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Wesołych Świąt



W szystkim naszym Czytelnikom, Klientom i Sympatykom, 

pragniemy złożyć serdeczne życzenia pogodnych, spokojnych 

oraz pachnących choinką Świąt Bożego Narodzenia.

Świątecznego czasu w rodzinnym gronie, odpoczynku od zabieganego dnia 

codziennego, porcji uśmiechu, radości, mnóstwa pomyślności i wigilijnego barszczu.

Zaś w Nowym Roku spełnienia marzeń, realizacji planów w życiu prywatnym 

i zawodowym, energii na każdy dzień oraz zawsze szerokich i bezpiecznych dróg.

Zespół redakcyjny Magazynu „Plejady”
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AKTUALNOŚCI

Najnowsze przygotowane na rynek 
europejski WRX STI znowu zostało 
docenione. Tym razem samochód 

z sukcesem podołał próbie na TannisTest 
2014, wielkim, niezależnym teście od-
bywającym się w Danii, którego celem 
jest dokładne sprawdzenie wszystkich 
kandydatów do tytułu Car Of The Year.

Auto spod znaku Plejad osiągnę-
ło największą prędkość w slalomie 
(tzw. test łosia) spośród wszystkich 
64 testowanych samochodów. Wynik 
końcowy to niebagatelne 74 km/h.

Wynik ten auto zawdzięcza swojej 
technice, sztywności nadwozia i pre-
cyzji prowadzenia, wspomaganej sys-
temem ATV (Active Torque Vectoring), 
który w płynny i dokładny sposób może 
w dowolnym momencie przekazywać 

moment obrotowy na każde z czterech 
kół oraz równie szybko i skutecznie wy-
hamować odpowiednie koło, gdy zajdzie 
potrzeba. Dzięki temu kierowca unika 
pod- lub nadsterowności podczas dyna-
micznej, sportowej jazdy w zakrętach.

System ten ma do spełnienia dwa 
ważne zadania. Pierwsze z nich to bez-
pieczeństwo prowadzenia. Drugie łączy 
się bezpośrednio z pierwszym, ponieważ 
ATV pozwala sprawniej i bardziej zde-
cydowanie korzystać z górnej granicy 
limitów napędowych auta. Dzięki temu 
właśnie nowy WRX STI pokonał w próbie 
równie sportowe, a niekiedy mocniej-
sze pojazdy (między innymi z Niemiec). 
Nowy system ATV jest na tyle bezkon-
kurencyjny, że Subaru użyło go również 
w najnowszej odsłonie Outbacka.

We wrześniu Fuji Heavy Industries 
poinformowało swoich klientów 
w Stanach Zjednoczonych o ulepsze-

niach w modelu Impreza na rok 2015. Sama 
Impreza w dwóch wersjach nadwoziowych 
(hatchback i sedan) jest dostępna na rynku 
amerykańskim i właśnie ten model otrzy-
ma między innymi najnowszą, 3. generację 
systemu EyeSight, który znacznie podniesie 
bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

System nie jest bowiem tylko dodatkową „parą 
oczu”, która będzie pomagać kierowcy wykryć 
i odpowiednio szybko zareagować na ewentualne 
niebezpieczeństwo, ale także inteligentnym, ada-
ptacyjnym tempomatem, czuwającym non stop, 
gdy kierowca i jego pasażerowie będą pokonywać 
setki monotonnych mil amerykańskich autostrad.

Wprowadzony na rynek europejski 
system EyeSight otrzymał naj-
wyższe noty w testach JNCAP – 

Advanced Safety Vehicle+. System ten był 
oceniany w pojazdach marki Subaru: Fore-
ster, XV Hybrid oraz nowym kombi Levorg. 
Wszystkie trzy samochody zajęły trzy 
pierwsze miejsca w kategorii „technologia 
bezpieczeństwa prewencyjnego”. Levorg 
może pochwalić się maksymalną liczbą 
punktów (40 na 40 możliwych), a pozostałe 

modele odpowiednio 39,9 (w przypadku 
Forestera) oraz 39,3 (dla XV Hybrid).

Wszystko dzięki temu, że nowe mode-
le Subaru „patrzą” teraz na drogę razem 
z nami. Nagrodzony system EyeSight 
monitoruje bowiem i analizuje drogę 
w czasie rzeczywistym, informując 
na bieżąco kierowcę o niebezpieczeń-
stwach i nagłych zagrożeniach.

Oczywiście system zaprogramowany 
jest tak, by działać zdecydowanie tylko 

w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, 
gdy kierowca nie zdąży, bądź nie podejmie 
decyzji zmniejszającej ryzyko wypadku. 
Zdawać by się mogło, że system tak mocno 
ingerujący w prowadzenie nie jest tym, 
czego oczekiwaliby klienci Subaru. Jed-
nak zważywszy na to, jak często zdarza 
się nam zdekoncentrować na zatłoczo-
nej bądź monotonnej drodze, EyeSight 
wydaje się jak najbardziej na miejscu 
jako bezpieczny bufor, coś w rodzaju 

Laur dla EyeSight

Nowa Impreza 
o przenikliwym spojrzeniu

WRX STI prymusem w Danii
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Oprócz EyeSight, Impreza A.D. 2015 otrzy-
ma przestylizowane nadwozie, odświeżone 
wnętrze i zawieszenie. Wszystko po to, by 
zapewniać kierowcy jeszcze bardziej precy-
zyjne prowadzenie oraz, jak zwykle w przy-
padku Subaru, sporą frajdę i satysfakcję 
z prowadzenia auta z napędem S-AWD.

elektronicznej „ostatniej deski ratun-
ku”. Taka konfiguracja nie kłóci się więc 
z ideologią firmy Subaru, która w dalszym 
ciągu chce dostarczać klientom samocho-
dy do świadomej, nietuzinkowej jazdy.

Na koniec możemy z dumą poinformo-
wać, że kolejne dwa modele, czyli nowy 
Outback oraz Legacy, dołączyły na początku 
grudnia do grona aut nagrodzonych tytułem 
ASV+. Obydwa modele zdobyły perfekcyjne 
40 punktów (wynik maksymalny). 

Przełom lata i jesieni był niesamo-
wicie intensywny dla „naszego” 
żeglarza Macieja Grabowskiego. 

To w tym okresie odbyły się bowiem 
2 najważniejsze starty w sezonie 2014.

Rozpoczniemy od Mistrzostw Polski klas 
Olimpijskich (gdyż impreza ta odbyła się 
jako pierwsza). Pod koniec września trady-
cyjnie już w Górkach Zachodnich (Gdańsk) 
odbyły się regaty decydujące o tytule kra-
jowego czempiona. Okres jesienny zazwy-
czaj gwarantuje, że regaty są niezwykle 
emocjonujące głównie za sprawą często 
wiejących silnych wiatrów. Podobnie było 
w tym roku,  jednak pomimo niezwykle 
wyrównanej rywalizacji już od pierwszych 
chwil było jasne, że walka o złoty medal 
odbędzie się pomiędzy Maciejem Grabow-
skim a Kacprem Ziemińskim – przedstawi-
cielem młodszej generacji zawodników. 

Pomimo sztormowych warunków ry-
walizacja przebiegała niezwykle ciekawie. 
Zawodnicy ciągle przetasowywali się na 
pozycji lidera. Ostatniego dnia wiatr zna-
cząco osłabł, a wyścig finałowy odbywał 
się tuż przy ujściu Wisły Śmiałej – tak by jak 
najwięcej kibiców miało decydującą roz-
grywkę w zasięgu wzroku. Niestety, nasz 
reprezentant po świetnym starcie, kiedy 
był w idealnej pozycji względem najgroź-
niejszego rywala, został przyblokowany 
przez inną łódkę. Efektem było zajęcie 2. 
pozycji i zdobycie srebrnego medalu, po 
kilku dniach ciężkich bojów i dobrej że-
glugi. Zostało to docenione powołaniem 
do kadry olimpijskiej na kolejny sezon.

Niemal bezpośrednio po MP żeglarz wy-
ruszył do francuskiej miejscowości Hyeres 
na najważniejszy z tegorocznych startów – 
kończące sezon Masters World Champion-
ship. W tym roku startowała rekordowa 

liczba ponad 520 zawodników z 47 krajów! 
Była to największa (i najliczniejsza) impre-
za klasy Laser w długiej historii istnienia 
klasy. Hyeres to w pewnym sensie mekka 
francuskiego żeglarstwa regatowego. 

Pierwsze 2 dni, kiedy wiatru było jak na 
lekarstwo, dłużyły się niesamowicie. Od 
godziny 8 rano zawodnicy czekali w pełnej 
gotowości w porcie, by dopiero około 15–16 
wypłynąć na trasę i wystartować w każdo-
razowo jednym wyścigu dziennie. Początek 
był dla Macieja Grabowskiego fantastyczny 
i po 2 dniach flauty był zdecydowanym lide-
rem regat z 2 wygranymi biegami. Od trze-
ciego dnia pogoda zmieniła się o 180° i tak 
już zostało do końca tygodnia. Silny wiatr 
od wody, olbrzymia fala i typowo żeglar-
skie, trudne warunki. Wyśmienicie żeglo-
wał zawodnik z Grecji, Adonis Bogouris, i to 
między nim a zawodnikiem z logo Subaru 
na żaglu odbywała się praktycznie cała 
rywalizacja przez znaczną część regat.

Ostatni bieg, pomimo silnego wiatru, 
który z reguły ogranicza ilość manewrów 
wykonywanych na trasie, Grek i Polak 
walczyli do ostatnich metrów. Ostatecznie 
po 1,5-godzinnym wyścigu Adonis wyprze-
dził Macieja o 2 długości łodzi i to on zdobył 
złoty medal Mistrzostw Świata. 

Laur dla EyeSight

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2014



AKTUALNOŚCI

Japan Institute of Design Promotion 
(w skrócie JDP) po raz kolejny nagrodził 
doskonałą pracę designerów Subaru. 

W tym roku najwyższy laur w prestiżowym 
konkursie „Good Design Award” otrzymał 

projekt najnowszego sportowego kom-
bi w gamie Subaru – model Levorg.

Jury doceniło w szczególności ciekawą formę 
nadwozia, będącą połączeniem sportowych 
aspiracji i zwiększonych możliwości przewozo-
wych. Nowy model zwraca uwagę dynamiczną 
linią dachu, o wiele bardziej opadającą niż 
w modelu Legacy, ale zapewniającą doskonałą 
widoczność, która jest cechą charakterystyczną 
dla wszystkich modeli marki Subaru. Nadwozie 
to, w połączeniu z agresywnym przodem auta, 

podobnym do znanego z modelu WRX STI, daje 
kierowcy pełną sportowej pasji maszynę, która 

dodatkowo oferuje nieprzeciętną ilość miejsca 
we wnętrzu oraz niebagatelny bagażnik.

Jury pozytywnie odniosło się również do 
wspomnianego wyżej wnętrza. Korzystnie 
wypadła jakość wykonania, doskonałe spa-
sowanie elementów oraz schludność, z jaką 
wykonano każdy element. Nadmieniono także, 
że materiały oraz jakość dźwięku zasługują 
na uznanie.Wraz z unikalnymi rozwiązaniami 

Subaru, jak najnowszy system EyeSight, czy 
płasko osadzony silnik typu bokser, Levorg oka-
zuje się więc pojazdem wypełnionym sportem, 
bezpieczeństwem oraz przyjemnością z jazdy.

Warto przypomnieć, że jest to już trzecia 
z kolei nagroda dla marki Subaru w konkursie 
Good Design Award. W poprzednich latach laur 
ten zdobyły kolejno modele: Forester w roku 
2013 oraz XV w roku 2012. Oznacza to, że styl 
i charakter modeli Subaru jest konsekwentnie 
utrzymywany na bardzo wysokim poziomie.

W lipcu 2004 roku świat wirtualnych 
rajdów samochodowych wszedł 
w nową erę. Erę „Richard Burns 

Rally” – najlepszego komputerowego symu-
latora jazdy, jaki dotąd powstał, i jednego 
z nielicznych, gdzie gracze mogą ze sobą 
rywalizować na idealnie odwzorowanych od-
cinkach specjalnych z prawdziwych rajdów. 

Za sukcesem gry nie stoi jedynie realistycz-
na fizyka oraz dopracowane trasy. Ważnym 
elementem są rozgrywki on-line. Dzięki temu 
każdy może zmierzyć się w mistrzostwach 
swojego kraju czy kontynentu i przekonać się 
na własnej skórze, jak wygląda walka o ułamki 
sekund, bowiem symulator w każdym aspek-
cie próbuje zbliżyć się do realnego świata. 

Zgodnie z tym założeniem również w grze 
zaczęły powstawać zespoły. Niecałe 5 lat po pre-
mierze gry narodził się team łączący miłośników 
marki Subaru – Forum Subaru Virtual Rally Team. 
Zespół już od momentu założenia zaczął starto-
wać w najważniejszych rozgrywkach w Polsce 

– Wirtualnych Rajdowych Mistrzostwach Polski. 
Pierwsze sezony nie przynosiły spektakular-
nych wyników, niemniej jednak zespół zawsze 
liczył się w klasyfikacji aut produkcyjnych.

