto 
zacznie się ześlizgiwać. Do tego jeszcze 
cały czas czuwa Symmetrical AWD.

Fajnie brzmi to na papierze, więc 
z wielką dozą optymizmu skręciłem 
w pewien leśny dukt, który pnie się 
stromo pod górę wzdłuż wąwozu lesso-
wego – jednego ze znaków szczególnych 
Lubelskich Lasów. Outback chwilę się za-
stanowił, po czym krok po kroku wspiął 
się po stromiźnie. Nawet kilkukrotnie 
go zatrzymałem w połowie zadania, 
z małpiej ciekawości, czy po wciśnięciu 
gazu ponowi próbę pełzania pod górę, 
czy raczej zsunie się bezwładnie w dół.

I mogę z czystym sumieniem zameldo-
wać – wjechałem, zobaczyłem, zwyciężyłem!

Cały ten terenowy układ sprawia, 
że Outback łączy cechy auta osobowe-
go i SUV-a. Możemy na niego liczyć 
zarówno na asfalcie, jak i w błocie.

Ewolucja w komorze silnika
Bokser. Bo cóż by mogło być innego 

w Subaru, którego głównymi cechami 
są doskonałe prowadzenie i wyważe-
nie? „Płaski” silnik z przeciwstawnymi 
cylindrami może leżeć nisko, dzięki czemu 
auto nie przewala się w zakrętach z boku 
na bok jak najedzona foka. Ponadto bokser 
w Outbacku położony jest na ramie, która 
nie tylko dodaje sztywności nadwoziu, 
ale też sprawia, że podczas wypadku 
silnik nie pakuje się do kabiny na siłę, jak 
Jack Nicolson z siekierą w słynnej scenie 
z „Lśnienia”. Rama po prostu opuszcza 
motor pod kabinę, dzięki czemu kierow-
ca i pasażer nie zostają przygnieceni.

Obecnie do wyboru są dwa silniki: dwu-
litrowa jednostka wysokoprężna z turbo, 
oraz dwuipółlitrowy, wolnossący motor 
benzynowy, który miałem pod moją maską. 

Nie zdradzę wam, jak jeździ Outback 
z turbodieslem, ale mogę przybliżyć 
jego parametry. Mamy więc dwa litry 
pojemności, sto pięćdziesiąt koni mocy 
oraz moment obrotowy 350 Nm, które 
zgodnie z danymi powinny zadowalać 
się od 5,6 do 6,1 litra oleju napędowego 
w zależności od rodzaju skrzyni bie-
gów. Różni go od poprzednika również 
poprawiona kultura pracy i jeszcze 
bardziej ograniczona emisja CO2

.
Ja jednak miałem do dyspozycji 

wolnego ssaka, który połączony został 
z sześciobiegową przekładnią Lineartro-
nic – jest to jedyna opcja dla benzyniaka.

Motor ten pracuje bardzo gładko, 
a ponieważ moc wyciągnięta jest bez 
użycia sprężarki, jest lepiej rozdyspo-
nowana i szerzej dostępna. Poprawki 
wobec poprzedniej wersji są raczej 
kosmetyczne, czyli głównie 175 koni 
zamiast 173 i o pół litra zmniejszone 
spalanie. Już wcześniej to był niezły 
silnik, więc i zasada „dobrze jest – nie trza 
psuć” sprawdziła się w jego wypadku. 

Nie jest to może demon prędkości, ale 
na braki mocy czy momentu obrotowego 
nie można narzekać. W końcu nie jest to 
typowe kombi – „pożeracz autostrad”. 

31facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3/2015



Pierwsza setka pojawia się na liczniku 
po około 9-10 sekundach, co jest niezłym 
wynikiem jak na tak duże auto. Mimo że 
Outback ma trochę inne priorytety niż 
sportowa jazda, reakcję na gaz i większą 
frajdę z przyspieszeń zapewnia w nim 
tryb sportowy SI-DRIVE, który uru-
chamia się przyciskiem na kierownicy. 
Zegary wówczas stają się czerwone, a auto 
żywiej reaguje na polecenia prawej nogi. 
I mimo to, że skrzynie biegów możemy 
przestawić na tryb manualny (zmiana za 
pomocą drążka lub manetek), nie opłaca 
się zbytnio nimi błaznować, udając Felipe 
Massę. Próbowałem jeździć w trybie 
ręcznym, ale za każdym razem zdawało 
mi się to zbędną robotą. Automat o wiele 
lepiej dostosowuje biegi i błyskawicznie 
reaguje na kick-down. Poza tym Li-
neartronic nawet w trybie „Sport” jest 
oszczędniejszy niż człowiek. Z mojej 
kiepskiej dość matmy wynikło, że różnica 
w zmianie biegów manual/automat to 
w zasadzie równe osiągi, a spalanie 
o pół litra większe na niekorzyść tego 
pierwszego! Ech, te maszyny! Nie dość 
że szybsze, to i oszczędniejsze! Nieubła-
ganie zbliża się epoka jak z filmów SF.

Pozostają dwie sprawy. Po pierwsze, 
auto byłoby naprawdę ideałem, gdyby 
można było zamówić je z dwulitro-
wym,  240-konnym benzyniakiem, w jaki 
wyposażane są Forestery XT. Wiadomo 
przecież, że lepiej mieć więcej koni niż 
mniej. Nawet nie mówię o tych 240 ko-
niach, ale gdyby z obecnego silnika 
udało się wykrzesać równe 200, lepiej 
przekomarzałoby się z kolegami przy 
piwie podczas odwiecznej męskiej gry 
„moje auto jest lepsze od twojego złomu”. 

Druga rzecz, na jaką mógłbym 
ponarzekać, to dźwięk, jaki wydobywał 
się z silnika. Przy wyższych obrotach, 
gdy wciskałem pedał gazu w dywanik, 
bokser wydawał się śpiewać raczej so-
pranem niż tenorem lub basem. Sytuacja 
wyglądała tak, jakby Pudzianowski 
śpiewał „Długość dźwięku samotności” 
głosem Artura Rojka. I owszem, śpiew 
ten był czysty, nawet przyjemny, ale 
moim zdaniem bardziej pasowałby do 
małego hot-hatcha niż dużego kombi.

Poza tym, jak już wcześniej wspo-
minałem, to 2,5-litrowe wolnossące 

zwierzę, więc powinno kojarzyć się 
raczej z dzikiem niż słowikiem.

(R)ewolucja w postrzeganiu – EyeSight
Już od lat producenci aut starają się 

stworzyć kierowcy idealnego kompa-
na podróży. Urządzenie, które zawsze 
będzie na pokładzie, nigdy się nie męczy, 
czuwa nad naszą jazdą, a co najważniej-
sze – robi to dyskretnie i nie namolnie. 

W Japonii również pracuje się od 
dawna nad systemem, który, mówiąc 
wprost – będzie Robinem dla naszego 
Batmana, czyli kimś, kto w porę ostrze-
że nas przed niebezpieczeństwem lub 
w ostateczności podejmie kroki, byśmy 
tego niebezpieczeństwa uniknęli.

I tutaj wkracza EyeSight – zdawać by się 
mogło najprostszy i bodaj najskuteczniejszy 
system wczesnego ostrzegania i reakcji, 
jaki można znaleźć w nowoczesnych 
samochodach. Nie mamy tutaj żadnych 
czujników, radarów i innych kosztownie 
brzmiących i wyglądających ustrojstw. 

Całość opiera się na dwóch elektro-
oczach, rozmieszczonych po obu stronach 
środkowego lusterka. Oczy te to kamery, 
uruchamiające się automatycznie po 
kilku sekundach po uruchomieniu silnika 
i monitorujące wszystko, co dzieje się przed 
autem. Dzięki specjalnie dopracowanemu 
systemowi potrafią rozróżnić i odpowied-
nio zareagować na tysiące potencjalnie nie-
bezpiecznych sytuacji, gdy kierowca przeli-
czy się bądź zignoruje zagrożenie. Oprócz 
funkcji ostrzegawczej pełni też pomocniczą 
w postaci aktywnego tempomatu, czy asy-
stenta pasa ruchu. Bardzo pomocne dinksy! 

Muszę przyznać, że przez weekend 
EyeSight’owi udało się poprawić nieco moje 
złe nawyki za kierownicą, czyli zbyt bliskie 
wymijanie aut, późne hamowanie czy pod-
jeżdżanie pod zderzak auta przede mną.

EyeSight działa dobrze – w znakomitej 
większości przypadków miał rację. A nawet 
raz, gdy jadąc w korku, bardzo zaafero-
wałem się znalezieniem piosenki „Baba 
O’Riley” zespołu The Who, zapiszczał 
i zahamował za mnie, unikając kolizji 
z kierowcą przede mną, który ni z tego, 
ni z owego doszedł do wniosku, że fajniej 
będzie wykonać „kangura” zamiast ruszyć. 
Dziękuję Ci EyeSight! To była nauczka, 
by nie bawić się elektroniką podczas jazdy! 

System ten właśnie nie tylko obserwuje 
drogę i ostrzega, lecz również reaguje, 
gdy kierowca rozproszy się rozmy-
ślaniem o bardzo ważnych rzeczach, 
takich jak to, czemu niebo jest niebie-
skie, skoro powietrze jest przeźroczyste. 
Przyznam, że czułem się bezpieczniej, 
wiedząc, że gdzieś w tych dwóch ma-
łych ślepiach nad przednią szybą czu-
wa nade mną dyskretny doradca.

I na początku myślałem, że to przesada, 
by montować takie urządzenie w Subaru, 
którego kierowcy w znacznej większości są 
skupieni na drodze i wiedzą, co robią. Ale 
przekonał mnie właśnie sposób działania 
systemu. To, że nie wyrywa kierownicy 
z rąk, nie krzyczy, jak opętany i nie karze 
nam iść do swojego pokoju bez kolacji. 
Nie jest w żadnym wypadku wychowawcą 
w szkole wojskowej, dla którego każdy 
przejaw niesubordynacji oznacza zadanie 
nam karnych stu pompek. „Przytuła! Prze-
piszecie mi na jutro 
sto razy: «Nie będę 
podjeżdżał blisko zde-
rzaków»” – I trzask! 
Linijką po łapach.

EyeSight działa ra-
czej na zasadzie part-
nerstwa i wzajemnego 
zaufania. My jesteśmy 
tylko ludźmi, on tylko 
systemem. Oznacza 
to, że w żadnym 
wypadku nie po-
winniśmy odpiłować 
pedału hamulca 
i jechać jak psychol, 
czekając, aż elektro-
nika odwali za nas 
robotę. Raczej chodzi 
o to, że wiemy, że on 
tam jest. Ubezpiecza-
my się nawzajem.

EyeSight zasuge-
ruje nam trzymanie 
się swojego miejsca 
również w sytuacji, 
gdy przydarzy się 
nam zjechanie z pasa 
ruchu lub bujanie 
się po nim, co może 
sugerować zmę-
czenie kierowcy. 

32 PLEJADY NR 60

MODELE



System nie jest nowością, ponieważ 
zespół Subaru opracowuje go już od 
kilkunastu lat. Każda następna generacja 
jest więc ewolucją poprzedniej. Wcze-
śniej systemy tego typu używane były 
i testowane głównie na własnej ziemi. 
Dopiero z tą, najnowszą i najbardziej 
dopracowaną edycją EyeSight zostaje 
standardowym wyposażeniem Outbacka.

Na pewno znajdą się tacy, którzy będą 
jednak bić pianę, że jest to za wiele, jeżeli 
chodzi o kwestię ingerencji elektroniki 
w kompetencje kierowcy. Pamiętam, 
że podobne głosy były również w przy-
padku systemów stabilizacji toru jazdy, 
start-stopów czy asystentów parkowania. 

Trzeba przyjąć do wiadomości, że tak 
działa ewolucja i że systemy bezpieczeń-
stwa w naszych autach nie są projektowa-
ne, by upokorzyć nas i co chwilę sadzać 
na karny jeżyk, tylko po to, by w naj-
mniej oczekiwanym momencie (a chyba 

każdemu kierowcy taki przydarza się, 
prędzej czy później) pomóc nam wyka-
raskać się z opresji. Być może będziemy 
denerwować się, że EyeSight po raz 
tysięczny upomina nas przed zbyt małą 
odległością do poprzedzającego pojazdu, 
ale gdy za tysiąc pierwszym zdarzy się, 
że uratuje nas z wjechania komuś w kuper, 
dzięki czemu zdążymy do pracy/na 
spotkanie/na samolot, zamiast stać i w zło-
ści spisywać protokół w towarzystwie 
mundurowych, będziemy mu wdzięczni. 
I tak właśnie rozumiem jego przydatność.

Jaki jest więc Outback jako całość?
Następne ogniwo ewolucji – kolejny 

krok Subaru do celu, jakim jest budo-
wa bezpiecznego, wielozadaniowego 
rodzinnego, uterenowionego kombi. 
Jest dojrzalszy, ładniejszy i co ważne 
– nie rezygnuje z niczego, co zostawili 
mu w spadku poprzednicy. Może jechać 

dynamicznie po autostradzie, może 
wspinać się i zjeżdżać po błotnistych, 
usłanych kamieniami podjazdach. 
Sądzę, że gdyby nawet ktoś miał taką 
fantazję, to mógłby nim zaorać pole!

Nieważne, w jakich warunkach 
się znajduje, zawsze potrafi zagwa-
rantować komfort, wyciszenie i wy-
godę pasażerom. Oraz być idealnym 
kompanem do jazdy dla kierowcy.