Prawdziwy przełom w zespole nastą-
pił w drugiej połowie 2014 roku, kiedy 
to managerem został Tomasz „Tomulus” 

Soszyński. Tchnął on nowe życie w zespół 
i nadał nowe cele. Pozwolił uwierzyć w to, 
że zespół, który jeszcze niedawno chylił się 
ku upadkowi, może walczyć o zwycięstwa. 
Na wyniki nie trzeba było długo czekać. 

Podczas dwóch kolejnych rund WRSMP za-
wodnicy odnowionego teamu stawali na 
podium w swoich klasach. Zwyciężali również 
w innych prestiżowych rozgrywkach, m.in. 
Master of Champions Cup czy Pompa Cup. 

Subaru Import Polska nie pozostało 
obojętne i wyciągnęło pomocną dłoń. Dzięki 
temu wsparciu odmieniony zespół, który 
obecnie nosi dumną nazwę Subaru Poland 
Virtual Rally Team, będzie z pewnością 
odnosić coraz większe sukcesy.
 facebook.com/SPVRT 
 e-rajdy.pl 
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Nowe kombi 
nagrodzone przez JDP

Zespół Subaru w wirtualnym świecie
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Na 28. Międzynarodowych Targach 
Auto Show w São Paulo w Brazylii 
Forester otrzymał specjalne wy-

różnienie jako najbardziej wydajny i oszczędny 
w brazylijskiej kategorii „duże auta”. Kategoria 
ta jest częścią nomenklatury PBEV, czyli Pro-
grama Brasileiro de Etiquetagem Veicular. 

Forester otrzymał najwyższą notę „A” we 
wspomnianym wyżej segmencie. Oznacza 
to, że według organizacji współpracujących 
z PBEV, takich jak Contep i Inmetro (które 
zajmują się badaniem środowiska, spalin, 
normalizacji i jakości przemysłowej), Forester 
jest najoszczędniejszym, najmniej szkodli-
wym dla środowiska i najbardziej wydajnym 
samochodem z całej klasy aut „dużych”, 
które są obecnie dostępne w Brazylii. Wyróż-
nienie to odebrali podczas São Paulo Auto 
Show: Ricardo Tadashi – dyrektor handlowy 
Subaru of Brazil, oraz Norio Fukue – mene-
dżer ds. marketingu i sprzedaży Fuji Heavy 
Industries na Amerykę Łacińską.

7 listopada Subaru otrzymało aż dwie nagrody 
przyznawane przez konsumentów w Austra-
lii. Jedna z nich to najwyższa nota w kategorii 

SUV-y oraz samochody 4WD. Nagrodę tę Subaru 
otrzymało już po raz drugi z rzędu. Druga nagro-
da to „Canstar Blue’s Most Satisfied Customers 
Award for Performance”, którą Subaru zdobyło, 
pokonując 11 innych producentów samochodów. 
Plebiscyt zorganizował stworzony dla konsu-
mentów i przez konsumentów australijski portal 
Canstar Blue, z którego do tej pory skorzystało 
ponad dziewięćdziesiąt tysięcy użytkowników.

– Jesteśmy zachwyceni otrzymaniem naj-
wyższych not w obydwu kategoriach od naszych 
najważniejszych i najostrzejszych sędziów 
– użytkowników – powiedział Nick Senior, dyrek-
tor zarządzający oddziałem Subaru Australia.

W obydwu wspomnianych wyżej kategoriach 
Subaru osiągnęło maksymalną notę pięciu gwiaz-
dek w takich kategoriach, jak: ogólne zadowolenie 
klienta, stosunek jakości do ceny, jakość punktów 
sprzedaży, niski spadek ceny auta przy odsprzeda-
ży oraz najważniejsze – niezawodność i wydajność. 

– Rekordowy 5-gwiazdkowy wynik we wszyst-
kich kategoriach jest nie tylko fantastycznym 
osiągnięciem, ale również ogromnym ugrunto-
waniem pozycji marki Subaru – stwierdziła Megan 
Doyle, lider dywizji biznesowej Canstar Blue.

Ponad 80% nowych elementów – tyle 
„nowego” zawiera jednostka napę-
dowa stworzona przez Fuji Heavy 

Industries dla równie nowego Outbacka na 
rynek chiński. Mowa o 2,5-litrowym silniku 
w układzie bokser. W Chinach dostępna jest 
także wersja ze specjalnie przygotowanym 
(wyłącznie na ten rynek) silnikiem turbo-
doładowanym o pojemności 2 litrów. 

Crossover został pokazany na chińskiej 
wystawie motoryzacyjnej w Guangzhou 
20 listopada tego roku. Samochód, znany 

klientom marki od dawna, przeszedł szereg 
zmian mających na celu ulepszenie i tchnię-
cie nowej technologii w ten popularny na 
każdym rynku model. Aby sprostać ocze-
kiwaniom aktywnych, świadomych i coraz 
bardziej wymagających kierowców z rynku 
Państwa Środka, inżynierowie Subaru 
stworzyli dla nowego Outbacka specjalne 
serce. Tak powstał projekt, a później już 
kompletny, nowy silnik – uzbrojona w tur-
bo, płaska dwulitrowa jednostka bokser 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Pod koniec listopada Subaru zostało potrójnie wyróżnione przez północnoamery-
kańską firmę konsultingową ALG. W 15. edycji organizowanego przez nią rankingu 
samochodów używanych, które cieszą się najmniejszym spadkiem swojej wartości 

po 3-letnim okresie eksploatacji, japońska marka zwyciężyła aż w trzech kategoriach. 
Zwycięskimi modelami, które otrzymały prestiżową nagrodę „Residual Value Award”, 

były: Legacy, WRX i Outback w specyfikacji 2015. Legacy okazało się numerem 1 w seg-
mencie pojazdów średniej wielkości, WRX zwyciężył w kategorii samochodów sportowych, 
Outback był z kolei nie do pobicia w klasie 2-rzędowych średnich pojazdów użytkowych.

Obecne trzy wyróżnienia ALG przyznane modelom Subaru dołączają do sporej już 
puli nagród, jaką samochodom spod znaku Plejad udało się zdobyć w ciągu kilkuletniej 
historii rankingu. Na uwagę zasługuje fakt, że obok wyróżnień przyznanych poszcze-
gólnym modelom japońskiej marki ona sama już kilkakrotnie zdobyła w rankingu tytuł 
„Best Mainstream Brand”, zajmując pierwsze miejsce w kategorii samochodów popu-
larnych. Warto podkreślić, że obok wartości samochodu, która po pierwszych latach 
jego użytkowania powinna utrzymać się na poziomie jak najbardziej zbliżonym do ceny 
wyjściowej, ocenie poddawanych jest tu również wiele innych kryteriów. Eksperci ALG 
przyglądają się w tym celu faktom z historii osiągów poszczególnych pojazdów, pa-
trząc jednocześnie w przyszłość i wnikliwie analizując trendy panujące na rynku. Marka 
Subaru po raz kolejny udowodniła, że jest świetnie przygotowaną, by znów zmierzyć 
się z konkurencją i skomplikowany proces oceny ponownie przejść celująco.

9facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2014

Konsumenci z Australii 
nagradzają Subaru

Outback z nowym „sercem” – specjalnie dla Chin

Zwycięzcy rankingu ALG

Wydajny i oszczędny 
– Forester
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Według jednego z największych australijskich serwisów 
internetowych zajmujących się tematem motoryzacji 
–  carsales.com.au  – topowy sportowy sedan od Subaru 

został uznany za najlepsze auto „wyczynowe” w kategorii cenowej 
poniżej 100 000 dolarów i zdobył tytuł „Car of the Year 2014”.

Do tej nagrody mogły zostać nominowane wszystkie samocho-
dy, które pojawiły się w tym roku na rynku. Pod uwagę brano nie 

tylko cenę, jakość prowadzenia czy przyjemność z jazdy, ale także 
bardziej trywialne cechy, takie jak wydajność, bezawaryjność i za-
ufanie do marki. 

„Subaru WRX STI jest prawdziwym do kości, angażującym 
kierowcę i przez to przepysznie surowym w prowadzeniu oraz 
nadzwyczaj wydajnym samochodem sportowym” – takimi sło-
wami portal Carsales podsumował nagrodzony model.

25 listopada Subaru Tecnica Inter-
national Inc. wypuścił na rodzimy 
rynek najnowszy ze swoich 

projektów – opartego na modelu studyjnym, 
sportowego Forestera o oznaczeniu tS. Mo-
del przeszedł szereg zmian stylistycznych, 
z których szczególną uwagę przykuwa pas 
przedni i grill z czerwoną obramówką i logo.

Nie obyło się również bez zmian technicz-
nych. Nowe „dziecko” STI otrzymało między 

innymi specjalnie stuningowany tryb Sport 
Sharp dla układu SI-DRIVE. Obniżono zawie-
szenie oraz zaadaptowano wentylowane, 
sportowe tarcze hamulcowe Brembo. Wyma-
gały one większych felg. Wybór padł na efek-
towne, dziewiętnastocalowe kute felgi BBS.

Zawieszenie i układ jezdny zostały do-
strojone specjalnie do tej wersji. Oznacza 
to, że samochód pozostaje dynamiczny 
bez utraty zwinności i bezpieczeństwa 

w praktycznie każdych warunkach drogo-
wych. Ponadto dla pełni bezpieczeństwa 
model z logo tS wyposażono w system 
EyeSight, który wspomaga kierowcę w kry-
tycznych sytuacjach awaryjnych. 

Najlepsze według Carsales? WRX STI!

Forester tS od załogi STI
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W poprzednim numerze „Plejad” in-
formowaliśmy o tytule „Top Safety 
Pick+” nadanym przez amerykański 

Insurance Institute of Highway Safety (IIHS) 
Legacy i Oubackowi w specyfikacji 2015. To nie 
koniec tegorocznych wyróżnień. Najwyższe 
uznanie Instytutu zdobyła właśnie najnowsza, 
przygotowana na rynek amerykański Impreza. 

Podobnie jak miało to miejsce w przy-
padku nagrodzonych wcześniej dwóch 
modeli, Impreza poradziła sobie świetnie we 
wszystkich podstawowych testach przepro-
wadzanych w IIHS, a mających na celu ocenę 
bezpieczeństwa podróżnych podczas zderzeń 
czołowego i bocznego oraz dachowania, 
a także w badaniu mającym na celu zwery-
fikowanie zachowania zagłówków w chwili 

uderzenia w tył pojazdu. W każdym z testów 
nowy model otrzymał najwyższą możliwą 
ocenę „dobrą”, co zdecydowało o nadaniu mu 
miana TSP. Wyróżniony samochód wyposa-
żono w najnowszą wersję systemu EyeSight 
i za to właśnie rozwiązanie Impreza uzyskała 
maksymalną liczbę sześciu punktów i naj-
wyższą notę „superior” w badaniu mającym 
na celu ocenę rozwiązań pomagających kie-
rowcy uniknąć zderzenia. Ten świetny wynik 
zdecydował o plusie przy wyróżnieniu TSP.

Ostatnie testy przeprowadzone w IIHS 
przesądzają jednocześnie o utrzymaniu marki 
Subaru na prowadzeniu pod względem liczby 
zdobytych tytułów. Obecny wynik to trzy mo-
dele z wyróżnieniem TSP i cztery, które obok 
tytułu TSP mogą poszczycić się plusem. 

Stowarzyszenie dziennikarzy motoryza-
cyjnych w Kanadzie (AJAC) ogłosiło 
3 grudnia, że najnowszy Outback jest 

najlepszym najnowszym SUV-em na rynku 
w cenie do 35 000 dolarów.

Aby ocena SUV-ów była jak najbardziej wiary-
godna, dziennikarze z AJAC testowali auta w wa-
runkach drogowych jak najbardziej zbliżonych 
do tego, co zwyczajni kierowcy mogą spotkać 

codziennie na trasie. Kryteria oceny aut były bar-
dzo szczegółowe, od ogólnego bezpieczeństwa 
jazdy po testy pojemności ładunkowej. Wszystko 
po to, by kanadyjski konsument otrzymał naj-
istotniejsze i najbardziej obiektywne informacje.

– Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody – po-
wiedział Shiro Ohta, prezes Subaru Canada, Inc. 
Przyznane wyróżnienie jest dowodem, że za-
równo eksperci, jak i konsumenci mają takie samo 
zdanie – nowy Outback stanowi doskonałą mie-
szankę bezpiecznej jazdy, spokoju i zaufania.

FHI poinformowało o wyróżnieniu nowego Outbacka (przy-
gotowanego na rynek europejski) pięcioma gwiazdka-
mi w najnowszej edycji badań przeprowadzonych przez 

agencję EuroNCAP. Jest to najwyższa nota, jaką można uzyskać 
w tym niezwykle wymagającym, zapoczątkowanym w 1997 roku 
programie oceny bezpieczeństwa nowych samochodów.

Maksymalna liczba punktów dla Outbacka świadczy o tym, że mo-
del ten bez zarzutu spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa 
wyznaczone przez EuroNCAP. Niestraszne mu nawet zaostrzone 
w 2009 roku wymogi stawiane przez agencję, czyli wprowadzenie 
bardziej rygorystycznego systemu oceny „ochrony pasażera dorosłe-
go”, „ochrony przewożonego dziecka”, „ochrony pieszego” oraz „syste-
mów wspomagania bezpieczeństwa”. We wszystkich wymienionych 
kwestiach Outback ma naprawdę wiele do powiedzenia i zaoferowa-
nia, co docenione zostało przez wydających werdykt ekspertów.