Nie epatuje kiczem i tandetą. Jest praw-
dziwy. Nie udaje. Nie pretenduje do 
miana „najszybszego kombi” czy „ideal-
nego auta do miasta”. To nie jego działki 
– i bardzo dobrze. Trzyma się swojego 
świata i zadań, jakie wyznaczyli mu 
inżynierowie i przed jakimi postawią go 
kierowcy. Broń Boże, nie jest autem do 
„wszystkiego” – byłby wtedy jak większość 
konkurencji – „do niczego”. Robi swoją 
Outbackową robotę i trzyma się ich już od 
pięciu generacji! I chwała mu za to.
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CHCIAŁEM SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ SALONOWI 
TECHNOTOP LUBLIN ZA POMOC I ZAUFANIE 
ORAZ AEROKLUBOWI LUBELSKIEMU W RADAWCU 
( AEROKLUB.LUBLIN.PL ), W SZCZEGÓLNOŚCI 
JEGO DYREKTOROWI, ADAMOWI GRUSZECKIEMU 
(RÓWNIEŻ WIELKIEMU FANOWI SUBARU), ZA MIŁE 
PRZYJĘCIE, BEZINTERESOWNĄ POMOC, ROZMOWĘ 
O AUTACH SPOD ZNAKU PLEJAD I SPONTANICZNE 
PRZYGOTOWANIE NAM SESJI ZDJĘCIOWEJ NA PŁYCIE 
LOTNISKA. SZEROKOŚCI!
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Po zeszłorocznym zwycięstwie 
drużyny Mitsubishi ekipa 
Subaru przygotowywała się do 

rewanżu. Po zaciętej rywalizacji w skrajnie 
różnych warunkach atmosferycznych 
w tym roku minimalnie zwyciężyło 
Subaru, ustalając stan rywalizacji na 1:1. 

W klasyfikacji indywidualnej po pu-
char przechodni sięgnął ubiegłoroczny 
zwycięzca „Wielkiego starcia” Sebastian 
Kwiecień, dosiadający Subaru Imprezy.

Idea „Wielkiego starcia” zrodziła 
się rok temu na fali odwiecznej rywa-
lizacji pomiędzy fanami Subaru oraz 

Mitsubishi. Nie od dziś pytanie, który 
z samochodów jest lepszy, elektryzuje 
entuzjastów motoryzacji. Stąd pomysł na 
rozstrzygnięcie sporu w bezpośredniej 
rywalizacji miłośników zarówno Imprez, 
jak i Lancerów Evolution. Spotkanie to, 
utrzymane w duchu współzawodnictwa 

IMPREZY tekst: JANUSZ DUDEK/SJS
zdjęcia: PATRYK PTAK

II „Wielkie starcie”
Impreza vs. Lancer
18 kwietnia na Torze Wyścigowym „Kielce” odbyła się druga edycja „Wielkiego starcia”  
– rywalizacji posiadaczy i użytkowników najmocniejszych modeli Subaru Impreza  
oraz Mitsubishi Lancer. Na fali zeszłorocznego sukcesu i pozytywnego przyjęcia imprezy  
spotkanie to miało charakter współzawodnictwa pasjonatów legendarnych modeli samochodów.
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amatorów, fair play oraz motoryzacyjnej 
uczty dla każdego, po raz drugi znalazło się 
w kalendarzu imprez Szkoły Jazdy Subaru. 

Ireneusz Dancewicz/Szkoła Jazdy Subaru: 
Podczas prowadzonych przez nas treningów 
z techniki jazdy często obserwowaliśmy, 

jak przedstawiciele zarówno jednej, jak 
i drugiej strony wymieniali się między sobą 
spostrzeżeniami na temat poszczególnych 
samochodów. Argumentów mówiących 
o wyższości danego modelu nie było zawsze 
końca. Stąd pomysł! „Wielkie starcie” to 
także chęć zintegrowania obydwu grup. 

Rzuciliśmy rękawicę środowiskom fanów 
Subaru i Mitsubishi, a skala zaintereso-
wania przerosła nasze oczekiwania.

Przebieg rywalizacji
Na starcie tegorocznego, II „Wiel-

kiego starcia” stanęło 27 załóg, 



reprezentowanych niemal po równo, choć 
z lekką przewagą liczebną Subaru. Czyżby 
właściciele Lancerów po ubiegłorocznym 
sukcesie drużynowym sądzili, że i tym 
razem uda się z łatwością powtórzyć 
wynik? Nic bardziej mylnego. Już na 
badaniu kontrolnym, które przeprowadzili 
przedstawiciele znanej stajni Race Rent, 
widać było, że rywalizacja będzie bardzo 
zacięta. Liczba profesjonalnie przygoto-
wanych samochodów nie pozostawiała 
wątpliwości, jak dobrze przygotowane były 

obydwa zespoły. Dopuszczone do rywa-
lizacji były zarówno samochody wypo-
sażone w opony z homologacją drogową, 
jak i te wyczynowe (dwie różne klasy).

Trasa licząca niespełna 3 km biegła 
zarówno przez bardziej techniczną pętlę 
kartingową, jak i zdecydowanie szybszy 
odcinek leśny stanowiący część dużej 
pętli Toru „Kielce”. Już sama różnica 
wzniesień oraz wjazd do „lasu”, zwłasz-
cza dla osób goszczących na imprezie po 
raz pierwszy, były nie lada przeżyciem. 

Przebieg trasy został opublikowany 
w dniu imprezy tak, aby wyrównać szan-
se wszystkich uczestników. Zanim jed-
nak doszło do rywalizacji, kierowcy mie-
li okazję do próby na kolejnych bardzo 
szybkich przejazdach zapoznawczych.

Znana ze swojej specyfiki nawierzch-
nia kieleckiego toru nieraz zaskakiwała 
różnym poziomem przyczepności. Stąd 
też część rozgrzewkowa okazała się 
dla wielu ciekawą lekcją w poszukiwa-
niu szybkości i walce o cenne ułamki 
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sekund, liczone zarówno w klasyfika-
cji indywidualnej, jak i grupowej. 

Około południa rozpoczęła się właści-
wa część rywalizacji z pomiarem czasu. 
Fotokomórka bezlitośnie odmierzała czas 
przejazdów, a kolejni zawodnicy z niepo-
kojem spoglądali w niebo, zastanawiając 
się, czym jeszcze zaskoczyć może pogoda. 
Nie brakowało opadów deszczu, deszczu 
ze śniegiem i gradu. Nie zabrakło także 
mocno oślepiającego słońca, miejscowo 
osuszającego tor. Wszystko to dodatkowo 

utrudniało rywalizację, dając możliwość 
wykazania się zarówno samochodom, 
jak i ich kierowcom. Obyło się jednak bez 
incydentów, choć tył samochodu próbo-
wał wyprzedzić niejednego z kierowców. 
Kończyło się jednak, co najwyżej, tylko na 
widowiskowych obrotach. Oczywiście, jak 
przystało na samochody z rajdową duszą 
wpisaną w ich DNA, nie mogło zabraknąć 
sporej ilości kontrolowanych poślizgów.  
Obserwujący rywalizację z tarasu widoko-
wego licznie zgromadzeni kibice sporymi 

oklaskami  wyrażali podziękowania dla 
zawodników za emocjonujące widowisko. 

Ireneusz Dancewicz:  Ilość kibiców 
wspólnie z nami podziwiających i prze-
żywających rywalizację na torze to tylko 
dowód, jak ciekawy format imprezy udało 
nam się stworzyć. Z wielką przyjemnością 
już teraz możemy obiecać, że w przy-
szłym roku pójdziemy nawet o krok 
dalej, przygotowując kolejne atrakcje 
zarówno dla uczestników, jak i kibiców!
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Wzorem ubiegłego roku na zakończe-
nie spotkania doszło do bezpośredniej 
rywalizacji dwóch najlepszych zawodni-
ków. Z grupy Subaru na starcie biegu na 
dochodzenie stanął Sebastian Kwiecień, 
barw Mitsubishi bronił drugi w klasyfika-
cji generalnej Dariusz Banasik. Trzy okrą-
żenia na pętli owalnej, urozmaicone 
dodatkowymi technicznymi sekcjami, jako 
pierwszy pokonał kierowca Subaru Impre-
zy. W ten sposób drużyna Subaru sięgnęła 
po hat trick (zwycięstwo indywidualne, 
drużynowe oraz w biegu na dochodzenie)! 

Czy w przyszłym roku uda się obronić 
tytuł? Na pewno właściciele Lancerów Evo 
nie oddadzą tak łatwo pola podczas przy-
szłorocznej, III edycji „Wielkiego starcia”.

Wyniki rywalizacji
W najważniejszej klasyfikacji dnia, 

rywalizacji drużynowej, zwyciężyli kierowcy 
broniący barw Subaru (łączny czas najlepszej 

piątki to 57 min 58 sek.), pokonując swoich 
kolegów z Mitsubishi (58 min 32 sek.).

W rywalizacji indywidualnej 
prowadzone były dwie klasyfikacje: 
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INFORMACJE O SZKOLE JAZDY SUBARU
SZKOŁA JAZDY SUBARU (JEJ KORZENIE SIĘGAJĄ 
1997 R.) TO PIERWSZA MARKOWA AKADEMIA 
DOSKONALĄCA TECHNIKĘ JAZDY W POLSCE. 
PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI STANOWIĄ 
SZKOLENIA DLA FLOT SAMOCHODOWYCH, 
OPARTE NA AUTORSKICH PROGRAMACH 
ĆWICZEŃ, REALIZOWANYCH W OŚRODKACH 
NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. GŁÓWNYM 
OBIEKTEM POZOSTAJE TOR SAMOCHODOWY 
„KIELCE”. OBOK SPECJALNIE PRZYGOTOWANEGO 
TERENU O ZRÓŻNICOWANYCH MODUŁACH 
SZKOLENIOWYCH SIŁĘ SJS STANOWIĄ 
DOŚWIADCZENI INSTRUKTORZY, 
PRZYGOTOWYWANI W NAJBARDZIEJ 
RENOMOWANYCH AKADEMIACH EUROPY. SJS TO 
TAKŻE ROZBUDOWANA FLOTA SAMOCHODÓW 
SZKOLENIOWYCH.
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 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA III OGÓLNOPOLSKI ZLOT  
 WŁAŚCICIELI SAMOCHODÓW SUBARU IMPREZA, 
 KTÓRY ZAPLANOWANY ZOSTAŁ NA 1 SIERPNIA 2015 ROKU. 

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 3/2015

Stock (opony z homologacją drogową) 
oraz Outlaw (opony wyczynowe). 
W pierwszej z nich zwyciężył 
Sebastian Kwiecień (Subaru) przed 
kierowcami samochodów Mitsubishi 
Lancer, Dariuszem Banasikiem 
oraz Grzegorzem Olchawskim.

Najlepszym wynikiem końcowym 
wśród kierowców jadących na 
oponach seryjnych popisał się 
Paweł Gil, wyprzedzając Sławomira 
Poczyńskiego oraz Błażeja Dacko. 
Wszyscy dosiadali Subaru Imprez.
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Atak miłości w tej historii miał formę 
przysłowiowego gromu z jasnego 
nieba. Grom uderzył któregoś 

pięknego słonecznego dnia na drodze kra-
jowej nr 5. Bardzo dobrze pamiętam sam 
moment, zakręt, miejsce. Grom miał postać 

niebieskiej Subaru Imprezy o kodowym 
oznaczeniu GC8 – ze złotymi felgami, du-
żym „skrzydłem” i najpiękniejszym dźwię-
kiem na świecie, a wszystko trwało tak krót-
ko, że nie do końca wiedziałem co, kiedy 
i jakim prawem natury mnie wyprzedziło… 

Po powrocie do domu wertowa-
łem gazety – internet nie był jeszcze 
tak bardzo dostępny – w poszuki-
waniu jakichkolwiek informacji na 
temat niebieskiego pocisku. Takim 
samochodem startował w rajdach on… 

PASJE tekst: PAWEŁ CHOJNACKI
zdjęcia: ADAM CIEMNIAK

Szczęście zapisane w gwiazdach
Miłość to takie podstępne uczucie, które potrafi człowieka zaatakować w najmniej oczekiwanym 
momencie. Nie zawsze jest odwzajemniona, często trudna, skomplikowana i trzeba na nią 
zapracować, ale czasem jest zapisana w gwiazdach i nie ma od niej odwrotu.
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Krzysztof Hołowczyc. Czy może być 
lepsza rekomendacja dla samochodu? 

Lata mijały, niespełniona miłość tliła 
się w zakamarkach motoryzacyjnego serca. 
Szczęście nadeszło, kiedy przyjaciel kupił 
Imprezę WRX. Pierwszy namacalny 
kontakt z samochodem przewrócił mój 
motoryzacyjny świat do góry nogami. 
Przecież nie jest możliwe, aby samochód 
tak jeździł, tak się prowadził, brzmiał, 
pachniał… O tak, męski świat ma zapach 

benzyny i spalonych klocków. Jeszcze 
nie wiedziałem jak, ale wiedziałem, 
że muszę ją zdobyć! Moją Imprezę!

Mijały kolejne lata, o „moim” Subaru 
wiedziałem już prawie wszystko, w tym 
to, że jest cały czas tak odległe i nieosiągal-
ne. Decyzja jednak zapadła: muszę mieć 
Subaru. Poszukiwania trwały okrągły rok. 
W tzw. międzyczasie trafiłem na Forum 
Subaru, gdzie z jednej strony mój entuzjazm 
podsycała atmosfera i ludzie, a z drugiej 

ochładzały realne koszty utrzymania, 
gdzie w owych czasach „nic do Subaru 
kosztowało tysiąc”. W trakcie poszukiwań 
zjeździliśmy z Przemkiem pół Polski, 
poznałem wielu zakręconych posiadaczy 
Subaru, znałem chyba wszystkie pojawiają-
ce się w ogłoszeniach egzemplarze, w tym 
ideał – poznańskie GT za nieprzyzwoicie 
wysoką kwotę. Szczęściem w nieszczęściu 
była stłuczka owego egzemplarza, do której 
doszło podczas jazdy testowej jednego 
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z oglądających. Cena znacząco spadła... 
Pojechałem zobaczyć to cudo. Uszkodzenia 
niewielkie, auto seryjne, we wspaniałym 
stanie, pierwszy właściciel, zakupione 
w Subaru Import Polska, niestety z ceną 
nadal sporo ponad budżet. Właściciel, pan 
Bartłomiej, wysłuchał mojej opowieści na 
temat poszukiwań oraz wielkiej miłości 
do Subaru, po czym obiecał, że samochód 
będzie na mnie czekał tyle czasu, ile będę 
potrzebował na zebranie brakującej kwoty. 
Ze względu na rozładowany akumulator 
samochodu nawet nie odpalałem, nie było 
jazdy testowej, było tylko zapewnienie 
właściciela, że auto jest w idealnym stanie. 
Minęło trochę czasu i nadszedł ten dzień. 
Serce waliło mi jak opętane. Po założeniu 
akumulatora Impreza odpaliła i zagrzmiała, 
jak przystało na Subaru, po czym… wjecha-
ła na lawetę i ruszyliśmy do nowego domu. 