Model uzyskał największą możliwą liczbę punktów w teście doty-
czącym uderzenia w bok pojazdu, zapewniając w takiej sytuacji dobrą 
ochronę wszystkich krytycznych obszarów ciała człowieka. Badania 
dotyczące przednich siedzeń samochodu i ich zagłówków oraz oce-
na tylnych zagłówków wykazały, że elementy te zapewniają dobrą 
ochronę szyjnego odcinka kręgosłupa w przypadku uderzenia w tył 

pojazdu. Co więcej, Outback zdobył również maksimum punktów za 
ochronę dziecka, o czym przesądziły wyniki testów zderzeniowych 
przeprowadzonych z udziałem manekina będącego odpowiednikiem 
półtorarocznego pasażera. W kwestii ochrony pieszego nowe Subaru 
może pochwalić się konstrukcją zderzaka, dzięki której nogi osoby po-
trąconej przez pojazd narażone będą na mniej dotkliwe uszkodzenia. 

Wymieniając zalety, nie sposób pominąć systemu EyeSight, któ-
ry świetnie sprawdzi się w warunkach jazdy miejskiej, jak również 
wtedy, gdy pojazd rozwinie większą prędkość. Dodatkowym atutem 
samochodu jest rewelacyjny system przednich i bocznych poduszek 
powietrznych. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj specjalna do-
datkowa poduszka, która w krytycznej sytuacji na drodze pozwoli 
ochronić kolana kierowcy. Mówiąc o nadzwyczajnym bezpieczeństwie 
podróżowania Outbackiem, trzeba wspomnieć również o mającym na 
nie ogromny wpływ systemie kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy 
VDC. Do zalet pojazdu zaliczyć należy ponadto udoskonaloną konstruk-
cję szkieletu nadwozia, wzmocnioną pierścieniowymi ramami, oraz 
wykorzystanie do jej budowy niezwykle wytrzymałej stali, co miało 
znaczący wpływ na obniżenie masy samochodu, jego lepsze zacho-
wanie się podczas uderzenia z dowolnego kierunku, a co za tym idzie 
– wyraźne zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących nim osób.

Impreza z tytułem TSP+

Outback zgarnia pięć gwiazdek

Dla dziennikarzy 
z Kanady nowy Outback 
jest najlepszy

11facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2014
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RAJDY tekst: WACŁAW STAWIARSKI/SPRT
zdjęcia: TOMASZ KALIŃSKI
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Pościg aż do mety
Ponoć prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna.  
Podobną zasadę można zastosować do uczestników rajdów – prawdziwą załogę poznaje się po tym, 
jak kończy i jak mierzy się ze spotykanymi na trasie przeciwnościami. Na 24. Rajdzie Dolnośląskim 
z takimi przeszkodami mierzyła się załoga Subaru Poland Rally Team.  Dominik Butvilas i Kamil Heller 
musieli odrabiać stracony pechowo czas, ale dzięki swojej determinacji pozytywnym akcentem 
zakończyli zarówno ostatni rajd, jak i cały sezon. 

Typowo jesienna, pochmurna i desz-
czowa pogoda towarzyszyła zawod-
nikom podczas startu do pierwszej 

pętli Rajdu Dolnośląskiego. Niestety, już 
na otwierającym go odcinku specjalnym 
do przygnębiającej aury dołączył pech. 
Tzw. wolny kapeć, czyli lekko uszkodzona 

opona, z której powoli ucieka powietrze, 
spowodował, że Dominik i Kamil musieli 
zatrzymać się na trasie i zmienić koło. 
Sprawnie przeprowadzona wymiana 
trwała niewiele ponad półtorej minuty, ale 
i tak po pierwszej pętli duet Subaru Poland 
Rally Team zajmował miejsce pod koniec 

drugiej dziesiątki: – Jechałem dokładnie 
tak, jak dyktował Kamil, nie ciąłem tam, 
gdzie nie było to potrzebne, ale niestety nie 
udało nam się uniknąć uszkodzenia opony. 
To była szybka sekcja z wieloma cięciami, 
która sporo wymaga od opon i najwyraź-
niej nie mieliśmy szczęścia. Po wymianie 



musieliśmy jeszcze poczekać chwilę na Gry-
ca i go przepuścić, żeby mu nie przeszka-
dzać – mówił po OS 2 Dominik Butvilas. 
– Na drugim, szybkim odcinku pojechali-
śmy już bez przygód. Trzeba było uważnie 
szukać dobrej linii przejazdu. Po pierwszej 
próbie musieliśmy zmienić również i drugie 
koło na przedniej osi, ale ten zestaw opon 
spisał się całkiem dobrze – dodał Kamil 
Heller. Dwa ostatnie „prawdziwe” odcinki 
specjalne to solidna i równa jazda załogi 
SPRT. 4. i 5. czasy w klasyfikacji general-
nej i jednocześnie najlepsze w klasie 3. 
pozwoliły na awans do pierwszej 10 w ge-
neralce rajdu. Na pokazowym odcinku 
w centrum Kłodzka litewsko-polski duet 
zdołał przeskoczyć jeszcze jedną załogę, 
kończąc dzień na 9. lokacie. – Po pierw-
szym, pechowym odcinku specjalnym 

musieliśmy odbudować naszą pewność 
siebie. Udało nam się to i jestem zadowo-
lony z naszej pracy w bardzo trudnych 
warunkach. Rajd jest niezwykle wymaga-
jący. To finałowa runda mistrzostw i jest 
zupełnie jak w grze komputerowej – ostatni 
poziom jest najtrudniejszy. Jestem bar-
dzo zadowolony z naszego doboru opon, 
podobnie jak i z notatek. W porównaniu do 
Arłamowa nasz opis trasy uległ znaczącej 
poprawie. Brakuje mi jeszcze doświadcze-
nia na mokrej nawierzchni, ale jesteśmy 
tu po to, by je zdobyć – podsumował 
dzień Dominik. Na Rajdzie Dolnoślą-
skim punkty w klasyfikacji sponsor-
skiej dla Subaru zdobywali również 
Mateusz Kubat i Grzegorz Dachowski. 
Po pierwszym etapie zajmowali 6. miejsce 
w klasyfikacji generalnej i 2. w klasie 3. 

Rozczarowujący pierwszy etap wyma-
gał umysłowego „resetu” i świeżego spoj-
rzenia na ostatni etap tegorocznych Rajdo-
wych Samochodowych Mistrzostw Polski. 
Dominik i Kamil, na nowo zmotywowani 
i gotowi do walki, stanęli na starcie sobot-
nich odcinków specjalnych. Trzy czasy 
w pierwszej piątce oraz jeden rezultat na 
podium były „utargiem” z pierwszej pętli 
drugiego etapu. – Obudziliśmy się dziś ze 
świeżymi siłami i postanowiliśmy pojechać 
trochę szybciej. Opony pracowały znako-
micie i pomogły nam w uzyskaniu dobrych 
czasów. Czuję, że przyzwyczajam się do ta-
kich warunków, czego potwierdzenie można 
znaleźć w naszych dzisiejszych wynikach 
– mówił po OS 8 Dominik. – Jest zdecydo-
wanie mniej ślisko, a nasza jazda jest pew-
niejsza i szybsza. Ślizga nas na niektórych 
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zabłoconych miejscach, ale chyba wszyscy 
mają tam większe czy mniejsze proble-
my – dodał Kamil Heller. Załoga SPRT 
w końcówce rajdu notowała czasy w ścisłej 
czołówce, a na przedostatniej próbie 
wykręciła 2. czas w klasyfikacji generalnej, 
tylko 2 sekundy za zwycięzcą. Ostatecznie 
ukończyli rajd na 6. miejscu w generalce 
i 3. w klasie 3. Debiutujący w RSMP Ma-
teusz Kubat ukończył rajd na 5. miejscu.

W klasyfikacji generalnej mistrzostw 
Dominik i Kamil zajęli 8. miejsce, zdobyli 
tytuł wicemistrzowski w klasie 3., a Subaru 
zostało mistrzem Polski w klasyfikacji 
zespołów producenckich. – Jestem bardzo 
zadowolony zarówno z tego rajdu, jak 
i z całego roku. Nie mógłbym sobie wyobra-
zić przed sezonem, ile nauki tak naprawdę 
na mnie czekało i jak daleko zaszedłem 

w ciągu zaledwie 7 miesięcy startów w Pol-
sce. Każdy z rajdów był inny i pozwolił mi 
zdobyć wiele nowych umiejętności rajdo-
wych. Odcinki, które pokonywałem, były 
niezwykle zróżnicowane, a to nie pozwalało 
na chwile nudy. Wraz z Kamilem wykona-
liśmy ogromną pracę nad notatkami – nie 
znałem wcześniej ani jednego odcinka spe-
cjalnego, więc właściwy opis trasy był bar-
dzo istotny. Z każdym kolejnym rajdem na-
sza współpraca była coraz lepsza, co bardzo 
mnie cieszy. Na drugiej dzisiejszej pętli nie 
uniknąłem błędu, ale tempo oesowe mnie 
satysfakcjonuje, tym bardziej że przesadnie 
nie naciskałem. Szybkość przyszła natu-
ralnie, a to było jedno z przedsezonowych 
założeń – podsumował swoje tegoroczne 
starty z SPRT Dominik Butvilas. – Nasz 
tegoroczny sezon był bardzo podobny do 

jego ostatniej rundy. Przeżyliśmy wiele 
przygód, zarówno tych bardziej, jak i mniej 
pozytywnych, ale kończymy go z podnie-
sioną głową i rozpoczynamy już odliczanie 
do kolejnego – dodał Kamil Heller.
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ROZMOWY rozmawiał: ROBERT KARDZIS
zdjęcia: JAN CETERA/MEDIAGRAFIKA

Kombinator, 
który za dużo myśli i analizuje  
– rozmowa z Maciejem Kotem
Egzemplarz do kochania: niebieski, dopieszczony, bez historii wypadkowej, raz w tygodniu umyty 
i „wyjechany” w niedzielę – to o ukochanej Subaru Imprezie. Kombinator, który za dużo myśli i analizuje 
– to o sobie. Maciej Kot, lat 23 to jeden z czołowych polskich skoczków narciarskich. Zawodnik klubu 
AZS Zakopane, indywidualny wicemistrz świata juniorów z 2009 r. Drużynowy brązowy medalista 
mistrzostw świata w Val di Fieme z 2013 r. Mistrz Polski z 2013 r. Zdobywca czwartego miejsca 
w „drużynówce” na Zimowych Igrzyskach w Soczi w 2013 r. 

Robert Kardzis: W starej anegdocie 
nauczycielka pytała dzieci: kto jest 
waszym największym idolem i dlaczego 
Lenin? A dla Pana, który model Subaru 
jest ulubionym i dlaczego Impreza STI? 

Maciej Kot: Temat Imprezy ma, w moim 
przypadku, dość długą historię. Jednym 
z moich największych marzeń – chyba od 
zawsze – było posiadanie właśnie tego auta. 

R.K.: No to mamy jakąś przypadłość 
wśród rodzimych skoczków nar-
ciarskich, bo Łukasz Kruczek także 
powiedział mi, że jego marzeniem 
jest posiadanie Imprezy…

M.K.: Z tego co wiem, spełnił je 
w lipcu! Kupił niebieskie WRX STI*. 
Takie chciał mieć. Jeśli chodzi o mnie, 
to odkąd zrobiłem prawo jazdy, Impreza 
„chodziła za mną”, ale wiadomo – świeżo 
upieczony kierowca powinien przejechać 
trochę kilometrów wolniejszymi autami… 
Stąd też obecnie użytkuję pomarań-
czową „XV-kę” - oczywiście Subaru. 

R.K. Jednak Subaru jest marką spe-
cyficzną, może już nie tak niszową 

jak kilkanaście lat temu, ale nie są 
to samochody, które miniemy na 
każdym zakręcie. Skąd zatem 
to zainteresowanie u Pana? 

M.K.: Myślę, że największą rolę w mojej 
fascynacji tym modelem odegrały rajdy 
samochodowe i kultowi już kierowcy, jak 
Colin McRae, a później Petter Solberg czy 
Richard Burns. Równie ważne były kulto-
we już gry komputerowe, jak choćby „Co-
lin McRae Rally”, w których zazwyczaj wy-
grywa się prowadząc Subaru Imprezę. Nie 
od dzisiaj wiadomo, że to, czym nasiąknie-
my w dzieciństwie, w taki czy inny sposób 
zostaje w nas w późniejszym życiu…

R.K.: Tyle, że nie każdy ma potem 
możliwość, aby te fascynacje 
wprowadzić w życie. 

M.K.: Ja byłem i jestem zakochany 
w tym samochodzie. Jestem fanem wszyst-
kiego, co dotyczy Imprezy, choćby dźwięk 
silnika w układzie bokser. Zresztą nie znam 
nikogo, komu by się nie podobał (śmiech). 
Pamiętam, kiedy byłem mały, a gdzieś 
przejeżdżała Impreza, to wołałem „Tato, 
tato – Subaru jedzie” (śmiech). W końcu 

przyszedł taki dzień, w którym pojecha-
łem do Kielc, do Szkoły Jazdy Subaru, 
gdzie przez godzinę miałem przyjemność 
jeździć szkoleniowo w rajdowej Imprezie. 
Bardzo mi się spodobało i poczułem, 
że to już jest ten czas, żeby poszukać 
takiego auta dla siebie, na wyłączność… 

R.K.: O ile mi wiadomo, finał poszuki-
wań był co najmniej zaskakujący…

M.K.: Na znanym serwisie aukcyjnym 
oferta jest dość spora, ale dla siebie to 
chce się mieć taki egzemplarz – jak ja 
to nazywam – do kochania: niebieski, 
dopieszczony, bez historii wypadkowej, 
raz w tygodniu umyty i „wyjechany” 
w niedzielę (śmiech). W poszukiwaniach 
pomagał kto mógł, ale do zakupu nie 
dochodziło. Aż w końcu zdarzyło się tak, 
że znajomy postanowił sprzedać swoje 
auto i po dwóch miesiącach szukania 
upragnionej Imprezy w garażu zna-
lazł się… Mitsubishi Lancer. Nie mam 
nic przeciwko żadnemu z tych aut, 
ale marzeniem była Impreza. Koniec 
końców, jeździłem Lancerem dwa lata, 
zbierając doświadczenie w jeździe 
silniejszym autem. Całkiem niedawno, 
z żalem, rozstałem się z nim. Znajo-
mi śmiali się, że był zawsze umyty, 
a większość czasu stał sobie w garażu…

SKąD ROZBIEżNOŚCI W NAZEWNICTWIE? NA POCZąTKU BYŁA IMPREZA. IMPREZA STI (PISANA WŁAŚNIE 
W TEN SPOSóB). KILKA LAT TEMU JEDNAK, FHI (CZYLI PRODUCENT SAMOCHODóW SUBARU) PODJąŁ 
DECYZJę, żE WEDŁUG OFICJALNEJ NOMENKLATURY TA SŁYNNA „SERYJNA NIEBIESKA RAJDóWKA NA ZŁOTYCH 
FELGACH” NAZYWA SIę WRX STI. JUż BEZ „IMPREZA”…
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R.K.: Taki niedzielny…
M.K.: Tak i to mi się bardzo podobało 

(śmiech). A wracając do zakupu Imprezy, 
to z dwoma właścicielami byłem już po 
słowie i obaj… rozmyślili się. Zapewne 
byli zbyt mocno emocjonalnie związani ze 
swoimi cackami… Nie mniejszą miłością 
swoją Imprezę darzył mój przyjaciel z Kra-
kowa. Niebieska, rocznik 2006, według 
mnie jeden z najładniejszych modeli. 
Ta była właśnie z gatunku „salonowych”: 
zawsze umyta, lśniąca, bez jednej ryski 
na lakierze. Używana tylko zimą, gdyż 
latem… „duże opory powietrza mogłyby 
ją uszkodzić” (śmiech). No, ale dzięki temu 
po pięciu latach użytkowania wciąż miała 
oryginalne, niezużyte opony letnie i… 
oryginalne klocki hamulcowe. Niestety, 
rok przed moją decyzją o poszukiwaniach 
sprzedał ją. Teraz już może nie szukał-
bym takiego niedzielnego auta, ale raczej 
bardziej użytkowego, pewnie z klatką… 
lepiej przygotowanego do jazdy sportowej. 

R.K.: Czyli ryski już mogłyby być…?
M.K.: Tak, teraz już bardziej zwra-

całbym uwagę na stan techniczny niż 
wizualny: bezpieczeństwo i dobre osiągi, 
a ryski zeszłyby na dalszy plan…

R.K.: Krótko mówiąc, chciałby 
Pan już i kochać, i używać…

M.K.: Tak, i to bardziej intensywnie, 
abym mógł wyjechać gdzieś na tor, może na 
jakiś amatorski rajd i mieć z tego frajdę…

R.K. No właśnie, bo zdaje się od 
marca tego roku jest Pan licencjo-
nowanym kierowcą rajdowym. 
Jak zdobywa się taką licencję? 

M.K.: Procedura jest dość długa. 
Zaczynamy od zapisania się do automo-
bilklubu, opłacenia wszystkich składek 
i wyrobienia legitymacji. Po przejściu 
tej fazy wstępnej, automobilklub zgłasza 
adepta na szkolenie teoretyczne i prak-
tyczne, które w moim przypadku odbyło 
się na torze w Poznaniu. Potem, raz na 
jakiś czas, organizowane są egzaminy. Po 
zdanym egzaminie trzeba przejść badania 
lekarskie, testy psychologiczne i wreszcie 
wszystkie te dokumenty składamy w auto-
mobilklubie, który wysyła je do Warsza-
wy, do Polskiego Związku Motorowego. 

Jeśli wszystko jest w porządku, otrzy-
mujemy upragnioną licencję. 

R.K.: Co trzeba wiedzieć i umieć, 
aby uzyskać taką licencję? 

M.K.: Największy nacisk podczas szkoleń 
kładzie się na bezpieczeństwo. Teoria za-
chowania podczas jazdy, oznakowania, flagi 

i ich znaczenie, procedury bezpieczeństwa, 
jak choćby umiejętność szybkiego odpina-
nia pasów, opuszczania pojazdu. Zresztą 
podobnie jak w F1, gdzie kierowcy też mają 
określony czas na opuszczenie bolidu…

R.K.: Czyli technik jazdy na takim 
kursie nie uczymy się…?
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M.K.: Takie elementy też są w szko-
leniu, ale na pierwszym miejscu jest 
bezpieczeństwo. Uczą nas – gene-
ralnie – podstaw, a doświadczenie 
zdobywa się już potem, jeżdżąc…

R. K.: No dobrze, a gdyby Pański ojciec był 
– na przykład – świetnym mechanikiem 

samochodowym, to Pan w swojej 
drodze do sportów motorowych prze-
skoczyłby etap skoków narciarskich? 

M.K.: Szczerze mówiąc, wątpię…

R.K.: Mam na myśli wyraźny trend i nie 
chodzi tu tylko o Adama Małysza, bo 
oprócz niego i Sven Hannavald, i Gregor 

Schrilenzauer, i Thomas Morganstern, 
i Andreas Koefler, by wymienić 
tylko niektórych, próbują swoich 
sił w sportach samochodowych…

M.K.: Janne Ahonen także…

R.K.: Skąd zatem ta wielka miłość 
skoczków do szybkich samochodów? 
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M.K.: W obu sportach jest napięcie, 
prędkość i dużo adrenaliny. Sam najlepiej 
wiem, że skoczkowi, po skończonym 
sezonie, trudno siedzieć bezczynnie. 
Owszem, potrzeba nam odpoczynku, 
ale jest w nas też chęć rozładowania 
napięcia i uzupełnienia adrenaliny. Zatem 
każdy szuka możliwości – jedni mają 
mniejsze, inni większe… Adam miał to 
szczęście, że od dawna sponsorował go 
Red Bull, który sponsoruje także rajdow-
ców i – generalnie – sporty ekstremalne, 
nawet serie wyścigowe. Inni próbują na 
własną rękę, jako choćby wspomniany 
Ahonen, który startuje w wyścigach 
samochodów typu dragster. Jednak są 
też tacy, choćby u nas w drużynie, którzy 
wolą latać samolotami, szybowcami…

R.K.: Nawiązuje Pan do Kamila…?
M.K.: Też, ale na przykład Dawid Ku-

backi interesuje się modelarstwem, steruje 
modelami latającymi… Zatem te sposoby 
na odreagowanie w drużynie są różne. 

R.K.: A Piotr Żyła? Żeby dopełnić… 
M.K.: Piotrek lubi samochody, lubi jeź-

dzić szybko, ale na razie nie próbował swo-
ich sił w rywalizacji. Nie ma teraz czasu, 
jest ojcem, ma dwójkę dzieci i każdą wolną 
chwilę po sezonie poświęca rodzinie.

R.K.: Trzeba najpierw być skocz-
kiem narciarskim, by potem stać 
się np. kierowcą rajdowym?

M.K.: Z pewnością niekoniecznie. Na 
przykład ja, odkąd pamiętam, zawsze 
interesowałem się rajdami. Kiedy byliśmy 
mali, Tata zabierał mnie i brata na rajdy: 
Rajd Wisły, Rajd Krakowski, byliśmy na 
„Barbórce”. Może gdyby Tata był me-
chanikiem w jakimś teamie rajdowym 
i miałbym od początku dostęp do sprzętu? 
Wyobraźmy sobie, że mam 14 lat, wsiadam 
do rajdówki i zaczynam jeździć. Może 
wtedy moje sportowe życie potoczyłoby 
się inaczej. Gdyby Tata był „jedynie” 
mechanikiem, wiele by to nie zmieniło, bo 
mieszkaliśmy w Zakopanem, a to oznacza 
pierwszeństwo dla sportów zimowych. 

R.K.: No właśnie, a fakt, że Tata jest 
fizjoterapeutą sportowym w jakiś 
sposób predestynował Pana do tego, 

aby zająć się sportem, i to zimowym? 
A może to jest tak, że kiedy mieszka 
się w górach, to innego wyjścia nie 
ma – jeśli sport, to tylko zimowy? 

M.K.: Zawód Taty nie miał większego 
wpływu na moje wybory. Natomiast są 
w mojej rodzinie bogate tradycje sportowe, 
gdyż i dziadek, i babcia ze strony mamy 
byli nauczycielami wychowania fizycznego 
i trenowali gimnastykę na wysokim, powie-
działbym – mistrzowskim – poziomie. Ro-
dzice od zawsze byli związani ze sportem, 

a mama do tej pory uczy jazdy na nartach. 
A więc po pierwsze tradycje rodzinne, a po 
drugie miejsce dorastania, czyli Zakopane 
i sporty zimowe – narciarstwo alpejskie albo 
skoki. Zaczęło się od narciarstwa alpej-
skiego, które trenowałem przez pięć lat…

R.K.: Podobno, w pewnym 
momencie, zaczął Pan wybierać 
trasy, na których były górki dające 
możliwość poskakania sobie…

M.K.: Tak było! A już zwłaszcza wtedy, 
kiedy zaczął się boom na Adama Małysza. 
Pamiętam, razem z bratem szukaliśmy na 
rozgrzewkach takich ręcznie robionych skocz-
ni. Później zaczęło to trenera denerwować…

R.K.: Zjeżdżamy albo skaczemy?
M.K.: Tak (śmiech). Później, przez rok, 

trenowałem obie dyscypliny, ale było to 
nie do pogodzenia. Chcąc coś osiągnąć, 
należało się zdecydować. Wybór padł na 
skoki. Tata nie był jeszcze wtedy fizjo-
terapeutą kadry narodowej. Pracował 
po prostu w klinice, a zatem nie miałem 
żadnych forów, ale też żadnej presji ze 
strony rodziców. Mama, początkowo, była 
nawet trochę przeciwna, uważając, że nar-
ciarstwo alpejskie jest bezpieczniejsze od 
skoków. Minęły trzy lata moich treningów, 
zanim Tato nawiązał współpracę z kadrą 
skoczków. Później, kiedy już pracował 
z kadrą, ja wciąż się rozwijałem, aż wresz-
cie włączono mnie do kadry seniorów. 
Obecność Taty na pewno mi pomogła. 
Co by nie mówić, przejście młodego ju-
niora do kadry seniorskiej to jednak duża 
zmiana i fajnie było, że to Tata wprowadził 
mnie w wielki świat skoków narciarskich. 

R.K.: A jak to jest? Mieszka się 
w górach, pewnego dnia idzie 
się pod skocznię i pyta: Panie 
Trenerze, mógłbym spróbować? 

M.K.: Mniej więcej tak to wyglądało. 
Choć, kiedy zaczynaliśmy, zainteresowanie 
młodych ludzi skokami było większe, więc 
i kandydatów na skoczków było więcej. 

R.K.: Było z kogo wybierać…
M.K.: Chętnych było tak dużo, 

że trener mógł nawet odmówić, jeśli 
widział, że ktoś zupełnie nie nadaje się 
do skakania. Czasami dawał kolejną 
szansę czy dwie, ale taki człowiek, który 
nie był predysponowany, najczęściej 
szybko się zrażał i sam rezygnował.

R.K.: Wspomniał Pan o predyspo-
zycjach do uprawiania skoków. 
Jakie powinny być te najbardziej 
elementarne? Trzeba zjechać, 
wyskoczyć, nie upaść, zahamować…? 

M.K.: Pierwsza, najważniejsza, to 
umiejętność jazdy i stania na nartach. My 
z bratem mieliśmy łatwiej, bo wcześniejszy 
trening w narciarstwie alpejskim swoje 
robił. Oczywiście narty do skoków są nie-
co inaczej wyprofilowane, nie mają takich 
ostrych krawędzi, ale śnieg jest taki sam, 
taki sam poślizg , więc radziliśmy sobie. 
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Niektórzy nie są w stanie poradzić sobie 
z tym, że narty nie mają krawędzi, buty są 
luźniejsze i w takim przypadku do skoku 
raczej nigdy nie dojdzie. Kolejną ważną 
cechą jest odwaga. Może nie brawura, ale 
umiejętność przełamywania strachu. 