Od tamtego dnia minęło już prawie 
10 lat, a nadal każdy dzień z Subaru, każde 
odpalenie, przejażdżka powoduje ten 
sam niewiarygodny stan motoryzacyjnej 
ekstazy. Dziwne, bo podobno miłość to 
chemia, do której się człowiek z czasem 
przyzwyczaja, a ja po 9 latach nadal się 
ekscytuję i to za każdym razem, kiedy 
zasiadam za kierownicą mojego Subaru. 

Pierwsze kilometry nie były łatwe. 
Przezornie za namową przyjaciela Przemka 
przejeździłem je jak emeryt, czasem tylko 
docisnąłem… Auto zbierało się niewia-
rygodnie. Pierwszy start w amatorskim 
rajdzie zakończył się…. zwycięstwem. 
Jak? Nie mam pojęcia, ten samochód sam 
jedzie, dokładnie wie, co i jak chcę zrobić 
i to po prostu robi, słucha, reaguje i chroni 
jak pies przewodnik, jakby wiedział, co 
jest dla kierowcy najlepsze i tak prowadzi, 
aby było szybko i bezpiecznie. Ma też dużo 
fantazji, grzecznie poproszony potrafi pójść 
soczystym bokiem i pozwala przez moment 
poczuć się Krzysztofem Hołowczycem. 

Posiadając już wymarzone Subaru 
z lekką obawą, ale i sporym entuzjazmem 
włączyłem się w życie Forum Subaru. 
Pierwszy forumowy wyjazd do Srebrnej 
Góry zaowocował poznaniem kilku zakrę-
conych posiadaczy Subaru, w tym Szymona 
i Wojtka z lepszymi połówkami. Okazało 
się, że jazda po płaskiej Wielkopolsce jest… 
nudna. Górskie, kręte dróżki wokół Srebr-
nej Góry ujawniły prawdziwy potencjał 
Subaru… O Matko Forumowa, co tam się 
działo! Fizyka przestała funkcjonować, lał 
deszcz, było zimno, ciasno, kręto, wszędzie 
wkoło czaiły się przydrożne baobaby, a my 
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„dzikowaliśmy” do upadłego. Z zakrętu 
w zakręt, w trzy auta zderzak w zderzak 
zaliczaliśmy kolejne kilometry, będące 
zazwyczaj odcinkami specjalnymi rajdów 
rangi Mistrzostw Polski. Wiedziałem, 
że dobrze wybrałem. Auto marzenie. 

Podczas kolejnych odwiedzin Srebrnej 
usłyszałem opowieść o pewnym Marku 
i istnieniu Mekki. Mekka znajdowała się 
w Dzierżoniowie, a Marek miał być guru 
w świecie Subaru. Czego to się człowiek 
w życiu nie nasłuchał… Ale OK, skoro tak 
mówią - trzeba to zobaczyć. Z zewnątrz 
budynek nie zachęcał. Gdzie ta Mekka? 
Po wejściu do środka musiałem mieć minę 
pięciolatka, który właśnie odwiedził kwaterę 
główną św. Mikołaja. To był raj! Marek 
okazał się nie tylko guru Subaru, ale i typem 
człowieka, którego w obecnych czasach ze 
świecą szukać. Spędziłem chyba ze dwie 
godziny z rozdziawioną gębą, słuchając 
Marka, który w sumie obcej osobie poświę-
cił masę swojego cennego czasu, przybliżając 
tajniki marki. 250 kilometrów do domu, 500 
w dwie strony? Nieważne, moim Subaru 
musi zajmować się Marek. Tymczasem MTS 
Dzierżoniów zostało włączone do oficjalnej 
sieci serwisowej, więc Subaru nie tylko było 
w najlepszych, ale i namaszczonych rękach.

Kiedyś wpadłem na pomysł, aby 
samochód wzmocnić. Marek wybił mi 
to z głowy i nadal wspólnie dbamy, aby 
samochód był w jak najlepszym stanie 
technicznym i w możliwie seryjnej spe-
cyfikacji.  Pod opieką MTS Dzierżoniów 
opisywane Subaru „stanęło” pięciokrotnie 
na podium corocznego Zlotu Plejad, w tym 
trzykrotnie na jego najwyższym stopniu. 

Samochód zakupiłem z przebiegiem 
118 tys. km, obecnie na liczniku ma około 
180 tys. Subaru jeździłem na co dzień 
a do tego auto wzięło udział w kilkunastu 
imprezach, amatorskich rajdach i Super-
Oesach. Zastanawiacie się pewnie, co się 
zepsuło przez te wszystkie lata? Ile było 
awarii? Dwie, i to niewielkie, a co waż-
niejsze – nie samo się zepsuło, a zepsuł 
właściciel. Samochód nigdy mnie nie 
zawiódł, a wspomniane awarie były tak 
małe, że auto wracało do domu o wła-
snych siłach. Serwis ograniczał się do 
przeglądów i wymiany elementów zgodnie 
z zaleceniami książki serwisowej i oceną 
Marka, z którą nigdy nie było dyskusji. 

Podobno piorun nigdy nie uderza dwa 
razy w to samo miejsce. To by się zgadzało. 
Drugie rażenie pioruna miało miejsce 
w innej części Polski, a dokładniej na 
Zlocie Plejad w Cedzynie. Nie wiem, jak to 
się stało, ale przed nami na Trasie Szosowej 
pojawił się czarny Forester diesel, a w nim 
załoga kobieca. Przez dwa dni zlotu spę-
dzaliśmy wspólnie sporo czasu na trasie. 
Przypadkowe spotkanie przerodziło się 
w coś więcej, oczywiście nie bez pomocy 
Izy i Tomka, również posiadaczy Subaru, 
którzy zadbali o to, abyśmy z Ewą mieli 
okazję do częstych spotkań. Subarowe 

imieniny, urodziny, subarowy Sylwester 
i wszelkie inne subarowe mniejsze  i wszel-
kie inne subarowe święta były okazją do 
spotkań oraz doskonałej zabawy. Forester 
Ewy okazał się równie wiernym przyja-
cielem jak Impreza i zabrał nas na nasze 
pierwsze wspólne wakacje. Na wyprawę na 
Krym. Przypadkowe spotkanie na Zlocie 
Plejad doprowadziło nas w ubiegłym roku 
do ślubnego kobierca. Do ślubu pojechali-
śmy oczywiście wierną niebieską Imprezą, 
choć dziwnym trafem w dzień wesela 
padł akumulator, a co już mniej dziwne 
– sytuację ratowaliśmy Legacy świadkowej 
panny młodej. Dzisiaj mogę powiedzieć, 
że połączyły nas i wspierały z Ewą gwiazdy. 

Jak każdy, miałem w życiu sytuacje 
kryzysowe, zastanawiałem się nawet nad 
sprzedażą bądź co bądź mało ekono-
micznego samochodu, ale ostatecznie 
nigdy się na to nie zdecydowałem. 
Moja, przepraszam, nasza Impreza 
jako pełnoprawny członek rodziny ma 
w rodzinnym garażu dożywocie.  

Podejmując decyzję o zakupie Subaru, 
nie interesowałem się wielkością bagaż-
nika, miejscem dla pasażerów na tylnej 
kanapie, ilością uchwytów na kubki czy 
schowków, choć przez lata użytkowania 
okazywało się, że wszystkiego jest pod 
dostatkiem, to najważniejsze było prze-
czucie, graniczące z całkowitą pewnością, 
że ten samochód został stworzony dla 
mnie i jest odpowiedzią na moje wszyst-
kie motoryzacyjne oczekiwania. Mocny 
silnik, wyjątkowy napęd, piękna linia, 
niezawodność i nieograniczona frajda 
z jazdy. Wiedziałem, że właśnie tego mogę 
się spodziewać po Subaru, ale rzeczywi-
stość okazała się być lepsza niż marzenia. 

Nie miałem natomiast pojęcia, że po-
siadanie takiego, a nie innego samochodu 
będzie miało aż tak wielki wpływ na moje 
życie. Dzięki posiadaniu Subaru pozna-
łem bardzo wielu wyjątkowych ludzi, 
odwiedziłem wiele interesujących miejsc 
w Polsce i na świecie oraz wiem, że przeżyć 
jakie dało mi Subaru nie doświadczyłbym 
w samochodzie żadnej innej marki. 

Corocznie w rocznicę zakupu samocho-
du odwiedzam poprzedniego właściciela, 
pana Bartłomieja, aby podziękować, że 
zaczekał, aż zwariowany chłopak zbierze 
fundusze na spełnienie marzenia i aby 
porozmawiać o kolejnych mijających 
latach. Nie sposób wspomnieć wszystkich 
wspaniałych ludzi, których poznałem dzię-
ki posiadaniu Subaru i choć nasze drogi 
się czasem rozeszły z takich czy innych 
powodów, to wiem, że w razie potrzeby 
zawsze możemy na siebie wzajemnie liczyć. 

W tym miejscu chciałbym szcze-
gólnie podziękować Panu Rogalskiemu 
za pomysł Forum Subaru, coroczną 
organizację Zlotu Plejad i cierpliwość, 
jaką wykazuje wobec nie zawsze po-
kornych użytkowników marki. 

Prawie 10 lat razem… Subaru 
Love? Tak, Subaru to szczęście, mi-
łość zapisana w gwiazdach… 
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MONITOROWANIE POJAZDÓW
OCHRONA POJAZDÓW

OCENA KIEROWCÓW

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
ZARZĄDZANIE FLOTĄ
STYLE JAZDY

Pobierz w Windows
Phone Store

POBIERZ Z

JEDŹ BEZPIECZNIE, JEDŹ PEWNIE

www.keratronik.pl



PODRÓŻE
tekst:  EWA HABRYN-CHOJNACKA, 

PRZEMYSŁAW KACZMAREK
zdjęcia: PAWEŁ CHOJNACKI
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IV Subariada
– Armenia i Gruzja /cz. 2/
Wszystko zaczęło się około dwóch lat temu na  forum.subaru.pl . Użytkownicy forum – zoui i chojny 
– wpadli na pomysł zorganizowania wyprawy dla posiadaczy aut spod znaku „Plejad”, podczas 
której można spróbować off-roadu, zasmakować przygody, poznać nowe miejsca i ludzi, wyprawy, 
„gdzie sama droga staje się celem”.

Na kolejny biwak dotarliśmy 
długo po zmroku, co jednak 
nie przeszkodziło w organiza-

cji wieczornej imprezy. Rano czekała nas 
pierwsza przeprawa terenowa. Rozpoczęło 
się niewinnie – szutrowym zjazdem przez 
wartki potok nad malowniczy wodospad 

Trakhan. Droga powrotna okazała się 
jednak większym wyzwaniem, zwłaszcza 
dla wolnych ssaków. Bardzo ostry – jak 
się okazało – podjazd pozwolił na wypró-
bowanie mocy silników i doszlifowanie 
techniki jazdy. Początkujący wjechali na 
smyczy za przewodnikiem, ale w końcu 

wszyscy bezpiecznie znaleźli się na drodze. 
Ale teraz czas zrzucić trapery i przyczesać 
fryzury – stolica wzywa! Po drodze jeszcze 
zwiedzanie Echmiadzyna – siedziby 
najwyższego patriarchy Apostolskie-
go Kościoła Ormiańskiego, noszącego 
tytuł Katolikosa Wszystkich Ormian. 

UCZESTNICY WYPRAWY:
 >  MIŁOSZ „RZEŹNIK”, BEATA 
I WSPÓŁTOWARZYSZE
 > OJCIEC DYREKTOR I THAN_JUNIOR
 > ASIA, MURSUS, BASIA I KUBA
 > JUSTI I PRZEMEKKA
 >  IZA I TOMEK (IZOTOM)
 > ANIA I TOMEKW_76
 > WIPOLAK
 > ZOUI (EWA) I CHOJNY (PAWEŁ)
 > KALA I KUBEK
 > ANIA, BAKUM, HUBCIO
 > GRAŻYNA I JANUSZ

 I FORUMOWA SUBARIADA, CZYLI MAJÓWKA 
Z WAMPIRAMI   NR 50–51 Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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Już po przyjeździe okazało się, że pro-
blemy z autem Miłosza zafundowały nam 
dodatkowy dzień odpoczynku w Erewa-
niu – czas na trochę historii, ale i trochę 
zabawy. W pierwszy wieczór z ulgą korzy-
staliśmy z osiągnięć cywilizacji – prysz-
nica z ciepłą wodą, wygodnego łóżka… 
Niektórzy nawet mieli klimatyzację!

Była to jedna z nielicznych okazji na 
wyciągnięcie z bagaży bardziej eleganckich 
koszul i letnich sukienek. Gorące erewań-
skie noce zachęcały do długich spacerów 
i radosnego biesiadowania przy armeń-
skim winie i tradycyjnych potrawach. 

Następnego dnia plan był bardzo napięty. 
W zeszłym roku zupełnie przypadkiem 
odwiedziliśmy Muzeum Historii Armenii. 
Miejsce to zrobiło na nas niesamowite 
wrażenie – na kilku piętrach zgromadzono 
ogromne ilości eksponatów prezentujących 
kulturę i rzemiosło narodu ormiańskiego, 
sięgające trzeciego tysiąclecia przed naszą 
erą. Uświadomiliśmy sobie, że podczas gdy 
nasi przodkowie z maczugami biegali za 
pożywieniem, w Armenii kwitła wysoka 
kultura, z rozwiniętym systemem monetar-
nym i zaawansowanym rzemiosłem, którego 
efekty można było oglądać w postaci pięknej 

ceramiki oraz misternych ozdób ze złota 
i szlachetnych kamieni. Nie sposób było 
w ciągu kilku godzin obejrzeć wszystkiego, 
co nas interesowało. Czas, jakim dyspo-
nowaliśmy, wystarczył na zapoznanie się 
z wystawami epoki starożytnej. Zatem 
z ogromną chęcią ponownie odwiedziliśmy 
to muzeum. Tym razem więcej czasu po-
święciliśmy na historię nowożytną, a zwłasz-
cza kontrowersyjne zagadnienie ludobójstwa 
Ormian. To nierozwiązane dotąd zagad-
nienie rozpala do żywego emocje młodych 
i starszych. Historia narodu ormiańskiego 
jest tak samo bolesna jak Holocaust, choć 
dużo mniej znana. W latach 1915–1917 zmar-
ło lub zostało zamordowanych ponad 1,5 mi-
liona Ormian. Brak uznania tych wydarzeń 

za ludobójstwo jest przyczyną nieprawidło-
wych stosunków dyplomatycznych między 
Armenią a Turcją. Pamięć tych zbrodni do 
dziś jest niezwykle żywa wśród Ormian. 

W Armenii spotkaliśmy się z nie-
zwykle otwartym i żywym przyjęciem, 
wręcz uwielbieniem dla Polski i Polaków. 
Ormianie czują z nami jako katolickim 
krajem bardzo silne więzy, świetnie znają 
naszą historię, rzucając datami chrztu 
Polski i odsieczy wiedeńskiej, są praw-
dziwymi fanami Jana III Sobieskiego. 

Po długim spacerze przez miasto 
i przejażdżce metrem dotarliśmy do 
Matenadaran – Muzeum Manuskryp-
tów. Najstarsze zachowane w nim 
okazy pochodzą z V i VI wieku. Histo-
ria powstania zbiorów świetnie oddaje 
charakter armeńskiego narodu.
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Nie od dziś wiadomo, że Ormianie od 
zawsze byli niezwykle przedsiębiorczy. Po-
łożenie geograficzne Armenii powodowało 
ryzyko ciągłych najazdów sąsiadów. Or-
mianie znaleźli bardzo oryginalny sposób 
na zachowanie tożsamości narodowej – tłu-
maczyli na ojczysty język kluczowe dzieła 
swoich najeźdźców. Świetnie oddaje to cytat 
z „Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego: 
„Kiedy Arabowie podbili Armenię, prze-
tłumaczyli całych Arabów, kiedy najechali 
na Armenię Persowie, przetłumaczyli Per-
sów!…”. Dzięki temu dziś w Matenadaran 
można obejrzeć unikalne tłumaczenia dzieł, 
które często nie zachowały się w oryginale.

Zmęczeni zwiedzaniem i wędrówką po 
mieście mieliśmy przed sobą długą drogę 
powrotną do hotelu. Ponieważ upał zaczął 
nam już poważnie doskwierać, punktem 
odpoczynku był mały sklepik, który 
okazał się winiarnią. Większość grupy 
skapitulowała i rozsiadła się na miękkich 
fotelach. Skoro już usiedliśmy, nie wypada-
ło nie skorzystać z ormiańskiej gościnności 
i nie spróbować miejscowych win. Rozpo-
częła się degustacja, a że byliśmy niezdecy-
dowani, skosztowaliśmy chyba wszystkich 
ormiańskich specjałów. Wykupiliśmy cały 
zapas armeńskiego Muskata i słynnych ar-
meńskich koniaków, niegdyś bardzo u nas 
popularnych. Pokrzepieni, z lekkością 
w nogach szybko wróciliśmy do hotelu. 

Na wieczór zaplanowaliśmy kolejną 
atrakcję. Właścicielka hotelu już od dnia 

naszego przyjazdu roztaczała widoki 
niesamowitej restauracji armeńskiej, do 
której abiazatielno musimy pojechać. Jest 
ona co prawda trochę daleko, więc trzeba 
dojechać taksówkami, ale nie będziemy 
żałować. Już kiedy podjechaliśmy do 
restauracji, zaczęliśmy nabierać podej-
rzeń, że polecone przez naszą gospodynię 
miejsce nie jest przytulną restauracyjką 
z domasznim jedzeniem. Taksówka-
rze wywieźli nas daleko poza centrum 
i wyrzucili pod kolosalnym gmachem, 
który przypominał skrzyżowanie sta-
rożytnej świątyni i orientalnego pałacu. 
Na ogromnej scenie przy akompaniamen-
cie wieloosobowego zespołu muzyczne-
go i tanecznego występowały gwiazdy 
armeńskiej telewizji, przygrywając do 
tańca i do kotleta. Ten ogromny kompleks 
gościł ponad tysiąc osób. Miejsce robiło 
wrażenie, ale zdecydowanie nie była to 
oczekiwana przez nas przytulna ormiań-
ska knajpka. „Justi” i „przemekka”, jedyni 
z naszej grupy, skorzystali z okazji i puścili 
się w gorące tany przy dźwiękach ormiań-
skiej muzyki. Jak przystało na prestiż 
miejsca, pod hotel podjeżdżały wyłącznie 
Bentleye i Rolls-Royce’y (i to Phantomy). 
Nie wypadało więc, aby goście odjechali 
spod restauracji starymi taksówkami. 
Kiedy pod lokal wśród wypolerowanych 
„zachodnich” taksówek podjechała stara 
Łada „kwadraciak” z pękniętą przed-
nią szybą, natychmiast podeszli do niej 

ochoniarze, kategorycznie żądając opusz-
czenia terenu hotelu. Taksówka jednak 
wywołała wśród nas euforię. Na wyścigi 
rzuciliśmy się do starej Łady, licytując 
się, kto nią pojedzie. Ochroniarze pukali 
się w głowę, obserwując dziwacznych 
innostranców. My jednak mieliśmy prze-
czucie i… nie zawiedliśmy się. Taksów-
karz wiózł nas po ulicach stolicy z osza-
łamiającą prędkością, zdecydowanie zbyt 
szybko jak na samoczynnie otwierające się 
drzwi i niepokojące zgrzyty, stuki i trzaski 
we wszystkim, co mogło zgrzytać, stukać 
i trzaskać. Po tradycyjnym targowaniu się 
z kierowcą mogliśmy udać się na ostatni 
cywilizowany nocleg przed czekającym 
nas następnego dnia wyjazdem w teren.

Dzień rozpoczął się od zwiedzania 
monastyru Khor Virap położonego przy 
granicy tureckiej, u podnóża góry Ararat. 
Było to miejsce, w którym przez 15 lat 
uwięziony był św. Grzegorz Oświeciciel, 
późniejszy założyciel Kościoła Ormiań-
skiego. Dzięki niemu Armenia jako 
pierwsze państwo na świecie przyjęła 
chrześcijaństwo w 301 r. Widok monasty-
ru na tle Araratu jest kolejnym para-
doksem historii. Góra ta jest symbolem 
Armenii. To na jego szczytach według 
Biblii osiadła Arka Noego po Potopie. 
Ararat leży niestety obecnie na teryto-
rium Turcji, co jest bolesne dla wielu 
Ormian, którzy zarzucają sobie, że nie 
potrafili obronić swojej Świętej Góry.
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Kolejnym punktem programu była 
dolina rzeki Azat, a konkretnie jej część 
znajdująca się na terenie parku Khosrov 
Forest, jednego z najstarszych na świecie 
chronionych obszarów naturalnych. Do 
jego atrakcji należą położone w dolinie 
rzeki urzekające formacje bazaltowe zwane 
„symfonią kamieni”. Na podstawie ułoże-
nia pięciokątnych słupów można poznać 
ruchy górotwórcze, zachodzące w prze-
szłości w tym rejonie. Nad doliną maje-
statycznie góruje świątynia boga słońca 
Mitry w Garni z I w. n.e. Jeszcze piękniej-
szy widok na okolicę roztacza się z tarasu 
pobliskiej restauracji, w której zjedliśmy 
przepyszny tradycyjny obiad. Miejsce to 
dostarcza jeszcze innych atrakcji – jest to 
raj dla „ptasiarzy”. Siedząc przy filiżance 
niezwykle mocnej armeńskiej kawy można 
podziwiać na wyciągnięcie ręki śmigające 
żołny i majestatycznie kołujące orły. 

Rozleniwieni po 
posiłku udaliśmy 
się do malowni-
czego monastyru 
Gekhard. Legenda 
głosi, że w tym 
klasztorze przecho-
wywano włócznię, 
która przebiła serce 
Jezusa. A tu kolejna 
atrakcja – tym 
razem zapewniona 
przez Kalę i Kubusia. 
Obok ich Forestera 
zaczął się dziwnie 
podejrzany ruch 
– Kala wyciągnęła 
z bagażnika pokrow-
ce, a z pokrowców… 
suknię ślubną 
i ślubny garnitur! 

Kubuś z pomocą 
Tomka, a Kala 
przy asyście Izki 
jako druhny 
przyodziali się 
w odświętne 
stroje, buty i pe-
łen ślubny rynsz-
tunek, polne 
kwiaty zastąpiły 
bukiet, po czym 
młoda para ru-
szyła w kierunku 
monastyru, 
budząc sensację 
i wzruszenie 
wśród zwiedzają-
cych. A pozostała 
część ekipy oczy-
wiście za nimi, 
tworząc zgrabny 
orszak weselny. 
Jak na wesele 
przystało, pan 
młody przeniósł 
małżonkę przez 
próg świątyni. 
Wśród malowni-
czych zabudo-
wań monastyru 
i w romantycz-

nych jego wnętrzach młoda para zafun-
dowała sobie przepiękną sesję zdjęciową. 
Kala wyznała, że sesja w tym monastyrze 
była jej marzeniem. Młodą parą zainte-
resował się nawet miejscowy pop, który 
na prośbę świeżo poślubionych udzielił 
im błogosławieństwa. A później, jak to na 
weselu – młodzi rzucili bukietem i muszką, 
a nowa para młoda – „zoui” i „choj-
ny” – pobrała się już miesiąc później… 
Widocznie to miejsce naprawdę działa 
magicznie! Dzień zakończyliśmy biwakiem 
w górach Gekham, na łące na wysokości 
około 3000 metrów n.p.m., niedaleko 
jeziora Akha Lich. W pięknym otoczeniu 
świętowaliśmy wesele naszych nowożeń-
ców oraz imieniny dwóch Ań, delektując 
się gruzińskimi i armeńskimi trunkami.

Ranek przywitał nas pięknym słońcem. 
Czekała nas malownicza górska trasa do 
jeziora Akha Lich. Podjazd trwał dłużej 
niż zakładaliśmy, co chwila ktoś z ekipy 
z westchnieniem zachwytu zatrzymywał 
się, żeby zrobić zdjęcie. Po jednej z takich 
przerw, na wysokości prawie 3000 me-
trów n.p.m., nasz Land Rover odmówił 
współpracy… . Niestety, diagnoza była 
porażająca – padł nam immobiliser! Samo-
chód po prostu nie odpala! Staliśmy gdzieś 
w górach, w środku niczego, zastanawiając 
się, jak holować 2,5-tonowego Landka 
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w dół, po stromej górskiej ścieżce. Rozwią-
zanie? Telefon do przyjaciela, a raczej do 
mechanika, u którego serwisujemy auto. 
Mimo wczesnej niedzielnej pory Elmer 
o dziwo odebrał telefon i po wysłuchaniu 
objawów potwierdził diagnozę. „Co mamy 
zrobić? Da się pojechać?”. „Tak, ale rozwal 
immobiliser”. Takiej wskazówki nie wy-
trzymało nasze słabe serce. „Miłosz, weź 
telefon, bo ja się chyba przesłyszałem! Nie 
rozumiem, co on do mnie mówi!” Elmer 
był nieugięty: „No mówię przecież, weź 
śrubokręt, młotek i rozwal immobiliser”. 

Chcąc nie chcąc, musieliśmy posłuchać 
dobrej rady. Wyszukaliśmy najmniejszy 
śrubokręt, malutki młoteczek, żeby nie 
uszkodzić pompy wtryskowej i rozpo-
częliśmy delikatną operację „rozwalania” 
immobilisera. Miłosz, widząc tę koron-
kową robotę, zdecydował się zainterwe-
niować. Wziął potężny młot, największy 
śrubokręt i przy użyciu tego finezyjnego 
sprzętu rozkruszył puszkę z immobilise-
rem w drobny mak. Teraz tylko podpiąć 
pompę wtryskową do świateł postojowych 
i voilà! Możemy jechać dalej. Po kilkudzie-
sięciu metrach wspinaczki zobaczyliśmy 
resztę ekipy, która oddawała się błogiemu 
lenistwu w promieniach słońca – herbatka, 
kawka, książki, opalanie. Czas kończyć 
przymusowy biwak i ruszamy dalej. 
Naszym pierwszym celem tego dnia było 
wulkaniczne jezioro Akha Lich. O tym, że 
rzeczywiście jezioro to powstało w kraterze 
wulkanu, świadczył jego idealnie okrągły 
kształt i porozrzucane na brzegu kawałki 
zastygłej lawy, czyli po prostu pumeksu.