R.K.: Pan też przełamywał strach?
M.K.: Oczywiście, to jest sport, w którym 

strach się pojawia, może nie paraliżujący, ale 
taki dreszczyk emocji połączony z niepoko-
jem był i… czasami nadal się pojawia. Na du-
żych skoczniach, przy trudnych warunkach 
ten sport jest jednak trochę niebezpieczny. 

R.K. Czy fakt, że jesteście facetami 
z gór, ma dla Was jakieś znaczenie? 
Identyfikujecie się z regionem, 
z którego się wywodzicie? 

M.K.: Ja nie jestem góralem 
z krwi i kości. Moje ko-
rzenie są – rzekł-
bym – różne. 
Ale już 

Kamil, który po-
chodzi z Zębu, jest 
stuprocentowym 
góralem i on to 
przywiązanie 
do tradycji ak-
centuje. Choćby 
pamiętny, ostatni 
konkurs Adama w Pla-
nicy, kiedy pod podium Ka-
mil w kubraczku i góralskim 
kapeluszu zatańczył Ada-
mowi krzesanego. Kamil 
potrafi mówić gwarą, śpiewa 
po góralsku. Ja tego nie potra-
fię. Czuję się człowiekiem z gór, 
identyfikuję się z Zakopanem, 
ale  nie mam stroju góralskiego 
i nie nazwałbym siebie strażni-

kiem tradycji…
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R.K.: Co Was zatem spaja jako grupę 
w wymiarze ponadsportowym? 

M.K.: Myślę, że tym, co nas łączy, 
jest charakter. Ludzie z gór mają raczej 
twardy charakter, łatwo się nie poddają, 
walczą do końca, mają swoje zdanie, 
którego pilnują, są przyzwyczajeni do 
trudnych warunków, nie narzekają 
na niedogodności… To nas scala. 

R.K. Zapytałem o coś Łukasza Kruczka, 
a teraz poproszę Pana, jako przed-
stawiciela drużyny, o weryfikację. 
Właśnie – w drużynie każdy pracuje 
na każdego, a co dzieje się, kiedy 
startujecie indywidualnie? Kiedy, by 
wygrać, trzeba rywalizować z kolegą 
z drużyny, czy nawet z przyjacielem? 

M.K.: Nie ma celu „wygrać”. Celem 
jest oddanie jak najlepszego skoku…

R.K.: Jakbym słyszał Łukasza 
Kruczka. Powtarzacie tę frazę, 
niczym religijną mantrę! (śmiech)

M.K.: Nie ma co ukrywać, że jest 
to z jednej strony sport indywidualny, 
ale nawet indywidualne wyniki osią-
ga się dzięki pracy całej drużyny. 

R.K. Myślę, że nie jestem jedynym, któ-
ry sądzi, że za czasów Adama Małysza 
jego sukcesy raczej przytłaczały, niż 
motywowały pozostałych zawodni-
ków. Obecnie ten problem zdaje się nie 
istnieć. Wasza ekipa jest bardzo mocna 
psychicznie i nie widać, by np. sukcesy 
Kamila demotywowały Was…

M.K.: To zdecydowanie jest tak, 
że jesteśmy drużyną reprezentującą 
wysoki poziom, dzięki czemu nawet przy 

przysłowiowej „huśtawce formy” któryś 
z nas zaliczy dobre zawody. Presja, ocze-
kiwania kibiców i mediów nie ogniskują 
się na jednym zawodniku, ale w sposób 
o wiele bardziej równomierny niż kiedyś 
rozkładają się na wszystkich. Jeśli, na 
przykład, Kamil jest w danej chwili 
w najlepszej formie, skacze na treningu 
z danej belki, osiąga określone prędkości 
i odległości, to możemy się porównać 
do czołowego zawodnika. Tak samo 
jest z testami sprzętu – jeden testuje dla 
wszystkich – jeżeli testy są pomyślne, to 
potem wszyscy użytkują nowy sprzęt, 
a nie tylko jedna osoba. Zatem to dobre 
zrozumienie w drużynie, dobry duch 
sprawiają, że wypadamy lepiej niż kiedyś.

R.K.: Pracujecie z psychologiem? 
M.K.: Już nie. Rozstaliśmy się dwa lata 

temu. Pracowaliśmy z Kamilem Wódką 
długo, ja nawet 6 lat, ale przyszedł czas, 
w którym ta współpraca zakończyła się. 

R.K.: To była decyzja całej ekipy? 
M.K.: Tak, choć byli wśród nas tacy, 

którzy chcieli tę współpracę kontynuować, 
chociażby ja… Pewnie dlatego, że byłem 
zawodnikiem, który najwięcej na tej 
współpracy skorzystał. Mimo że jestem 
(tak słyszałem) postrzegany jako zawodnik 
o mocnej głowie i mocnej psychice, to… 
o ile ze startami w zawodach nie miałem 
nigdy problemów, o tyle np. z treningami, 
z samodyscypliną, trzymaniem się jednego 
programu treningowego już niekoniecznie. 

R.K.: Czyżby młodość dobijała 
się o swoje „prawa”? 

M.K.: Nie, nie mam na myśli nadmier-
nego „imprezowania” czy tym podobnych 
ekscesów. Chodzi mi o samodyscyplinę 
rozumianą jako sposób dążenia do wyty-
czonego celu. Jestem raczej takim kombi-
natorem, który często szuka nowych roz-
wiązań. Kiedy coś nie idzie, to natychmiast 
przerzucam się na inny sposób działania, 
szukam innych dróg prowadzących do wy-
tyczonego celu. Milion pomysłów w gło-
wie. Za dużo myślę i analizuję, co skutkuje 
brakiem konsekwencji. Kamil, nasz psy-
cholog, był moim strażnikiem – jeżeli 
zauważał, że coś jest ze mną nie tak, to po-
trafił przywołać mnie do porządku. Teraz 

już muszę pilnować siebie sam, albo trener 
mnie pilnuje. Tym niemniej ta współpraca 
z psychologiem bardzo dużo dała nie tylko 
mnie, ale i całej ekipie. No, ale przyszedł 
czas, kiedy trzeba się usamodzielnić. 

K.R.: No cóż, nie można chyba 
całego sportowego życia spędzić 
pod opieką psychologa?

ROZMOWY
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M.K.: Myślę, że wyniki dwóch ostat-
nich sezonów pokazały, że ta praca była 
skuteczna i przyniosła bardzo wymierne 
efekty. Ale teraz trzeba już samemu…

R.K.: A w czym Pan znajduje 
motywację do treningu? 

M.K.: Głównie w wynikach, w zawo-
dach. Jest taki okres, latem, kiedy przede 

wszystkim dużo trenujemy, a nie rywali-
zujemy. Wtedy przychodzi lekkie znuże-
nie. Ciężko jest odroczyć, może nie tyle 
nagrodę, ile emocje – czyli trenować, bo za 
pół roku będzie zima i zawody. Kiedy do 
zawodów jest tydzień, motywacja ogromnie 
wzrasta. Na pewno są jeszcze inne rodzaje 
motywacji, ale wszystkie one wiążą się z wy-
nikiem. Z kolei jeżeli wynik będzie dobry, to 

można zarobić pieniądze, za które kupi się 
Subaru Imprezę STI, na przykład (śmiech).

R.K.: Ale pieniądze nie są główną 
motywacją do skakania?

M.K.: Oczywiście, że nie! Ale to jedna 
z pobocznych motywacji i nie udawajmy, 
że jej nie ma. To przecież jedna z wielu 
nagród. Sport jest wartością autoteliczną, 
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wartością samą w sobie: rywalizacja, 
pokonywanie własnych słabości…

R.K.: Brzmi bardzo ładnie. Coś, 
jak romantyzm sportu. Wierzy Pan, 
że coś takiego jeszcze istnieje? 

M.K.: Wierzę. Cóż, może nie w każ-
dym sporcie, bo są już takie dyscypliny, 
które stały się profesjami ze wszyst-
kimi tego dobrymi i złymi stronami, 
jak choćby piłka nożna. Ale wciąż są 
sporty, w których niewymierne wartości 

są obecne. Choćby u nas – skakanie, 
unoszenie się w powietrzu to wielka 
przyjemność. Nie można, ot tak, przyjść 
„z ulicy”, zapłacić, powiedzmy, 5 tysięcy 
złotych, aby skoczyć sobie 120 metrów 
na Wielkiej Krokwi. Tych wyjątkowych 
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doznań nie da się wycenić. I choć 
wynik jest oczywiście bardzo ważny, to 
skakanie w obecności 30 tysięcy kibi-
ców w Zakopanem jest tak ogromnym 
i niezwykłym przeżyciem, że warto dla 
tych kilku sekund trenować cały rok. 

R.K.: Spor-
towcy, 
zwłaszcza 
młodzi, są 
dzisiaj bar-
dzo prag-

matyczni. 
Myśli Pan już 
o swoim życiu 
po zakończe-
niu kariery 
sportowej? 

M.K.: Szcze-
rze mówiąc, 
niekoniecznie 
widzę siebie 
w skokach nar-
ciarskich. Tak, 
myślę o własnej 
działalności 
po zakończe-
niu kariery, 
oczywiście 
związanej 

w jakiś sposób ze sportem. Może mene-
dżer sportowy albo trener personalny… 
Ostatnio klimat Rajdu Wisły, na którym 
byłem, sprawił, że zacząłem się zastana-
wiać nad specjalnością trenera przygoto-
wania sportowego kierowców rajdowych 
czy wyścigowych. Na przykład kierowcy 
F1 mają takich trenerów. Wiem, że ich 
praca jest ważna i bardzo doceniana. 
W każdym razie możliwości jest wiele. 

R.K.: Pana plany sportowe na 
najbliższe miesiące…? 

M.K.: Na razie oddaję się skokom. 
Rajdy, wyścigi – to wciąż moje hobby. 
Miałem już propozycje udziału w im-
prezach samochodowych, ale ponieważ 
kolidowały z treningami – rezygno-
wałem i zawsze tak będzie, póki będę 
skoczkiem narciarskim. W zbliżającym 
się sezonie najważniejszą imprezą będą 
mistrzostwa świata, na które jedzie 
się po medal i… będę chciał go zdo-
być! Uważam, że w „drużynówce” są 
duże szanse, a indywidualnie też będę 
walczył, zwłaszcza że będą zawody 
na małej skoczni, którą bardzo lubię. 
Co więcej? Na pewno zamierzam piąć 
się w klasyfikacji pucharowej, wskoczyć 
do pierwszej dziesiątki, a najchętniej, 
oczywiście – stanąć na podium. 

R.K.: Czego Panu, w imieniu własnym, 
„Plejad”, a zapewne i naszych 
Czytelników-kibiców serdecznie 
życzę! Dziękuję za rozmowę.

25facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2014
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Badania nad systemami tzw. bezpie-
czeństwa prewencyjnego dla marki 
Subaru rozpoczęły się w Japonii, 

w późnych latach 80. Wtedy też powstały 
pierwsze systemy wykorzystujące radar 
emitujący fale milimetrowe oraz promie-
nie lasera, które pojawiły się w modelach 
dostępnych na rynku japońskim już 
w latach 80. Ówczesne badania doprowa-
dziły ostatecznie do powstania EyeSight 
w obecnej postaci. System zadebiutował 
„rynkowo” w samochodach Subaru 
w Japonii, w maju 2008 roku. Było to 
pierwsze w branży motoryzacyjnej roz-
wiązanie, które do wykrywania rucho-
mych (np. pojazdy, piesi czy rowerzyści) 
i nieruchomych (np. bariery ochronne czy 
linie wyznaczające pasy ruchu) obiektów 
wykorzystywało wyłącznie stereoskopowy 
układ kamer optycznych. Tyle historii…

Obecnie na rynku europejskim znajdu-
jemy się w przededniu premiery nowego 
Outbacka, którego wyposażono w najnow-
szą, trzecią generację EyeSight. W po-
równaniu do poprzednich generacji (na 
rynku japońskim i w USA) ta debiutująca 

w Europie wykorzystuje przekonstruowane 
kamery, o kącie widzenia i zasięgu zwięk-
szonym o około 40%2. Pozwala to na dalszą 
poprawę bezpieczeństwa prewencyjnego.

Dwie kamery z kolorowymi matrycami 
światłoczułymi typu CMOS3 o wysokiej 
rozdzielczości zamontowano w okolicy 
lusterka wstecznego w kabinie. Monitorują 
one ruch drogowy przed samochodem, 
stanowiąc w pewnym sensie dodatko-
wą parę oczu kierowcy. Jednak zgod-
nie z filozofią Subaru to kierowca ma 
decydujący wpływ na prowadzenie auta, 
EyeSight nie zastępuje prowadzącego 
pojazd, ani nie działa jako autonomiczny 
system prowadzenia. System nieustan-
nie bada przestrzeń przed samochodem 

i ostrzega kierowcę, gdy wykryje zbliża-
jące się niebezpieczeństwo. W rezultacie 
urządzenie znacznie zmniejsza prawdo-
podobieństwo wypadku czy kolizji, które 
potencjalnie mogłyby mieć miejsce.