To nie był ostatni wulkan podczas 
naszej wyprawy. Następny – Armaghan 
– miał być miejscem naszego noclegu. 
Po drodze zwiedziliśmy jeszcze średnio-
wieczny cmentarz Noratus, pełen mister-
nie rzeźbionych kamiennych chaczka-
rów, sięgających X wieku. Przy wejściu 

do cmentarza otoczyły nas babuszki, 
oferując ręcznie dziergane czapki 
i skarpety. Jedna z nich była tak miła, 
że oprowadziła nas po cmentarzu, poka-
zując najstarsze okazy i – co najważniej-
sze – tłumacząc wyrytą na nich zawiłą 
symbolikę. Podczas opowieści starszej 
pani stawały nam przed oczami jak żywe 
obrazy sprzed wieków – najazd Tata-
rów na ormiańskie wesele i młoda para 
spoczywająca pod jednym kamieniem, 
siostry tak bardzo związane ze sobą, 
że zmarły jednocześnie i pochowane są 
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obok siebie, rodzina bardzo poważana 
we wsi, dla której wybudowano naj-
większy nagrobek. Tłumaczona przez 
przewodniczkę symbolika nagle stawała 
się bardzo czytelna. Podziękowaliśmy 
naszej przewodniczce, usiłując jej wrę-
czyć drobną zapłatę. Babuszka katego-
rycznie odmówiła przyjęcia pieniędzy 
i poprosiła, żebyśmy kupili od niej wyro-
by. Jak się później okazało, chyba dobry 
duch nad nami czuwał, bo bez babci-
nych wełnianych ochraniaczy noc nad 
wulkanem nie byłaby taka przyjemna…

Do krateru wygasłego wulkanu 
Armaghan, położonego na wysokości 
około 2800 metrów, dotarliśmy wcze-
snym wieczorem. Droga do wulkanu 
najeżona była ostrymi kamieniami, co 
znacznie spowolniło tempo wyprawy. 

Rozpoczęliśmy od ostrego długiego 
podjazdu, który trzeba było pokonywać 
w dużych odstępach. Nasza eskapada za-
interesowała mieszkańca pobliskiej wio-
ski, który z powątpiewaniem przypatry-
wał się próbom podjazdu: „Nie podjadą… 
To trasa dla terenowych, nie dla SUV-ów”. 
Postanowiliśmy walczyć o dobre imię 
Subariady: „Dadzą radę…”. Mężczyzna 
jednak nie dawał za wygraną: „Nie ma 
szans, niech objadą tę górę”, „Ale my 
chcemy spać na wulkanie!”, „Aaaa, ale nie 
podjadą…”. W tym momencie pierwsze 
z aut wdrapało się przez uskok skalny 
na górę. „Niemożliwe!” – mężczyzna 
zapiał z zachwytu – „Szto eto za maszy-
ny?”. „SUBARU”. „Aaaa, znaczit subaru 
charoszyje maszyny. Będziecie mieli super 
wycieczkę, tu jest naprawdę pięknie”. 

Nie był to jednak koniec wyzwań. 
Trasa, którą pokonywały Forestery (i jeden 
XV), nie była autostradą, więc trafiały 
się miejsca, gdzie aby przejechać, trze-
ba było wspólnymi siłami dobudować 
kawałek drogi. Trudy wspinaczki – bo 
tak trzeba nazwać mozolne pięcie się aut 
pod górę – wynagradzały niesamowite 
widoki niekończących się pasm wulka-
nicznych szczytów. Jeszcze tylko ostatni 
podjazd… I tu mieliśmy żywy przykład 
tego, jak kilka dni w terenie potrafi po-
prawić umiejętności kierowców. To, co na 
początku wyprawy wydawało się górą nie 
do przejechania, teraz okazało się ledwie 
małym pagórkiem. Ostatni podjazd przed 
wulkanem był naprawdę długi i ostry. 
Typowaliśmy, który z wolnych ssaków 
wjedzie na sznurku. A tu niespodzianka! 
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„Wipolak, brawo, udało się, jesteś na 
szczycie!” „Taaak? A co niby miało się nie 
udać?” „No, ten ostry podjazd…” „Gdzie 
ostry? Nie zauważyłem…”. Po pokonaniu 
ostatniego odcinka naszym oczom ukazało 
się jeziorko rozlane w kraterze wulkanu. 
Tam miało być miejsce naszego noclegu. 
Zanim jednak przystąpiliśmy do rozbija-
nia obozowiska, chętni skusili się na kilka 
rundek rajdowym tempem wokół jeziorka.

Noc była bardzo zimna, ale nic nie dzie-
je się bez przyczyny. Ręcznie dziergane weł-
niane skarpety i czapki kupione od babci na 
cmentarzu uratowały nam życie… A przy-
najmniej palce i uszy przed odmrożeniem. 

Na brzegu wulkanu majaczył malutki 
monastyrek. Z oddali widzieliśmy, jak 
w jego okolicę zjeżdżają się ludzie, palą 
ogniska i ucztują. Następnego dnia okazało 

się, że trafiliśmy na święto, tradycyjnie 
upamiętniane przez miejscowych rytual-
nym ubojem baranków, które pieczone na 
ruszcie stanowią podstawę uczty. Monastyr 
został wybudowany dla upamiętnienia 
pięknej historii miłosnej, podobnej do 
opowieści o Romeo i Julii. Miejscowa 
dziewczyna wyznania chrześcijańskiego 
zakochała się ze wzajemnością w muzuł-
mańskim chłopaku. Młodzi zapałali do 
siebie tak wielką miłością, że postanowili 
pobrać się, nie zważając na kategoryczne 
sprzeciwy swoich rodzin. Aby móc wziąć 
ślub ze swoją ukochaną, chłopak wyrzekł 
się islamu i przyjął wiarę chrześcijańską. 
Młodzi nie cieszyli się długo swoim szczę-
ściem. Rodzina chłopaka odnalazła go i za 
sprzeniewierzenie się wierze pozbawiła go 
życia. Dziewczynie pękło serce i z tęsknoty 

za ukochanym popełniła samobójstwo. 
Na miejscu tragedii, ku czci wielkiej miło-
ści, miejscowi wybudowali monastyr.  

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



PODRÓŻE tekst i zdjęcia:  AGNIESZKA I ADAM  
KIERSNOWSCY
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Wrocław – Monte Carlo.
Rallye de Vin /cz. 1/
Dramatis personae

Agnieszka – pilot-nawigator i księgo-
wy w jednej osobie; Adam – kierowca-
-mechanik (to drugie tylko nominalnie) 
oraz główny fotograf. Razem zgodna para 
z dwunastoletnim stażem małżeńskim. 

Prolog
Przedwiośnie to w naszym domu czas 

jeżdżenia palcem po mapie. Tak też czy-
niliśmy Roku Pańskiego 2014, próbując na 
kolorowej płachcie znaleźć odpowiedź na 
nurtujące nas rokrocznie pytanie: dokąd 

na wakacje? Podstawą poszukiwań były 
doświadczenia z lat ubiegłych, a czynni-
kiem napędowym La Cuvée Mythique 
w słusznym kolorze rouge. Niestety! 
Raz po raz, zamiast rozwiązania proble-
mu, kombinacja zastosowanych narzędzi 
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poznawczych doprowadzała do smętnych 
wniosków, że pojechalibyśmy tu czy tam, 
aaaaale... Późnozimowo-wczesnowiosen-
ne nastroje zaczęły się nam ewidentnie 
w ostatnich latach niepokojąco udzielać. 
Oto paradoks – jeszcze parę lat temu 
postawiwszy zdecydowanym ruchem fla-
mastra czarną kropę na mapie, realizowa-
liśmy plan, rozpoczynając wyjazd od na-
prawy głównej skrzyni biegów motocykla, 
uszycia „uprzęży” na upolowane „na pla-
cu” sakwy (będące de facto wojskowymi 
chlebakami), wymiany łożysk zawieszenia, 

zmiany opon itd. z poczuciem, że wszystko 
jest w najlepszym porządku, a teraz… 
Teraz będąc o te wszystkie sprawy „do 
przodu”, piętrzymy problemy. Co u licha?! 
Przecież chyba nie doroślejemy? Porzu-
ciliśmy więc jałowe dyskusje, pozostając 
przy samym Mythique i kieliszkach 
ustawionych na stole nakrytym mapą 
Europy w charakterze obrusa. 

Rozwiązanie przyszło pewnego 
majowego dnia wraz z poważnym 
kryzysem na naszym ulubionym 
stoisku w delikatesach. Pewnego 

razu podszedłem zdecydowanym krokiem 
do półki, na której… O, żesz! Gdzie są 
butelki z sową w prawym dolnym rogu 
pomarańczowej nalepki?! Pytanie to, po-
dobnie jak kolejne (kiedy można się spo-
dziewać…?), pozostało bez odpowiedzi. 

Wróciliśmy do domu niepocieszeni, 
z butelką czegoś ze szczepu Gar-

nacha i dylematem: szukać gdzie 
indziej czy szukać innego? 

I gdzie właściwie szukać? 
Idąc tym tropem, odna-

leźliśmy pustą butelkę 
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z nalepką w kolorze Tangerine Orange, 
gdzie prócz mało zajmującej informacji 
na temat importera napisane było „wino 
z Langwedocji”. Hmmm... to po drodze 
z Wrocławia mamy, zdaje się, Alpy? OK 
– niech będzie, że Alpy! Zamiast na waka-
cje jedźmy latem po wino. Albo na wino. 
Wszystko jedno, ale jedźmy – im bardziej 
przez Alpy, tym lepiej. I na tym stanęło.

Przygotowania 
Przygotowania do wyjazdu to w pierw-

szym rzędzie wybór, czym pojedziemy. 
Latem podróżowaliśmy najczęściej 
motocyklem. Ostatnio jednak odkryli-
śmy, że samochody również nadają się 
do podróżowania i zabawy (proszę tylko 
nie komentować, że mało odkrywcze!). 
Aby długo nie tłumaczyć, skąd ta nowa 
sympatia, odwołam się do wniosków 
z ostatnich badań własnych: zimą kierowca 
samochodu marznie mniej niż moto-
cyklista; w deszczu natomiast motocy-
klista moknie nieporównanie bardziej. 
Co więcej, podróż po Islandii wykazała, 
że motocykl nie tylko nie ma dachu, ale 
również napędu na cztery koła. W efekcie 
para podróżująca (z szybkością dziarskiego 
piechura) motocyklem na, przykładowo, 
jednym ze szlaków islandzkiego interioru 
podczas postojów, po każdej wywrotce, 
oraz w trakcie przepraw przez rzeki umila 
sobie czas rozmową na temat zalet wszyst-
kich samochodów widzianych w ciągu 
ostatnich dni. Czemu wspominam właśnie 
Islandię? Bo przed wjazdem na wiele tam-
tejszych dróg stoi praktycznie nieznany 
na kontynencie znak: „4×4 only”. Czasem 
towarzyszy mu jeszcze „super-jeeps only”, 
a po drodze co ciekawsze odcinki opa-
trzone są dodatkowo „engage low-range”. 
Wszystko to razem dało nam do zrozu-
mienia, że z tym 4×4 to nie do końca cho-
dzi o tabliczkę mnożenia. Wzięliśmy sobie 
oboje to do serca i w efekcie czteroletniej 
peregrynacji meandrami czteronapędowej 
motoryzacji nasz stan garażowy został 
trwale powiększony o Subaru XV. I nań 
właśnie padł wybór podczas planowania 
winnego wyjazdu. Nie, nie dlatego, że pla-
nowaliśmy forsowanie rzek i pokonywanie 
kilometrów w kopnym piachu. Dlatego 
że Subaru ma zdecydowanie większy ba-
gażnik niż motocykl. A co z sentymentem 

do motocykla? No cóż, nasz motocykl 
też ma duży prześwit i silnik typu bokser 
– jadąc Subaru, nie rezygnujemy więc ze 
wszystkiego. Na korzyść auta przemawiał 
dodatkowo brak konieczności jego przygo-
towania do wyjazdu: samochód jest prak-
tycznie nowy (ok. 22 000 km na liczniku); 
planowe czynności obsługi technicznej 
wykonywane na bieżąco. Mimo wszystko, 
obiecując sobie zabawę w górach, wymie-
niłem olej silnikowy i sprawdziłem stan 
filtra powietrza. I tyle. To w końcu Subaru. 

Specjalnie na wyjazd kupiliśmy 
nowy namiot. Poprzednik, wielokrotnie 
nadużywany rozbijaniem na ostrych 
kamieniach, terenach podmokłych, 
przy huraganowym wietrze, zwijany na 
mokro, suszony na rozmaitych piecach 
itd. w końcu zaczął zdradzać wyraźne 
objawy zmęczenia swym losem. Został 
zatem zastąpiony nowiutkim, okazyjnie 
kupionym polskim Marabutem w weso-
łym kolorze khaki. W moim przekonaniu 
nowy namiot był istnym dziełem sztuki 
namiociarskiej – wprawdzie nieco cięższy 
i większy po złożeniu niż stary, ale był 
za to luksusowy i uszyty tak, że przywo-
dził skojarzenie z bunkrem. Ponadto, 
ponieważ, jak wiadomo, najprostsza droga 
z Wrocławia do Langwedocji wiedzie 
przez Dolomity (niedowiarkom mogę 
pokazać, jak należy złożyć mapę, aby tak 
było), stwierdziliśmy, że nie od rzeczy 
będzie zakup wyposażenia (lonże, kaski) 
umożliwiającego korzystanie z osławio-
nych dolomickich ferrat. Pozostałej części 
wyposażenia biwakowego wystarczyło 
tylko nie zapomnieć zabrać z domu. 

Na koniec został wybór trasy. I tu 
zaczęły się schody. Po zaopatrzeniu się 
w przewodniki (jest ich zatrzęsienie 
– turystyczne, kulinarne, motocyklo-
we, historyczne…) i przejrzeniu całego 
mnóstwa stron internetowych rozpoczę-
liśmy nanoszenie najciekawszych miejsc 
na mapie. W swojej pracy zawodowej 
niejednokrotnie podczas analizy danych 
zetknąłem się z koniecznością interpolacji 
bezładnej chmury rozproszonych punktów 
do linii (względnie) prostej, więc myśla-
łem, że i tu sobie poradzę. Nic bardziej 
mylnego – sieć dróg i rozkład punktów, 
do których chcielibyśmy dotrzeć, okazały 
się absolutnie niespójne. Więcej nawet 

– Agnieszkę, która od lat ma na co dzień 
do czynienia z problemami natury formal-
no-prawno-administracyjnej, co w pol-
skiej rzeczywistości oznacza czarny pas 
w sztuce kombinowania, problem przerósł 
również. Postanowiliśmy zatem zasto-
sować metodę starą jak świat: rozpozna-
nie bojem. W końcu, do jasnej anielki, 
jedziemy po wino, a nie na wyprawę! 

Jazda!
Dzień wyjazdu przypadł we wtorek 

29 lipca. W zasadzie nic ciekawego. Ot, jak 
zawsze  wcześniej przygotowany bagaż 
do auta, gaz, bezpieczniki, kwiatki, rolety 
i wio! Pierwszy odcinek wiedzie przez 
Niemcy autostradami A4, A72, A93 i A3. 
Nuda. Nuda. Nuda i nuda do samej Pasa-
wy, do której docieramy już nocą. Mamy 
tam zarezerwowany nocleg we względnie 
przyzwoitym i stosunkowo niedrogim 
hotelu nad Dunajem. W hotelu popijamy 
miejscowe wino, sklasyfikowane przed 
snem z notą „niezłe”. Następnego dnia 
idziemy rozejrzeć się w mieście. Fajnie, 
miasto leży u zbiegu trzech rzek (Inna, 
Dunaj i Ilz) i robi przyjemne wrażenie. 
Jest tu jeden z największych europejskich 
zamków obronnych, zabytkowe kościo-
ły (w tym monumentalna katedra św. 
Stefana), urocze stare miasto. Miłośnikom 
historycznej urbanistyki, kawoszom 
i smakoszom szarlotki można wyjazd do 
Pasawy polecić. Nam najbardziej zaim-
ponowało jednak coś mniej oczywistego. 
Niemal równo rok wcześniej dużą część 
miasta zniszczyła wielka powódź, po której 
praktycznie nie ma już śladu. Taka spraw-
ność w likwidacji efektów klęski wywarła 
na nas wrażenie, zwłaszcza że oboje dobrze 
pamiętamy powódź z 1997 roku, której 
skutki były jeszcze do niedawna widoczne 
we Wrocławiu. W Pasawie nie zatrzy-
mujemy się na dłużej – mimo wszystko 
nie dojrzeliśmy jeszcze do smakowania 
miast. Przy kawce ustalamy, że dalej 
pojedziemy w Wysokie Taury. Rzut oka 
na mapę przyciąga wzrok do miejscowości 
Gmünd w austriackiej Karyntii. Komputer, 
szybkie logowanie do stosownego serwisu 
i jeszcze szybsza rezerwacja noclegu 
w jakimś pensjonacie. Wracamy do kawki 
i map. Po powrocie do samochodu bez 
namysłu wprowadzam adres noclegu 
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w GPS i ruszamy dalej wciąż jeszcze 
trzymając się autostrad. Po kwadransie 
Agnieszka orientuje się, że coś mocno nie 
gra. Zamiast na południe/południowy 
zachód jedziemy na wschód i północny 
wschód. Stop. Zmiana skali w GPS szybko 
ujawnia najoczywistszą rzecz pod słońcem: 
w Austrii są dwa Gmündy; a my jedziemy 
do tego złego. W serwisie rezerwacyj-
nym lokalizację wskazaliśmy na mapie, 
co, wydawałoby się, powinno wykluczyć 
tego rodzaju pomyłki. Wymieniamy dość 
nieprzyzwoite (ba – wulgarne nawet!) 
uwagi na temat działania internetowej 
rezerwacji noclegów, ja dodaję cytaty 
z mędrców ludowych na temat pośpie-
chu, a następnie, odwoławszy rezerwację 
w złym Gmündzie i zmieniwszy w nawi-
gacji Gmünd na ten dobry, ruszamy dalej. 
O rozsądnym posługiwaniu się GPS jakoś 
się „nie zgadało”. Zresztą wkrótce wjeż-
dżamy w góry, co znacznie poprawia nam 
humory – teraz jazda autostradą doskwiera 
mniej. Do celu docieramy pod wieczór. 

Wjeżdżamy do nieco sennego, urocze-
go miasteczka położonego w bezpiecznej 

odległości od autostrady A10. Po krótkiej 
naradzie na rynku (namiot? eeee… nie 
dzisiaj!) i szybkim rozpoznaniu sytuacji 
instalujemy się w nader przyjemnym 
zajeździe u Prunnera (Gasthof Prunner). 
Jeszcze wieczorem dokonujemy sensa-
cyjnego odkrycia: w tym miasteczku jest 
muzeum dzieł sztuki autorstwa Ferdynan-
da Porsche! Hmmm… To my tu chyba 
zatrzymamy się na dwa dni. Pokrzepieni 
dobrą nowiną i wyrobem winiarskim pana 
Prunnera (ocena: całkiem dobre) w opty-
mistycznych nastrojach przenosimy się do 
alternatywnego świata marzeń sennych. 

Nazajutrz, po kawie, której nie da się 
określić inaczej jak „wybitnie dobra”, je-
dziemy na wycieczkę. Najpierw w kierunku 
jeziora zaporowego Malta szlakiem Malta 
Hochalmstraße. Jak na początek jest nieźle 
– jedziemy ładną, krętą (nareszcie się nie 
nudzę za kółkiem) drogą pośród pięk-
nych gór. Z drogi widać wodospady; przy 
największym, o nazwie Fallbach, robimy 
pierwszy poważniejszy foto-stop. Światła 
do zdjęć wprawdzie nie ma, zaczyna też 
padać, ale – ponieważ to początek wakacji 

– nie umiem się oprzeć (a nuż coś się uda?). 
Deszcz dość szybko wygonił nas z powrotem 
na drogę, która powoli zaczynała zamie-
niać się w potok. System kontroli trakcji 
(VDC) coraz częściej dawał o sobie znać na 
zakrętach. Nie wyłączałem go jednak, chcąc 
lepiej poznać charakterystykę jego działania. 
Dojeżdżamy do zbiornika i zapory Malta. 
Leje. Z panoram, które zaplanowałem – nici. 
Po przemoczeniu przeciwdeszczowych kur-
tek, zziębnięci i lekko zrezygnowani idziemy 
pooglądać ekspozycję poświęconą pozy-
skiwaniu energii. Wystawa mała, ale warto 
zobaczyć – jest to dobra okazja do wzboga-
cenia wiedzy (albo powtórki) o turbinach 
wodnych i wiatrowych, ogniwach fotowol-
taicznych, roślinach „opałowych” czy wyko-
rzystaniu piezoelektryków w nowoczesnej 
energetyce. Do Gmünd wracamy drogą, któ-
rą przyjechaliśmy (innego dojazdu nie ma). 

Z Gmünd kierujemy się bocznymi dro-
gami do Spittal and der Drau i dalej wzdłuż 
brzegów jeziora Millstätter jedziemy 
w kierunku malowniczej Nockalmstraße, 
na którą wjeżdżamy już po południu. Tym-
czasem niebo przetarło się znacznie, a wiatr 
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zdołał nieco osuszyć asfalt. Zatęskniwszy za 
„bujaniem się” motocyklem po zakrętach, 
uznałem, że to najwyższy czas, aby zacząć 
zapobiegać melancholii. Uzyskawszy 
uprzednio aprobatę Żony, przed pierwszą 
odsłoniętą agrafką zredukowałem do 
dwójki. Na tarczy obrotomierza wskazówka 
przeskoczyła czwórkę; wcisnąłem gaz do 
podłogi. Zakrętu jednak auto nie przejecha-
ło, lecz przeturlało się „z pewną nieśmiało-
ścią”, warcząc przy tym pompą hamulcową 
i radośnie migocząc deską rozdzielczą… 
Zapomniałem o VDC, któremu najwyraź-
niej przeszkadzał zaplanowany przeze mnie 
manewr. System, uznając, że w takiej sytu-
acji lepiej ode mnie wie, co zrobić z gazem, 
sprzęgłem i hamulcami, oznajmił swoje 
działanie radosnym terkotem i migotaniem 
kontrolek. No cóż, nie ma się co obrażać: 
ostatecznie bez pudła wyprowadził samo-
chód z poślizgu na wilgotnym asfalcie, czyli 
zrobił to, do czego był przeznaczony i to 
z kierowcą działającym (z pozoru przynaj-
mniej) na własną szkodę. W związku z tym 
jednak, że dalsza nieograniczona ingerencja 
VDC w zamierzony sposób prowadzenia 
samochodu groziła depresją, przed dalszą 
jazdą nacisnąłem na desce rozdzielczej 
stosowny guzik. Wprawdzie nie przekonało 
to VDC, że nie należy warczeć i gryźć tarcz 
hamulcowych, ale przestał się przynajmniej 
wtrącać w resztę. Hmmm… gdybym tylko 
mógł wówczas przymknąć oczy, z całą 
pewnością wyobraźnia posadziłaby mnie 
za kierownicą WRX STI. Ale i tak było 
nieźle – ostatecznie stylizowany sym-
bol Plejad na własnoręcznie trzymanej 
kierownicy samochodu, który połykał 
kolejne agrafki, wesoło piszcząc przy 
tym oponami, dostatecznie podnosił mi 
poziom serotoniny. I tak było aż do znaków 
oznajmiających nachylenia większe od 
10%. Ściągnęło mnie to z obłoków na grunt 
techniki – wszak w naszym XV jest ledwie 
(!) stupięćdziesięciokonny silnik FB20. 
Subaru! Dlaczego do jasnej ciasnej nie ma 
XV z silnikiem takim jak chociażby FA20F, 
montowanym w BRZ albo tym z Forestera 
XT!? A najlepiej, żeby motor był uzupełnio-
ny guziczkiem umożliwiającym zupełne 
wyłączenie VDC  i jeszcze potencjometr 
dający władzę nad rozdziałem momentu 
obrotowego między osiami. Moglibyście 
wtedy doprawdy rozszerzyć pole swojego 

58 PLEJADY NR 60 www.plejady.subaru.pl

PODRÓŻEPODRÓŻE

Austria (Karyntia Maltahochalmstr)



działania i konkurować z firmami farma-
ceutycznymi sprzedającymi leki antyde-
presyjne! A tak? A tak, nie chcąc leczyć 
ludzi, Subaru pozostanie wyłącznie marką 
motoryzacyjną. I tak, trochę rozważając, 
trochę rozmawiając, a cały czas dobrze się 
bawiąc na przyjemnie krętej, niemal pustej 
drodze, wróciliśmy wieczorem do Gmünd. 

Następnego dnia na śniadanie zafun-
dowaliśmy sobie wizytę we wspomnia-
nym muzeum Porsche, założonym przez 
Helmuta Pfeifhofera w 1982 r. Związki 
konstrukcyjne jednostek napędowych 

Porsche i Subaru są na tyle oczywiste, że 
nie ma sensu o nich opowiadać; skupmy 
się więc na samym muzeum. Placówkę 
założono, aby upamiętnić pobyt i pracę 
dr. F. Porsche w Gmündzie w latach 40. 
XX w. Tutaj powstał i był montowany 
pierwszy sportowy samochód nazwany 
od nazwiska konstruktora: Porsche 356. 
W muzeum oprócz aut znajdują się również 
inne zbiory pokazujące ewolucję kon-
strukcji Porsche w ciągu lat; jest też o tym 
ciekawy film (w niemieckiej lub angielskiej 
wersji językowej). Film czarno na białym 

(nomen omen) pokazuje m.in., że założenia 
pierwszych pojazdów konstrukcji Porsche 
(Lohner Porsche) odpowiadały dzisiejszym 
samochodom hybrydowym. Co smutne, 
w efekcie zażartej krytyki (czyt. „Panie, Pan 
na głowę upadłeś z tym prądem w kołach?”) 
Porsche porzucił prace nad zastosowaniem 
przekładni elektrycznej w samochodach 
na rzecz rozwiązań czysto mechanicznych. 
Ferdynand Porsche miał w ogóle talent 
do porzucania ciekawych koncepcji. Na 
początku lat 50. Porsche prowadził badania 
nad wysokoprężnym bokserem. Prac nad 

tym silnikiem zaniechano i nigdy nie 
trafił do seryjnej produkcji. Dzięki temu 
to Subaru przypadła w udziale palma 
pierwszeństwa i prawo do posługiwania 
się sloganem „first ever boxer diesel”. 