EyeSight współdziała z układami steru-
jącymi silnikiem, przeniesieniem napędu 
i hamulcami, reagując, gdy kierowca w sy-
tuacji krytycznej nie podejmie zdecydo-
wanych działań, nie hamuje wystarczająco 
mocno lub nie hamuje w ogóle. System 
monitoruje także inne pojazdy poruszają-
ce się na drodze i dostosowuje prędkość4 
naszego samochodu do ich szybkości. 

W przeciwieństwie do innych 
rozwiązań wykrywających obecność 
obiektów na drodze EyeSight dysponuje 

Wiodąca technologia 
bezpieczeństwa – EyeSight
Mamy niezmierną przyjemność poinformować, że nowy Outback będzie wyposażony1  
we wspomagający kierowcę system EyeSight. Jest to jak dotąd najistotniejszy (od czasu 
wprowadzenia stałego napędu wszystkich kół Symmetrical All-Wheel Drive) krok Subaru 
w kierunku zapobiegania wypadkom, wpisujący się w ideę kompletnego bezpieczeństwa 
„All Around Safety”, która przyświeca naszej firmie.

1   STANDARDOWO W MODELACH Z LINEARTRONIC – AUTOMATYCZNą BEZSTOPNIOWą SKRZYNIą BIEGóW.
2 W STOSUNKU DO 2. GENERACJI SYSTEMU EYESIGHT. 
3 MATRYCA ŚWIATŁOCZUŁA COMPLEMENTARY METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR.
4 W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z FUNKCJI ADAPTACYJNEGO TEMPOMATU.
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zaawansowanym oprogramowaniem, któ-
re nie tylko wykrywa, ale także rozpoznaje 
te obiekty (przypisując je do poszcze-
gólnych kategorii), ocenia potencjalne 
niebezpieczeństwo zderzenia z każdym 
z nich i wybiera odpowiednie działania. 

EyeSight posiada szereg funkcji, które 
działają w 2 obszarach: asysty kierowcy 
oraz zapobiegania wypadkom. Są to:

 >  przedkolizyjne hamowanie awaryj-
ne: w ramach tego działania EyeSight 
wykrywa zagrożenie kolizją z po-
jazdem lub inną przeszkodą przed 
samochodem i działa w 3 etapach. 
Najpierw ostrzega kierowcę za pomocą 
sygnału dźwiękowego i informacji 
na wyświetlaczu. Jeśli kierowca nie 
reaguje, EyeSight uruchamia wstępne 
hamowanie, a następnie, w 3. etapie 
– hamowanie awaryjne (do prędkości 
50 km/h system potrafi bez udziału 
kierowcy awaryjnie zatrzymać samo-
chód przed przeszkodą). W każdym 
z tych 3 etapów działania funkcji 
kierowca może decydować o samo-
dzielnej próbie uniknięcia zderzenia 
– na przykład poprzez próbę ominięcia 
przeszkody. W takiej sytuacji EyeSight 
uruchamia odpowiednie podsystemy, 
aby jak najlepiej pomóc kierowcy;

 >  antykolizyjny asystent ominięcia 
przeszkody zmienia charaktery-
stykę systemu VDC podczas próby 
wykonania manewru omijającego 
podczas hamowania awaryjnego;

 >  antykolizyjne zarządzanie 
przepustnicą ma za zadanie 
pomóc uniknąć omyłkowe-
go wjechania w przeszkodę;

 >  adaptacyjny tempomat samo-
dzielnie zmniejsza lub zwiększa 
prędkość jazdy, dopasowując ją do 
prędkości poprzedzającego pojazdu, 
w zakresie od 0–180 km/h (rów-
nież do momentu zatrzymania);

 >  asystent pasa ruchu ostrzeże kie-
rowcę, jeśli ten zacznie przypadko-
wo opuszczać swój pas lub zacznie 
„pływać” wewnątrz niego;

 >  informacja o ruszeniu poprze-
dzającego pojazdu powiado-
mi kierowcę, jeśli pojazd przed 
Outbackiem już odjechał.

3 m

Niezmiernie cieszymy się z tego, 
że w niezależnych badaniach system 
EyeSight otrzymuje najwyższe oceny. 
W testach 26 samochodów 9 marek, prze-
prowadzonych przez JNCAP (japoński 
odpowiednik Euro NCAP) oraz Narodo-
wą Agencję Bezpieczeństwa Drogowego 
i Pomocy Ofiarom Wypadków, samo-
chody Subaru wyposażone w EyeSight 
również uzyskały najwyższe oceny. 
W sierpniu tego roku IIHS (Północno-
amerykański Instytut Ubezpieczeniowy 
i Bezpieczeństwa Drogowego) przyznał 
nowemu Outbackowi z EyeSight naj-
wyższą ocenę dotyczącą bezpieczeństwa 
i zapobiegania czołowym zderzeniom 
– 2014 TOP SAFETY PICK+ oraz ocenę 
„Superior” – 6 punktów w skali od 0 do 6. 

Nowy Outback – model 2015
Z początkiem grudnia rozpoczęła się 

przedsprzedaż europejskiej wersji nowego 
Subaru Outback, wyposażonego w system 
EyeSight. Gotowy na pełne przygód 
podróże SUV zyskał nową stylizację 
nadwozia, znacznie odświeżony wygląd 
wnętrza i stał się bardziej komfortowy. 

Inżynierowie usprawnili większość 
funkcji informacyjno-rozrywkowych tego 
samochodu. Tablica przyrządów składa się 
z dwóch okrągłych zegarów i centralnego, 
pięciocalowego wyświetlacza informacyj-
nego LCD. Uzupełniono ją dużym, doty-
kowym wielofunkcyjnym ekranem, który 
można obsługiwać gestami i przewijaniem, 
podobnie jak ekrany dotykowe smartfo-
nów i tabletów. Wśród licznych funkcji 
znajdziemy system Subaru STARLINK 
umożliwiający m.in. wyświetlenie pulpitu 
smartfona na wyświetlaczu Outbacka 
i system głośnomówiący. W najwyższych 
wersjach wyposażenia dostępny będzie 
system audio harman/kardon z 12 głośni-
kami, włącznie z przednim centralnym 
głośnikiem i tylnym subwooferem, a także 
siedmiocalowy dotykowy wyświetlacz. 

Mniejsza masa, zoptymalizowana aero-
dynamika i aktywna przesłona wlotu powie-
trza do chłodnicy5 spowodowały, że emisja 
CO

2
 przez nowego Outbacka znacząco 

zmalała. Średnie wartości dla modeli 2.0D 
z manualną skrzynią biegów, 2.0D Lineartro-
nic (CVT) i benzynowego 2.5i Lineartronic 
(CVT) wynoszą odpowiednio 
145, 159 i 161 g/km. 

TECHNIKA
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Nowy Outback ze stałym napędem 
wszystkich kół Symmetrical AWD, silni-
kami z gamy SUBARU BOXER, wspoma-
ganiem kierowcy EyeSight6 oraz z funkcją 
X-Mode7 ułatwiającą poruszanie się po 
wzniesieniach, jest najlepiej wyposażo-
nym Subaru z dotychczas oferowanych, 
a zastosowane rozwiązania technicz-
ne plasują go w czołówce najbez-
pieczniejszych SUV-ów w Europie.

Nie jesteśmy obojętni 
na bezpieczeństwo 

Jednocześnie od lat realizujemy ideę 
związaną z hasłem „All Around Safe-
ty”, sukcesywnie prowadząc działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na 
drodze. ISR, czyli Inteligentny System 
Ratunkowy, montowany jest od 2008 
roku seryjnie we wszystkich samocho-
dach Subaru sprzedawanych w oficjal-
nej sieci dealerskiej Subaru w Polsce 

i dostępny jako wyposażenie 
standardowe – bez dopłaty. Został 

on stworzony w oparciu o założenia 
tworzonego obecnie w UE systemu eCall. 

Przy zakupie Subaru z najmocniej-
szymi silnikami8 można uczestniczyć 
w darmowym kursie z zakresu doskona-
lenia techniki jazdy w Szkole Jazdy Sub-
aru (istniejącej od 2000 r.), a w ramach 
corocznej Akcji Zima każdy z samo-
chodów zakupionych w autoryzowanej 
sieci dealerskiej (w okresie od listopada 

do marca) doposażony jest bezpłatnie 
w komplet opon zimowych. 

5 W MODELACH Z SILNIKIEM BENZYNOWYM.
6 OFEROWANY BEZ DOPŁATY W WERSJACH Z BEZSTOPNIOWą SKRZYNIą LINEARTRONIC.
7 OFEROWANA BEZ DOPŁATY W WERSJACH Z BEZSTOPNIOWą SKRZYNIą LINEARTRONIC.
8 WIęCEJ SZCZEGóŁóW NA STRONIE WWW.SZKOLENIA.SUBARU.PL

EYESIGHT JEST SYSTEMEM 
WSPOMAGAJąCYM KIEROWCę I MOżE 

W PEWNYCH WARUNKACH DROGOWYCH LUB 
POGODOWYCH NIE ZADZIAŁAć OPTYMALNIE. 
KIEROWCA ZAWSZE JEST ZOBOWIąZANY 
PROWADZIć BEZPIECZNIE I Z UWAGą 
ORAZ PRZESTRZEGAć PRZEPISóW RUCHU 
DROGOWEGO. EYESIGHT JEST SYSTEMEM 
WSPOMAGAJąCYM KIEROWCę, ALE NIE 
ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
EWENTUALNE WYPADKI. SPRAWNOŚć 
DZIAŁANIA EYESIGHT ZALEżY OD WIELU 
CZYNNIKóW, TAKICH JAK ODPOWIEDNIA 
OBSŁUGA SAMOCHODU, POGODA I WARUNKI 
RUCHU DROGOWEGO. PEŁEN OPIS DZIAŁANIA 
SYSTEMU EYESIGHT I JEGO OGRANICZEń 
MOżNA ZNALEźć W INSTRUKCJI OBSŁUGI 
SAMOCHODU.
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Dzięki uprzejmości Subaru Import 
Polska dane mi było zapoznać 
się ze „wzrokiem” jeszcze przed 

jego oficjalnym debiutem na naszym 
kontynencie. Było to ciekawe doświad-
czenie, szczególnie dla kogoś, kto 
jak Zosia Samosia z wiersza Juliana 

Tuwima wszystko robi sam, sam, sam. 
Słowo „sam” w odniesieniu do miło-
śnika samochodów spod znaku Plejad 
nabiera zresztą szczególnego wymia-
ru. Lubimy wszak swoje Subaraki nie 
tylko za to, że przewożą nas z punktu 
A do punktu B, ale przede wszystkim 

za to, iż są niewyczerpalnym źródłem 
przyjemności wynikającej z ich prowa-
dzenia. Gdzie tu miejsce na asystenta, 
który sam widzi, sam hamuje i sam 
przyspiesza? Zanim jednak pokuszę 
się o odpowiedź na to pytanie, rzućmy 
okiem na techniczne aspekty EyeSight. 

TECHNIKA tekst: uRABuS/FORUM SUBARU

Wzrok, czyli po angielsku EyeSight, to stanowiąca nowinkę na naszym rynku technologia 
asystenta mającego za zadanie wspomaganie kierowcy. Technologia ta, opracowana przez 
inżynierów Fuji Heavy Industries (producenta marki Subaru), trafiła najpierw na rynek 
japoński (2008), następnie na rynek amerykański (2012), by w końcu doczekać się również 
premiery na rynku europejskim. 

Rzut oka na Wzrok!
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Zgodnie z założeniami projektantów, 
system posiada następujące funkcje:

 > ostrzeganie o zagrożeniach,
 >  wstępne hamowanie i wspomaganie 

manewru ominięcia przeszkody,
 >  hamowanie awaryjne w celu 

uniknięcia kolizji,
 >  zarządzanie mocą minimalizują-

ce skutki ewentualnej kolizji,
 >  informowanie o ruszeniu po-

przedzającego pojazdu,
 >  ostrzeganie o meandrowaniu we-

wnątrz pasa ruchu bądź nieocze-
kiwanym jego opuszczeniu,

 > aktywny tempomat.

Elektroniczny asystent kierowcy, 
aby mógł realizować te zadania, podobnie 
jak człowiek, potrzebuje „oczu”, które będą 
nieustannie monitorować drogę przed 
pojazdem i wykrywać znajdujące się na 
niej zagrożenia (inne pojazdy – w tym 
także motocykle, pieszych, rowerzy-
stów…). Technologia opracowana przez 
Fuji Heavy Industries wykorzystuje do 
tego parę skierowanych do przodu kamer. 

Zostały one zamontowane pod górną 
krawędzią przedniej szyby, po obu stro-
nach lusterka wstecznego. Bezpośrednio 
po uruchomieniu samochodu system 
EyeSight aktywuje się automatycznie 

i rozpoczyna pracę. Ostrzega kierowcę 
o wykrytych przeszkodach, a gdy ten 
nie reaguje – zatrzymuje samochód. 

Ponadto w trybie adaptacyjnego tem-
pomatu potrafi utrzymywać zaprogramo-
wany uprzednio dystans do jadącego przed 
nami pojazdu, zwalniając, gdy on zwalnia, 
a przyspieszając, gdy tamten przyspiesza. 
Jeśli jednak poprzedzający pojazd zacznie 
przekraczać zadaną przez nas prędkość 
maksymalną, EyeSight zaniecha dalsze-
go przyspieszania, stając się na powrót 
zwykłym tempomatem. Oczywiście do 
czasu pojawienia się w zasięgu wzroku 
kolejnego potencjalnego zagrożenia. 