Nasyciwszy się wrażeniami w muzeum, 
wsiedliśmy (nie bez pewnej dumy, z uwagi 
na wspomniane analogie konstrukcyjne 
jednostek napędowych Porsche i Subaru) 
do naszego, przygotowanego już do dalszej 
podróży, samochodu i pojechaliśmy 
w kierunku figurujących w naszym planie 
Dolomitów. Po drodze jednak natknęliśmy 

się na kolejną szykanę. Droga wypadła nam 
przez Kolbnitz, gdzie „jak na złość” znajduje 
się dolna stacja kolei górskiej Reißeck Berg-
bahn. Dla miłośnika kolei możliwość wjazdu 
koleją szynowo-linową pokonującą 82% na-
chylenie, na wysokość ponad 1500 m n.p.m., 
a następnie przesiadka do wagonu wąsko-
torowej kolejki zębatej, wznoszącej się na 
ponad 2200 m n.p.m., jest okazją, której nie 
można przepuścić. Niestety ta okazja spowo-
dowała, że znowu zamiast żwawo podążać 
po wino do Francji ugrzęźliśmy w przy-
tulnym Obervellach, wciąż w austriackiej 

Karyntii. Do Włoch ruszyliśmy dopiero 
nazajutrz. Droga wypadła nam przez Lienz, 
Sillian, Dobbiaco i Cortinę d’Ampezzo, 
w której zjechaliśmy na Passo di Giau 
(2236 m n.p.m.) i w końcu dotarliśmy 
do Malga Ciapella, położonej u podnó-
ża masywu Marmolady. Zanim jeszcze 
pojechaliśmy na kemping, zajrzeliśmy nad 
jezioro Lago di Fedaia. OK… Niech będzie, 
że malownicze. Było już po południu, siąpił 
deszcz i robiło się coraz zimniej, więc nie ma 
się co dziwić temperaturze zachwytu.

cdn.
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NASI PARTNERZY

Salony Hakena 
– największe Centrum Motoryzacyjne Szczecina
Nowe Salony Grupy Polmotor, dealera zachodniopomorskiej grupy motoryzacyjnej,  
to prawdziwe samochodowe centrum handlowe. Olbrzymi, parterowy budynek usługowy 
z częściowo wydzieloną antresolą i piętrem, wykonany z betonu, szkła i stali, mieści 
w swoich halach trzy marki aut: Subaru, KIA i Nissan. 
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25 kwietnia odbyło się huczne 
otwarcie Salonów Hakena, 
na które przybyło wie-

le gwiazd, a także osobistości świata 
polityki i biznesu. Atrakcją wieczoru 

był „Wielki Wyścig Gwiazd”, w którym 
udział wzięli: dziennikarz motoryzacyjny 
Kuba Bielak, aktor Jan Wieczorkowski 
oraz dziennikarz i rajdowiec Adam 
Kornacki. Po przekazaniu nagród na cele 

charytatywne prezes Grupy Polmotor 
Jan Przepłata, zaprezentował swoim 
gościom, w tym obecnemu na imprezie 
prezesowi Subaru Import Polska Witol-
dowi Rogalskiemu, historię 20-letniego 

Salony Hakena 
– największe Centrum Motoryzacyjne Szczecina



sukcesu firmy. Owocem tej wieloletniej 
pracy jest właśnie ten nowy, industrialny, 
nowoczesny salon samochodowy, którego 
centralną część zajmuje marka Subaru.

Gala trwała kilka godzin, a kilkaset 
osób bawiło się świetnie dzięki licznym 
atrakcjom, jakie dealer zapewnił tego 
wieczoru swoim gościom. Były więc 
molekularne drinki, prezentacja najnow-
szych modeli aut, możliwość znalezienia 

się w autach rajdowych, a także pyszne 
jedzenie, wino i zdjęcia z gwiazdami.

Salony Hakena zlokalizowane są przy 
rondzie Hakena, zaledwie 15 minut od 
ścisłego centrum Szczecina. Tu klienci 
mogą korzystać ze świetnie wyposa-
żonych, profesjonalnych warsztatów 
serwisowych posiadających najnowo-
cześniejsze rozwiązania technologiczne, 
które oszczędzają czas oraz pieniądze. 

Prócz salonu wystawowego, na terenie 
którego znajdziemy ekspozycję aut, miesz-
czą się tu również warsztat i lakiernia oraz 
stacja kontroli pojazdów. Potencjalny klient 
może zatem odwiedzać nas nie tylko po 
to, aby zakupić auto najnowszej generacji. 
Może także wrócić do nas, aby dokonać 
przeglądu czy też naprawić swój samochód.

Przy rondzie Hakena uruchomione 
jest także Centrum Likwidacji Szkód 
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komunikacyjnych oferujące bezpłat-
ną pomoc specjalistów. Są tu również 
rzeczoznawcy, którzy przygotują rzetelną 
wycenę prawdziwej wartości szkody, 
opierając się na realnych stawkach oraz 
wybranych cenach części producenta. 

Klienci skorzystają tu także z darmowego 
dostępu do internetu oraz auta zastępczego.

– Od wielu lat pomagamy klientom 
dokonać właściwego wyboru przy zakupie 

wymarzonego auta czy też fachowej i taniej 
obsługi serwisowej. To wszystko jed-
nak nie byłoby możliwe bez zaufania 
i podziękowań, jakie otrzymujemy 
każdego dnia – mówi Konrad Kijak, 
kierownik nowych Salonów Hakena.

Zachodniopomorska Grupa Motoryza-
cyjna Polmotor jest jedną z największych 
grup motoryzacyjnych, doradzającą 
swoim klientom od prawie 20 lat. 

– Zaufanie to trzon strategii naszej 
firmy, która stanowi o nieustannym 
rozwoju i sukcesach całego 120-oso-
bowego zespołu Grupy Polmotor 
– zaznacza Piotr Przepłata, dyrektor 
sprzedaży Grupy Polmotor. Praca 
ta została nagrodzona przez „Gaze-
le Biznesu”, „Gepardy Biznesu” oraz 
markę „Efektywna Firma”. Serdecznie 
zapraszamy do Szczecina!
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O wyrafinowane poczucie humoru 
dbał „Kabaret Starszych Panów” 
(a później „Kabaret Olgi Lipiń-

skiej”). Telewizja niby reżimowa, ale za 
to ktoś dbał o poziom. Co się zmieniło? 
Otóż – wszystko. Zauważyłem, że poziom 
programów rozwija się odwrotnie propor-
cjonalnie do jakości obrazu. Czym więcej 
megahertzów, tym treści bliższe zeru.

Ku… linaria
O poranku telewizją władają mieszane 

pary w programach śniadaniowych, które 
za pośrednictwem zaproszonych gości 
przekazują istotne informacje, dlaczego 
w tym roku modne są gumiaki w kwiatki, 
kto aktualnie jest najbardziej znany z tego, 
że jest najbardziej znany i co najistotniejsze 
dla narodu – czym się żywi. Zaproszeni 
mówią o sobie, bo nikt inny o nich nie 
chce mówić, a już na pewno – dobrze, 
prowadzący silą się na humor, co rzuca 
się w oczy, a na drugim planie celebryci 
krzątają się w fartuchach przy garach, 
które stały się obsesją stacji telewizyjnych. 

Po zakończeniu poranka, w którym 
z n a n y  aktor zaproponował nowatorskie 
połączenie smażonej kiełbasy z cebulą, 
następuje drastyczna zmiana tematyki 
i niski facet z Krakowa ze swoją mobilną 
garkuchnią przekazuje relację z gotowania 
kangura na plaży w Australii lub z topienia 
śniegu na herbatę w okolicach Spitsberge-
nu i o walorach smakowych może gadać 
godzinę, patrząc w kamerę i mieszając 
chochlą śnieg w czajniku. Po krótkim 

przerywniku na prognozę pogody na 
ekranie pojawia się włoski mistrz patelni, 
który dla udowodnienia wyjątkowości jego 
kuchni i używanych składników prezen-
tuje film, na którym ekipa telewizyjna 
uwieczniła go zrywającego garściami zioła 
w Puszczy Kampinoskiej, w ścisłym re-
zerwacie przyrody, a on zamiast za to gnić 
w kryminale – rżnie cebulę na wizji. Po za-
kończeniu emisji zachęceni domorośli pa-
telmistrze ruszają ogołocić rezerwat z po-
szycia i –jak się okazuje – jadalnej ściółki. 

Po południu dla odmiany nieszczę-
śliwe dzieci serwują gotowane potrawy 
surowym jurorom. Dzieci nie są nie-
szczęśliwe, dlatego że muszą gotować, 
tylko dlatego, że im się zwarzyło mleko. 
Są to dziesięciolatki obciążone głodem 
sukcesu przez rodziców z wyższym 
wykształceniem ekonomicznym, zasu-
wających na zmywaku w Londynie. 

Modnymi programami o tematyce 
kulinarnej stały się te o zdrowej żywno-
ści, w których porównuje się produkty 
pod kątem ich wartości odżywczych 
i składu. Niechętnie o nich wspomi-
nam, gdyż uświadamiają mi, że to, co 
jem, niczym nie różni się od karmy dla 
kotów, a czasami nawet samych kotów.

Wieczorem emitowane są dwa progra-
my o tematyce kuchennej, które zawsze mi 
się mylą – „Piekielna kuchnia” i „Cóś tam 
cóś tam”. Te są już przeznaczone tylko dla 
dorosłych, ponieważ słowa używane przez 
szefów kuchni w stosunku do pieprzących 
wszystko adeptów są parlamentarne do 

bólu. Mam oczywiście na myśli pol-
ski parlament. Akcja obu programów 
rozgrywa się w kuchni, ale to nie ma 
najmniejszego znaczenia, gdyż program 
nie przekazuje wartości kulinarnych, 
a jedynie instruuje, jak należy się znęcać 
nad zatrudnioną hołotą, obrażać ją w nie-
wybredny sposób oraz ukazuje łatwość, 
z jaką współcześnie wywala się pracow-
nika z roboty za niedoprawienie sałatki. 

Późnym wieczorem jako podsumowa-
nie dnia pojawia się na ekranie rozczo-
chrana blondyna, która miesza ludziom 
w garach, w głowach i w życiu. Proste 
jadłodajnie przepoczwarza w kiczo-
wate wnętrza ozdobione drewnianymi 
bocianami, buntuje pracowników przeciw 
właścicielowi, sprawdza palcem kurze, 
a potem wtyka go w ziemniaki piure, 
żeby sprawdzić, czy nie ostygły, trzęsie tą 
blond strzechą bez czepka nad każdym 
kotłem, a Sanepid milczy. Gdyby ją kiedyś 
podliczyli za jeden sezon po 1500 zł za 
każde wejście do kuchni w nieprzepi-
sowym stroju i kilka razy po 5000 zł za 
recydywę, to może jej braknąć apanaży. 

Po jej wizycie każda knajpa nadaje się 
do wyburzenia, bo te kłaki są wszędzie. 
Kolejny mistrz chochli i warzechy Łamie 
przepisy. Początkowo nie bardzo wiedzia-
łem, o co chodzi w tym programie, bo 
żarcie jak żarcie, aż kiedyś zorientowałem 
się, że podróżując po Polsce Syreną 105 
w kolorze yellow Bahama, faktycznie 
jechał za szybko i skręcał bez kierunkow-
skazu. Jego francuski kolega z reklamy, 

Miałem świetne dzieciństwo, gdyż usypiała mnie Balbina z Ptysiem, bawili Bolek i Lolek, „Zwierzyniec” 
uczył miłości do zwierząt, a Adam Słodowy dobrze mi radził: „Zrób to sam”. Jako młodzieniec kulturę 
chłonąłem poprzez „Pegaz” i „Teatr Telewizji”, moją ciekawość świata i zjawisk z nim związanych 
zaspokajała „Sonda”, o sprawiedliwości, honorowym postępowaniu i szacunku do innych wiedziałem 
wszystko z serialu „Bonanza” i to – nomen omen – w biało-czarnych barwach. 

Pralka Full HD, 
czyli śnieżnobiałe… 
szare komórki?

FELIETON tekst: PEIPER
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w swoich programach mówi po Polsku tak 
pociesznie, że nigdy nie wiem co gotuje 
tym bardziej, że składniki których używa 
w swoich przepisach są do kupienia na 
każdy placu targowym… na Filipinach. 
Wnioski wyciągnięte z tych programów 
można zawrzeć w jednym zdaniu. Kanap-
ka ze smalcem, żółtym serem i pietruszką, 
to wiocha, ale już grillowana kromka chle-
ba polana roztopionym smalcem, posypa-
na wiórkami żółtego sera i rwaną palcami 
nacią z pietruszki, to szczyt wykwintności.

Show, a tak właściwie SZOŁ
Ilość programów, w których występują 

gwiazdy, przerasta w tym kraju kilka-
dziesiąt razy ilość gwiazd, dlatego twórcy 
tych programów doszli do wniosku, 
że gwiazdą można zostać właśnie poprzez 
udział w programie o gwiazdach, co bar-
dzo upraszcza proces rekrutacji. Wyma-
gania są takie same jak przy przyjęciu 
do przedszkola – wystarczy mieć 
zaświadczenie o szczepieniu 
i pokazać bliznę. Za każdym 
razem, gdy rozpoczyna 
się emisja takiego show, 
przypomina mi się piosenka 
z programu „Zwierzyniec”: 
„i kudłate, i łaciate, pręgo-
wane i skrzydlate, te co skaczą 
i fruwają na nasz program zapraszają”. 
Gwiazdy ekranu już tańczyły, pływały, 
ślizgały się, gotowały we wszystkich 
stacjach telewizyjnych i zawsze 
wychodzi im to tak samo słabo jak 
role w filmach, ponieważ poprzez 
udział w show mają mało czasu na 
przygotowanie się do swojej pracy. 
Najbardziej zainteresowanymi 
w ciągnięciu tego pasztetu są 
operatorzy komórkowi tłukący 
kasę na SMS-ach w głosowaniach. 

Inny rodzaj show polega na na-
chalnym szukaniu talentów, z których 
jury będzie sobie mogło pożartować, 
wyśmiać, wdeptać w glebę, obrzucić 
błotem, zrównać z ziemią, ewentualnie 
pocieszyć, że jak poćwiczą, to dorosną 
im do pięt. Ale są też takie programy z in-
nym jury, w którym wszyscy płaczą ze 
wzruszenia, nawet gdy zaryczy krowa, 
a jedna jurorka płacze zawsze, bo 
ją mąż rzucił. Te programy kilka 

razy zdarzyło mi się oglądać z cieka-
wości, jak wygląda gwiazda estrady 
z rozciapanym po twarzy makijażem.

Ssssssssssssseeeeeeeerrrrrrrrriiiii
iiiiiiaaaaaaaaallllllllleeeeeeeeeee

Dawno, dawno temu w Wenezueli 
chyląca się ku upadłości stacja telewizyjna 
za ostatnie pieniądze nakręciła łzawy, 
nudny jak flaki z olejem serial, w którym 
zwroty akcji następowały co tysiąc odcin-
ków. Miejscowi nie chcieli tego oglądać, 

dlatego Polska telewizja kupiła go z litości 
i wyemitowała w godzinach gotowania 
obiadu. I wtedy wzrosła sprzedaż telewi-
zorów odpornych na opary kuchenne, 
a wśród bezrobotnych (bo bez talentu) 
reżyserów wybuchła epidemia pomysłów 
na równie udane produkcje. Do pisania 
scenariuszy zatrudniano stenotypistki, 
gdyż wystarczyło pisać byle co, ale trzeba 
było to umieć robić szybko. Właściwie 
wystarczyło „umić”. Wartość artystyczna 
jest powalająca, a dramaturgia przyprawia 
o dreszcze. Ludzie giną tam w zderzeniu 
z pustymi kartonami, by po trzech dniach 
zmartwychwstać w innym serialu. Po kil-
kunastu latach udziału w takim przedsię-
wzięciu odtwórcom ról (nie mylić z aktora-
mi) miesza się scenariusz z rzeczywistością 

i wracają samochodem 
z planu zdjęciowego 

do domu po pijaku, 
bo na ten dzień tak 
mieli w scenariu-
szu. Nawiasem 
mówiąc, do dzisiaj 

nie wiem, co się stało 
z Ryśkiem z „Klanu”. 

Do niedawna wyda-
wało mi się, że poziom 

tych seriali wyznacza 
dno poziomu artystycz-
nego, gdy nagle studia 
reżyserskie ukończyło 

następne, jeszcze mniej 
ambitne, pokolenie. Dodat-

kowym utrudnieniem była dla 
nich ilość seriali, zatrudniających 
wszystkich odtwórców ról, dla-
tego młodzi sięgnęli po rozwią-

zanie z czasów okupacji i modne 
w tamtym okresie łapanki. 

Dzięki temu genialnemu roz-
wiązaniu powstały takie dresz-
czowce jak „Dlaczego ja”, „Szpital”, 
„Szkoła”, „Pamiątka z Wakacji” 
i wiele innych równie emocjonu-
jących produkcji. Nowatorskimi 
są w nich ta naturalna sztuczność, 
androidalny wdzięk gestów i miło-

sne kwestie brzmiące jak zapo-
wiedź przyjazdu pociągu na 

dworcu kolejowym. Balbina 
wyrasta przy nich na 

Ingrid Bergman.
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PISZĄ O NAS tekst: ROMAN SKĄPSKI, HEINRICH LINGNER

auto motor i sport
(czerwiec 2015)
Stój! Ktoś idzie
( test systemów City-Safety 
w 6 samochodach)

Ich zadanie to ostrzec kierowcę i, jeśli 
trzeba, zatrzymać samochód, gdy na 
drogę nagle wejdzie pieszy – systemy 
bezpieczeństwa określane jako City-
-Safety, można dzisiaj kupić za kilkaset 
złotych nawet do małych samocho-
dów. Sprawdzamy, jak działają.  

Chronić pieszego
Test systemów awaryjnego hamowania 

przeprowadziliśmy na torze badawczym 
firmy Bosch, wykorzystując urządzenie 
o nazwie platforma 4a. Manekin imitują-
cy pieszego jest umocowany na ruchomej 
podstawie i przeciągany z określoną pręd-
kością w poprzek toru jazdy samochodu. 
Wybrano taką prędkość manekina, 
by w razie kolizji samochód uderzył w nie-
go nadwoziem na odcinku 25% szerokości 
auta. Z kolei testowane auta nadjeżdżały 
z prędkością 30 km/h i 50 km/h, czyli 
typową dla ruchu miejskiego. Test pole-
gający na uderzeniu krawędzią przodu 
nadwozia jest wyjątkowo ciężką próbą, 
bo nie pozostawia systemowi wiele czasu 
na reakcję. Wchodzi on jednak w skład 
programu testowego Euro NCAP. Poza 
tym przeprowadzono test polegający 
na jeździe z prędkością 10-15 km/h 
w kierunku nieruchomego maneki-
na i próbie zatrzymania przed nim.

Nasz pieszy ma prawie 1,90 m wzrostu, 
nosi czarną kurtkę i niebieskie spodnie, 

przez drogę przechodzi z prędkością 
1,4 m na sekundę. Ponieważ ma kontra-
stowe ubranie, bez trudu zauważają go 
samochodowe kamery (mono i stereo), 
fale radarowe odbijają się od niego 
tak jak od przeciętnego człowieka, 
w podczerwieni zaś jego postać widać 
na falach o długości od 850 do 950 
nanometrów. Łup! W naszego piechura 
uderza nagle testowy samochód, częścią 
nadwozia między prawym zderza-
kiem a osłoną chłodnicy. Przechodzień 
upada, wypadek wygląda groźnie. 

Ale bez obaw, pieszy ma ciało 
ze styropianu, a jego stopy przyczepiono 
magnesami do aluminiowej podstawy, 
która po asfalcie przesuwa się na dwóch 
paskach zębatych. Manekin jest elemen-
tem tzw. platformy 4a, służącej do testo-
wania systemów chroniących pieszych 
przed wypadkami; używa jej zarówno 
NCAP, jak i producenci samochodów. 
My wykorzystaliśmy platformę do zba-
dania, na przykładzie sześciu aut, na ile 
skutecznie działają samochodowe systemy 
ochrony pieszych – czy w porę ostrzegają 
kierowcę przed groźbą kolizji i czy potra-
fią zatrzymać samochód na tyle skutecz-
nie, by zapobiec potrąceniu przechodnia. 

Systemy te przydają się w codzien-
nych sytuacjach – np. gdy podczas 
manewrowania na parkingu kierowca 
nie zauważy pieszego, bo zasłania go 
słupek dachowy, albo gdy kierowca ma 
po prostu głowę odwróconą w inną 
stronę. Wtedy system powinien ostrzegać 
np. dźwiękiem. Przydaje się on też, gdy 
nagle na drogę spoza zaparkowanych 
aut wkracza z chodnika roztargniony 
pieszy (np. ze słuchawkami na uszach). 
Większość urządzeń działa do prędko-
ści 30 km/h, przydają się więc głównie 
w mieście, m.in. na osiedlowych drogach. 

Nie są to wynalazki ekskluzywne, 
skoro można je kupić nawet do najmniej-
szych aut – w VW Upie takie urzą-
dzenie kosztuje 890 zł i działa właśnie 
do 30 km/h – bo laserowy czujnik „widzi” 
drogę tylko na odległość 10 m. Jeśli 
kierowca nie zareaguje na jego ostrze-
żenie, system powinien spowodować 
automatyczne hamowanie samochodu. 

Do samego ostrzegania ogranicza się 
z kolei system Safety Shield w Nissanie 

Qashqaiu. Można go mieć niestety tylko 
w najdroższej wersji auta (Tekna), kosz-
tującej co najmniej 99 900 zł. Urządzenie 
składa się z systemu kamer obserwują-
cych otoczenie w promieniu 360 stopni 
– gdy w jego zasięgu znajdzie się ruchoma 
przeszkoda, powinien ostrzec, jeśli może 
dojść do kolizji. System ma też namierzać 
pieszych, nawet gdy auto porusza się w tył, 
jednak automatyczne hamowanie urucha-
mia tylko wtedy, jeśli grozi najechanie 
na tył auta poruszającego się z przodu. 

Pakiet systemów asystujących w Mini 
(za 4367 zł) potrafi więcej – rozpoznaje 
pieszych i hamuje awaryjnie, ale też 
reguluje prędkość auta, rozpoznaje 
i wyświetla na ekranie znaki drogowe 
oraz automatycznie włącza i wyłą-
cza światła drogowe. To logiczne, bo 
do wszystkich tych czynności uży-
wa tych samych czujników. I można 
go kupić do każdej wersji Mini. 

System EyeSight jest z kolei seryjny 
w każdym Subaru Outbacku (z wyjąt-
kiem najtańszej wersji Trend), ale tylko 
w zestawie z bezstopniową skrzynią 
biegów Lineartronic, która nie każdemu 
musi odpowiadać. System wykorzystuje 
kamerę stereo, która ma dwa obiektywy 
przy lusterku wstecznym, spoglądają-
ce na obiekt pod różnym kątem. A im 
większy kąt między dwiema prostymi 
poprowadzonymi z różnych punktów 
obserwacyjnych do tego samego obiektu, 
tym – w wypadku kamery stereo – do-
kładniejszy obraz i pomiar odległości. 

Tyle fizyka, teraz przyjrzyjmy się, 
co proponuje Volvo w modelu V60. 
Szwedzka marka jest, obok Mercedesa, 
pionierem w badaniach nad biernym 
i aktywnym bezpieczeństwem, więc 
zakres funkcji systemu w V60 jest bardzo 
bogaty. City-Safety jest seryjny, za 4131 zł 
lub za 9370 zł można do niego dokupić 
pakiet systemów asystujących kierowcy 
(System Bezpieczeństwa I lub II, pierwszy 
tylko ostrzega o obecności pieszych, drugi 
potrafi też automatycznie hamować). 
Obydwa zawierają także aktywną regu-
lację prędkości, asystenta jazdy w korku, 
system ostrzegający o przeszkodzie 
podczas jazdy do tyłu i inne przydatne 
funkcje. Zestawy te można kupić do 
każdego Volvo V60, niezależnie od wersji. 
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Podobnie jest z Mercedesem. Podsta-
wowy pakiet Pre-Safe kosztuje 1728 zł, je-
śli jednak zamówić dodatkowy pakiet sys-
temów asystujących kierowcy, auto będzie 
wyposażone chyba we wszystko, co Mer-
cedes ma do zaoferowania w dziedzinie 
bezpieczeństwa – od inteligentnego tem-
pomatu po Pre-Safe Plus, który rozpozna-
je groźbę zderzenia z tyłu i powinien od-
powiednio zareagować, żeby mu zapobiec. 

Pozwólmy jeszcze raz przemasze-
rować manekinowi w poprzek drogi. 
Oto z prędkością 50 km/h nadjeżdża 
Subaru Outback, kierowca nie reaguje 
na pojawienie się pieszego, więc auto 
samo zaczyna hamować – i w porę się 
zatrzymuje. Manekin wędruje dalej, 
między maską Outbacka a kolanem 
manekina zmieściłby się jeszcze VW Up. 
Dokładnej odległości nawet nie udało się 
zmierzyć. Dlaczego? Bo Subaru zatrzy-
mało się jeszcze przed urządzeniem 
pomiarowym, które rejestruje prędkość 
auta na dwa metry przed przeszkodą. 
Manekin-przechodzień bezpiecznie 
odchodzi więc w swoją stronę.  (…)

Subaru Outback:  
kombi o sokolim wzroku 

Naprawdę robi wrażenie. Jako jedyny 
samochód w teście Subaru zatrzymuje 
się zawsze, ale to zawsze, przed przeszko-
dą. I to bardzo wcześnie. Można nabrać 
podejrzeń, że ktoś za pomocą przekazu 
satelitarnego steruje nim na odległość. 
Niezależnie od tego, które z trzech ćwi-
czeń auto wykonuje (zatrzymanie przed 
stojącą przeszkodą albo przed ruchomą 
z 30 i 50 km/h), system EyeSight zawsze 
zdaje egzamin. Bardzo często Outback 
zatrzymywał się jeszcze przed drugim 
punktem pomiarowym umieszczonym 

dwa metry przed przeszkodą. Nawet 
gwałtowne ruchy kierownicą ani wci-
skanie gazu nie zaburzają jego działania. 
Podoba się i to, że pomyłkowo auto 
wszczyna alarm bardzo rzadko. Tylko 
raz w zwykłym ruchu Outback zaczął 
hamować bez powodu, mimo że sa-
mochód przed nim właśnie skręcił.

Podsumowanie:  
do perfekcji jeszcze daleka droga

Nie ma wątpliwości, który samochód 
okazał się najlepszy – Subaru Outback 
z systemem EyeSight i kamerą stereo. Re-
agował prawidłowo na każdy z trzech sce-
nariuszy potencjalnego wypadku z udzia-
łem pieszego. Za każdym razem Outback 
zatrzymywał się w sporej odległości 
przed manekinem. Niemal tak samo 
dobrze działa system ochrony pieszych 
w Volvo – raz czy dwa pozwolił sobie 
wprawdzie nie zadziałać, jednak podczas 
prawie każdej próby na tyle zmniejszał 
prędkość auta, że pieszy w razie koli-
zji nie odniósłby poważnych obrażeń. 
Dobrze wypadło też Mini, zmniejszając 
prędkość do akceptowalnego poziomu. 
Z kolei system VW Upa przy 30 km/h był 
dość opieszały, dobrze działał, gdy auto 
jechało wolniej w kierunku nieruchomej 
przeszkody. Nissan Qashqai to przypadek 
szczególny, bo jego system tylko ostrzega 
przed kolizją, ale nie inicjuje automatycz-
nego hamowania. Jednak te dźwiękowe 
i graficzne ostrzeżenia były tak słabo 
słyszalne i widoczne, że system prawie nie 
spełniał swojej roli. Nietypowy okazał się 
także Mercedes klasy C – jego system tak 
bardzo zabezpieczono przed niepotrzeb-
nym działaniem, że podczas prób reago-
wał tylko wtedy, gdy kierowca w ogóle 
nic nie robił, by uniknąć zderzenia. 

Mercedes 
klasy C

Mini
Cooper

Nissan 
Qashqai

Subaru
Outback

Volvo
V60

VW
Up

Nieruchoma przeszkoda :: :: – :: :: ::
Skuteczność przy 30 km/h l : l :: : :
Skuteczność przy 50 km/h l l l :: : –

Ocena końcowa : :: l :: :: :
Testowane przy wsparciu centrum badawczego Boscha w Boxbergu :: ocena bardzo dobra : dobra l zadowalająca

SYSTEMY CITY-SAFETY

NASZ WERDYKT SUBARU OUTBACK WYGRYWA
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