Kierowcy w tych okolicznościach nie 
pozostaje nic innego, jak tylko rozsiąść się 
wygodnie w fotelu i kręcić kierownicą. 

Zdeklarowany automaniak wzdrygnie 
się zapewne na myśl o takiej samowoli. 
Zresztą w czasie jazd testowych nie raz 
podskoczyło mi ciśnienie, kiedy na polece-
nie instruktora prowadzącego prezentację 
zmuszony byłem siłą i godnością osobistą 

powstrzymywać nogę podążającą odrucho-
wo w kierunku pedału hamulca. Miłośni-
kowi motoryzacji w takich okolicznościach 
przychodzi do głowy tylko jedna myśl – po 
co to wszystko? Po co ktoś lub coś ma wy-
ręczać nas w tym, co akurat lubimy robić? 
Rozumiem ideę samojezdnego odkurza-
cza, ale „samo chód” mimo semantycznej 

spójności, nie mieści się w mojej wyobraźni. 
A w zasadzie nie mieścił, gdyż po począt-
kowych wątpliwościach uświadomiłem 
sobie, że jednym z kluczowych aspektów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego jest 
koncentracja. Jak wszyscy wiemy, całkowite 
skupienie się na prowadzeniu pojazdu, tak 
by w porę przewidzieć wszelkie zagrożenia 
i w porę na nie zareagować, nie zawsze jest 
możliwe. Czy to w porannym korku, czy 
w trakcie długiego i nużącego połykania 
autostradowych odcinków każdemu, 
jak podejrzewam, zdarzają się chwile 

dekoncentracji. Jeśli więc istnieje techno-
logia, która choćby tylko jeden jedyny raz 
uchroni przed skutkami kolizji naszą skórę 
(lub choćby tylko portfel), to chyba warto 
ją mieć? Szczególnie że na rynku euro-
pejskim EyeSight zostanie standardowo, 
zgrabnie i bez dodatkowych opłat zapa-
kowany w nową wersję Subaru Outback. 

W trakcie prezentacji poruszaliśmy się 
takimi właśnie Outbackami z roku modelo-
wego 2015. Nie wystarczyło co prawda czasu 
na gruntowne testy samego samochodu, ale 
to, co rzuciło mi się w oczy, to nowa, ładna 

linia nadwozia, dobrze wykończone wnę-
trze, kamera cofania oraz bardzo fajny, jak 
na moje „drewniane” ucho, system audio, 
umożliwiający bezprzewodowe odtwarza-
nie muzyki wprost ze sprytnego telefonu. 
A wszystko to już w podstawowej wersji mo-
delu wyposażonego w równie sprytną, bez-
stopniową i automatyczną skrzynię biegów, 

posiadającą pożądane przeze mnie łopatki 
przy kierownicy. Czego chcieć więcej? Chy-
ba tylko tego, żeby gdzieś tam wśród przy-
cisków znajdujących się w zasięgu kierowcy 
był ten, który wyłączy całkowicie „wzrok” 
naszego asystenta i pozwoli na odrobinę sza-
leństwa przy pokonywaniu prób sportowych 
podczas odbywającego się co roku Zlotu Ple-
jad. I wiecie co? Ten przycisk tam jest!
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KIEROWCA ZAWSZE JEST ZOBOWIąZANY 
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WSPOMAGAJąCYM KIEROWCę, ALE NIE 
ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
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DZIAŁANIA EYESIGHT ZALEżY OD WIELU 
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Pierwszy numer w sprzedaży od 15 grudnia

technika
motoauto

WIEMY 
JAK KOCHASZ 
SAMOCHODY
Czujemy to samo

www.automototechnika.pl
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Trasa Turystyczno-Terenowa, 
czyli doprawianie marmelady pieprzem
Pewnego dnia, kilkanaście lat temu, restaurację Morsko na Pustyni Błędowskiej nawiedziła wesoła 
grupa spragnionych wędrowców. Za ladą drink-baru stał równie wędrowny barman i lał spirytus. 
Wśród zachwyconych biesiadników znalazło się dwóch dżentelmenów, z których jeden zarył, 
a drugiemu siadło chłodzenie.

Rok później wędrowcy dotarli w Biesz-
czady do karczmy Wysowa. Za barem 
stał ten sam, równie wędrowny bar-

man. Twardzielom lał to co zawsze, a tym 
sponiewieranym dżentelmenom wodę. Jed-
nemu smakowało, ale drugi marudził, że 
słabe. Kilka lat później na Dolnym Śląsku 
w barze Książ doszło do kolejnego spotka-
nia. Wówczas wśród weteranów twar-
dzieli nastąpił rozłam, część nadal żądała 
spirytusu, inni jakiegoś… mocniejszego 
alkoholu, a na marudnych dżentelmenach 

barman zaczął eksperymentować. A to 
podał szampana z olejem rycynowym, a to 
piwo z rosołem, innym razem gin z kompo-
tem z rabarbaru. Zadowolenie wędrow-
ców rosło z roku na rok i o ile w Morskiej 
oscylowało w okolicach 2% niezadowo-
lonych, to aktualnie wzrosło do 0,0002% 
niezdecydowanych, czy są zachwyceni. 

Pierwszy Zlot Plejad w Morsku był 
właśnie jak restauracja Morsko – tylko 
dla orłów. Organizator Zlotu zaserwował 
imprezę dla spragnionych adrenaliny 

twardzieli i dwóch nieświadomych trudów 
rywalizacji dżentelmenów. To było jak 
spirytus – natychmiast uderzało do głowy. 
Trasa Terenowa wywiodła ludzi na Pusty-
nię Błędowską i tam częściowo porzuciła, 
przy czym słowo „częściowo” należy trak-
tować dosłownie, gdyż samochody docie-
rały na metę bez nadkoli, tablic rejestracyj-
nych, osłon silnika lub z nieuzasadnionymi 
(z technologicznego punku widzenia) 
otworami w chłodnicy. Na trasie Szoso-
wej najniższy wymiar kary to spopielone 
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klocki hamulcowe oraz tarcze zeszlifowane 
do tego stopnia, że po ostygnięciu pilotki 
używały ich do depilacji stref bikini. Ktoś 
wyraził swoje niezadowolenie i organizator 
na kolejnej imprezie, w Wysowej, dorzucił 
dla pedantów trasę Turystyczną, czyli… 
polał dżentelmenom wodę. Zadaniem jej 
uczestników było spisywanie sentencji 
z tabliczek na pomnikach, zwiedzanie 
muzeów regionalnych i zabytków z cza-
sów pańszczyźnianych. Takie emocje, 
że ludziom żuchwy wyskakiwały od 

ziewania. Ale jak zwykle ktoś został jakąś 
trasą niedopieszczony, więc organiza-
tor w kolejnych edycjach sukcesywnie 
w cudowny sposób je rozmnażał. Trasę 
Szosową podzielił na Wolno Ssącą, Turbo 
i Out... low, a Turystyczną na Turystyczno-
-Szosową i Turystyczno-Terenową. Czy da 
się to jeszcze bardziej poszatkować? Da się!

Przewiduję w kolejnych latach powsta-
nie takich tras jak: Terenowo-Szosowa 
(w Polsce warunki na to pozwalają), 
Turystyczno-Terenowo-Łąkowa i dalej: 

-Leśna, -Widokowa, o podłożu piaszczy-
stym, błotnistym, żwirowym, trawiastym, 
suchym, mokrym, wilgotnym, z podzia-
łem na wyznania i preferencje kulinarne 
uczestników, żeby wegetarianom nie 
obrzydzać cateringu golonką, a uparty 
organizator będzie udowadniał co roku, 
że jest w stanie dogodzić wszystkim. 

A dzisiaj, Szanowni P.T. Konsumen-
ci, bar poleca marmeladę z pieprzem, 
czyli relację z trasy Turystyczno-Te-
renowej XI Zlotu Plejad w Wiśle.

Pierwszy dzień rywalizacji 
(czyli prawidłowa nieprawidłowość, 
zmarnowana amunicja 
i góralskie okręty)

Każdy start samochodem w imprezie, 
której założeniem jest współzawodnictwo, 
generuje w organizmach załogi mnóstwo 
adrenaliny, dlatego książka drogowa 
zaprowadziła uczestników na początek 
do muzeum, żeby wyciszyć i uspokoić 
rozkołatane rywalizacją serduszka. Było to 
muzeum Adama Małysza, którego kibice 

pieszczotliwie nazywają Małamysz, czyli 
takie… Maus-muzeum, a nawet Maus-
-oleum. Dla dzieci gehenna, bo wszystko 
kruche i wypucowane, ani dotknąć, 
ani kopnąć, ani opluć, ani się poślizgać 
w filcowych kapciach. W odpowiedzi na 
pytanie konkursowe (kiedy Adam po raz 
pierwszy został mistrzem Polski) pomagał 
kustosz za drobną łapówką. Po zalicze-
niu tego trudnego, terenowego zadania, 
załogi ruszyły najbardziej off-roadową 
z tras, czyli drogami publicznymi. 

Po kilkunastu kilometrach dotarły pod 
nie ośnieżony stok narciarki i narty można 
było sobie wsadzić w… bagażnik. Jedynym 
usprawiedliwieniem dla organizatora za 
brak śniegu mógł być fakt, że był czerwiec. 
Zadaniem było podjechanie wytyczonym 
slalomem do góry lub zjechanie wyty-
czonym slalomem w dół, w zależności, 
czy załoga źle odczytała opis w książce 
drogowej i trafiła prawidłowo na start, 
czy też prawidłowo odczytała i trafiła źle 
na metę. Jeżeli komuś wydaje się, że coś 
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pomyliłem, to absolutnie ma rację… że mu 
się wydaje, gdyż zarówno z precyzją opisu 
jak i odczytu książek drogowych bywa 
różnie. Kolejną konkurencją po zaliczeniu 
stoku był „bieg kelnera” na czas. To coś 
jak dostarczenie butelki wody umiera-
jącemu przez... zmęczonego jak pryzma 

buraków ratownika (w tym wypadku 
w alkogoglach). W zależności od tego, kto 
z rodziny był umierającym, ludzie spieszyli 
się różnie. W przypadku jednej z załóg, 
w której rolę umierającej grała teściowa 
kierowcy, ten odmówił biegu (tłumacząc 
to niekorzystnym testamentem). Po-
nieważ załogi na tej trasie nader często 
uczestniczą w Zlocie okraszone nieletnim 
potomstwem, organizator na czas próby 
na stoku poprzywiązywał dzieciaki linami 
wspinaczkowymi, żeby nie stwarzały 
zagrożenia i podciągał do góry, próbując 
im wmówić, że wspinaczka jest atrakcją. 

Było to niezwykle udane posunięcie, gdyż 
te spokojne wisiały zrezygnowane, a te 
z ADHD zajęte były przegryzaniem liny. 

Kolejnym zadaniem było zatrzymanie 
się na parkingu obok wiaduktu i policzenie 
jego przęseł. Wydawałoby się, że to zada-
nie dla ucznia pierwszej klasy podstawów-
ki, a tu ludzie po AGH sobie nie radzili. Po 
pierwsze część wiaduktu zarośnięta była 
wysokimi drzewami, a po drugie ludzie 
mylili przęsła z podporami. Organizator 
nie podał, o ile przęseł można się pomylić, 
dlatego załogi na wszelki wypadek wpi-
sywały oprócz liczb całkowitych ułamki. 
Dojazdówka do kolejnej próby była o niebo 
trudniejsza, gdyż po drodze były do poko-
nania dwa krawężniki. Na pierwszy nale-
żało podjechać, a z drugiego się stoczyć. 

Skłócone po „biegu kelnera” rodziny 
dotarły na strzelnicę biathlonową i tu 
nastąpiła konsternacja, gdyż regulamin tej 
konkurencji przewidywał, że ktoś z załogi 
wejdzie w posiadanie broni palnej z ostrą 
amunicją. Gdy organizator zorientował 
się w sytuacji, wezwano miejscowego 
negocjatora policyjnego, który do rywaliza-
cji w tej konkurencji dopuszczał jedynie te 

załogi, które zawarły kompromis w sprawie 
testamentów i podpisały aneksy do intercyz, 
dzięki czemu konkurencja przebiegła bez 
ofiar, ale i tak w zagęszczonej atmosferze. 
Tę próbę można było zaliczyć do próby 

charakteru, bo z jednej strony każdy niecel-
ny strzał to karna runda na kolejnej próbie 
terenowej, a z drugiej każdy celny strzał to 
jeden zmarnowany nabój, który można było 
spożytkować o wiele korzystniej. Kolejne 
dwa zadania nieco załagodziły sytuację, 
gdyż pierwszym było zwiedzanie kościoła, 
a drugim – ośrodka kultury (co prawda 
gminnej, ale kultura to zawsze kultura). 
Rozegrana w ośrodku próba sprawnościowa 
polegała na nawijaniu nitki na… czas. 

Normalnie nitkę nawija się na szpulkę, 
ale organizator udowodnił już wielokrotnie, 
że na Zlotach Plejad praw fizyki nie należy 
się trzymać (kurczowo). Kolejne zadanie 
miało się rozegrać na trójstyku granic 
Polski, Czech i Słowacji. Zabawa miała 
polegać na tłumaczeniu niezrozumiałej 
gwary góralskiej na równie niezrozumiałe 
języki obce, albo odwrotnie. Ubaw po 
pachy, gdyby nie fakt, że Zlot Plejad spotkał 
się w tym miejscu z jakimś TOUR de 
COŚ TAM. Załogi wyniosły tyle kultury 
z Ośrodka Kultury w Istebnej, że już nie 
wypadało im rozjeżdżać kolarzy. Zadanie 
odwołano i wszyscy pognali, co bokser 
wyskoczy, na obiad do karczmy Ochodzi-

ta. Jedni potraktowali posiłek jako relaks, 
przeżuwając długo i dokładnie, a inni jak 
próbę terenową na czas, czyli bez gryzienia. 
Zaraz po wyjeździe z cateringu stał baca 
i zapraszał do kolejnej próby sprawnościo-
wej, która polegała na rżnięciu drewnianych 
klocków. Też na czas. Niezadowolonym 
z własnego wyniku baca zezwalał na 
powtórki, czasem na kilka powtórek, 
rżnięcia próbne, treningowe, a na zakoń-
czenie stawiał ptaszki na karcie zadań. 

Na mecie okazało się, że takiej kon-
kurencji w ogóle nie było w programie 
Zlotu, a pomysłowy baca za te kilkadziesiąt 
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ptaszków miał narżnięte na trzy zimy. Kilka 
kilometrów dalej organizator postanowił 
potraktować uczestników pojazdem ekolo-
gicznym. Zadaniem było pokonać slalom 
rowerem elektrycznym. Nawiasem mówiąc, 
mogę zrozumieć ekologiczne przesłanki, 
jakie kierują konstruktorami elektrycznych 
motorów, ale budowanie elektrycznego ro-
weru ma w sobie tyle logiki co konstruowa-
nie elektrycznego grzebienia. Ale wróćmy 
do próby sprawnościowej. O ile pokonanie 
prostej nikomu nie nastręczało trudności, 
to już przejechanie slalomu okazywało się 
niewykonalne, dokąd tego… Voltocypedu 
nie dosiadł pilot, który wykazywał oznaki 
spożycia. Poszło mu niby podobnie, 
a jednak inaczej. Slalom zaliczył w czasie, 

jaki inni uzyskiwali na prostej, natomiast 
za nic nie mógł sobie poradzić z prostą.

Trasę kolejnej dojazdówki można by 
nazwać hard-core-off-road, gdyż organi-
zator zorganizował na niej trzy kałuże. 
Załogi wykazały się heroizmem, pokonały 
przeszkody i z nieludzko upaćkanymi 
oponami dotarły pod zamek Prezydenta RP. 
Zwiedzaniu towarzyszyła tradycyjna Polska 
bezinteresowna zawiść, że ludzie mogą tak 
mieszkać. Zadaniem była odpowiedź na 
pytanie: „za którego prezydenta odrestau-
rowano obiekt?”. Zdania były podzielone. 
Część twierdziła, że za Gomułki, inni byli 

prawie pewni, że za Suchockiej, a jeden 
chciał dać sobie uciąć rękę, że za Piłsudskie-
go i od tego momentu wszyscy nazywali 
go… jednoręki. Dojazdówka do skoczni 
narciarskiej w Wiśle Malince zszokowała 
wszystkich. Na drodze pojazdów zlokalizo-
wana była płynąca przeszkoda o wilgotno-
ści sto procent, znaczy – rzeka… potok… 
no dobra – strumyk, ale za to rwący. 

Tu ludziom puściły nerwy. Przecież 
Subaru to nie łódź podwodna. Ryzykan-
ci przepłynęli, malkontenci objechali 
i wszyscy dotarli szczęśliwie pod skocz-
nię. Skocznia jak skocznia. Z dołu ludzie 
marudzili, że za mała, z góry marudzili, 
że… za duża. W barze na tarasie wido-
kowym podbili pieczątkę w karcie zadań, 
a na dole kupili pamiątkowy tradycyjny 

góralski okręt, gdyż tradycyjną żeglarską 
ciupagę kupili sobie wcześniej w Gdań-
sku. Załogi wyruszyły spod skoczni 
na ostatnią tego dnia próbę terenową 
usytuowaną na – równie nieośnieżonym 

co poprzedni – stoku narciarskim. Prze-
rażone dzieci, przekonane, że znowu ktoś 
będzie nimi dyndał na sznurku, reago-
wały paniką. Te z ADHD pokonały stok 
na piechotę z czasami niejednokrotnie 
lepszymi niż podjeżdżające samochody, 
a te spokojne schowały się w autach, uda-
jąc bagaż podręczny. Na drodze dojazdo-
wej do hotelu utworzył się korek z uwagi 
na wypadek… sprzed kilku lat. W rowie 
leżał wrak samochodu, a zadaniem 
uczestników Zlotu było odgadnąć markę 
i spisać stan jego licznika kilometrów. 
Zadanie proste jak sadzenie ziemniaków, 
ale nie obyło się bez nieporozumień. 
Jedna z ostatnich załóg, przekonana, że 
to świeży wypadek, próbowała rato-

wać członka innej załogi, który wlazł 
do wraku, żeby spisać przebieg. Fakt, 
że zażarcie się bronił, uznano za objaw 
szoku pourazowego i przeprowadzono 
rutynową akcję reanimacyjną z masażem 
serca włącznie. Ofiara przeżyła jakimś 
cudem reanimację i dotarła na metę 
w stanie, który określono jako stabilny. 

Drugi dzień rywalizacji (czyli: Off 
Road…? Of course! Off… mordę!!!)

Ze startu, który nastąpił z centrum 
Wisły, załogi pomknęły w góry, gdzie na 
rozległej polanie przewidziano pierwsze 
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w tym dniu zadanie sprawnościowe – jazdę 
quadem po wertepach. Niby radocha, 
ale szaleństwa nie było, gdyż na przymo-
cowanej do kierownicy prawie płaskiej 
misce sędzia kładł piłkę, której nie wolno 
było w czasie jazdy zgubić pod groźbą 
naliczenia punktów karnych. Stosowano 
dwie taktyki przejazdu. Jedni zawodnicy 
snuli się jak pochód pierwszomajowy 
i gubili piłkę co najwyżej pięć razy, a inni 
zasuwali jak uciekający przed prawicowy-
mi bojówkami pochód niepodległościowy 
i piłkę gubili raz… na zawsze, ale nadra-
biali czasem, a czasem… nie nadrabiali. 

Droga dojazdowa do następnej próby, 
tym razem terenowej, była częściowo 
również terenowa i doprowadziła załogi na 
kolejną rozległą, porośniętą wysoką trawą 
łąkę. Przejechanie krętej trasy, wyznaczo-
nej taśmami, okazało się trudniejsze niż 

początkowo zakładano, gdyż nawierzchnia 
łąki była równiejsza od nawierzchni na-
szych dróg, czyli… nierealna. Po wciśnięciu 
gazu na starcie kierownica ani drgnęła 
i kierowca odnosił wrażenie, że to łąka 
jeździ dookoła samochodu. Było to na tyle 
traumatyczne przeżycie, że organizator 
jako następne zadanie przewidział zwie-
dzanie fortu w Węgierskiej Górce, żeby dać 
odetchnąć postronkom. Po zakończeniu 
zwiedzania załogi meldowały się kolejno 

do jazdy stepperbikiem. Jest to połączenie 
drezyny z rowerem bez siodełka, który 
w miejscu tradycyjnych pedałów ma dwie 
profesjonalne deski do prasowania. Urzą-
dzenie posiada napęd naprzemienno-na-
deptywany, a poruszanie się nim sprawia 
wrażenie, jakby kolarz biegł rowerem. 
Zaraz po… tym czymś należało odpo-
wiedzieć na pytanie konkursowe, które 

brzmiało: „Jaki był najlepszy przyjaciel 
żołnierza?”. Tradycyjnie ludzie rozpoczęli 
od karabinu. Niestety, nie była to prawidło-
wa odpowiedź i wtedy zaczęły się impro-
wizacje. Okazało się, że nie był to ani drugi 
żołnierz, ani nic z wyposażenia, poczyna-
jąc od hełmu, a kończąc na onucach. Po 
odczytaniu prawidłowej odpowiedzi, której 
nikt nie zgadł, a brzmiała: „modlitewnik” 
z drzewa nieopodal spadło igliwie. 

Żeby nie zanudzać ludzi zwiedzaniem 
zabytków, jako następne zadanie orga-
nizator przewidział zwiedzanie zamku 
w Żywcu. Taki off-road, że komuś się 
przysnęło na zabytkowej sofie. Było jakieś 
pytanie konkursowe, ale bez Żywca sobie 
nie przypomnę. Żeby nikt nie zapomniał, 
że to jest jednak impreza samochodowa, 
kolejną konkurencją był – ku zaskocze-
niu wszystkich – przejazd samochodem. 
Tym razem organizator wytyczył trasę 

na zaliczenie, częściowo starym korytem 
rzeki Łękawa. Było to wyraźnie opisane 
w książce drogowej, żeby nikt nie pomyślał 
przypadkiem, że jest to kolejna asfaltowa 
dojazdówka, gdyż, sądząc po nawierzchni, 
nie było to wcale takie oczywiste. W pobli-
skim zajeździe na wyczerpanych uczestni-
ków zlotu czekał ciepły posiłek. Frytki, co 
prawda, były chłodne i tłuste, ale za to piwo 

było ciepłe i bezalkoholowe. Jedzenie miało 
jedną zaletę, a mianowicie – było go dużo. 

Z cateringu trasa poprowadziła uczest-
ników z powrotem na tę polanę z wysoką 
trawą, ale tak ją zmodyfikowano, że teraz 
łąka objeżdżała samochód w drugą stronę. 
Po objechaniu samochodu łąką załogi wy-
ruszyły na kolejny odcinek dojazdowy, który 
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prowadził prosto do zawału serca. Wąski 
stromy wąwóz, usiany wielkimi, ostrymi 
głazami, którego skrajem płynął potok. Tra-
sa na zaliczenie z użyciem języka migowego. 
Pilot miał zsuwać się po śliskich głazach 
per pedes przed zsuwającym się po śliskich 
głazach autem i gestykulując kończynami, 
dawać znaki kierowcy, jak ma jechać, żeby 
go nie przejechał, czegoś nie urwał i nie ko-

pyrtnął się do potoku. Przyczyny, dla której 
trasa Turystyczna znalazła się na skraju tej 
przepaści, mogły być dwie: albo organiza-
tora poniosło, albo mu się coś pomyliło. 

Uczestnicy zawiązali natychmiast komi-
tet strajkowy, oflagowali się, wysłali jednego 
z wąsami, żeby przeskoczył ogrodzenie, 
a drugiego po coś do picia. Przyniósł koktaj-
le… Mołotowa. Po piętnastu minutach roko-
wania zakończyły się porażką organizatora. 
Próba została ostatecznie odwołana, chyba 
że ktoś życzył sobie tam spaść na własne 
życzenie, w ramach ułańskiej fantazji, 
popartej naturalnie pieniążkami na remont 
auta. Ostatnia próba terenowa zlotu odbyła 
się na „Torze Adama Małysza”, czyli jego 
prywatnej łące, na której osobiście trenował 
(nie skoki narciarskie, tylko jazdę tereno-
wą), a sądząc po skali trudności, trenował 
turystycznie. Wyczerpane (głównie zwie-
dzaniem zabytków) załogi dotarły na metę 

pod Hotelem Stok. W godzinach wieczor-
no-nocno i mocno porannych odbyło się 
oficjalne zakończenie Zlotu, czyli rozdanie 
statuetek, dyplomów, tańce, hulanki, swawo-
le, wyszynk, wikt i tradycyjny już „opie-
runek” w drodze do pokoju hotelowego.

Podsumowując kolejną edycję Zlotu 
Plejad, należy podkreślić, że tradycyjnie 
jest to impreza jak zwykle niezwykle uda-

na. Na pożegnanie uczestnicy tegorocznej 
trasy Turystyczno-Terenowej apelowali 
do Dyrektora SIP (Subaru Import Polska), 
Pana Witolda Rogalskiego, zwanego 
pieszczotliwie Ojcem Dyrektorem, aby 
w kolejnych edycjach Zlotu ich ulubiona 
trasa była jeszcze bardziej turystyczno-te-
renowa… cokolwiek by to oznaczało.

39facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2014
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Dlatego Subaru Import Polska 
rokrocznie w okresie zimowym 
(od listopada do marca) podejmuje 

się pewnego zadania. Zadanie to jest 
ważne, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa 
nas wszystkich. „Akcja Zima” – bo taką 
oficjalną nazwę nosi przedsięwzięcie 
– polega na bezpłatnym doposażaniu 
nowych aut, zakupionych w autoryzo-
wanej sieci dealerskiej, w zestaw opon 
zimowych. Wszystko po to, by kierowca 
opuszczający salon Subaru w nowym 
aucie mógł bezpiecznie dotrzeć do domu.

Dlaczego tak ważne jest korzystanie 
z odpowiedniego ogumienia na dany se-
zon i warunki? Opony zdają się najmniej 
zaawansowanym elementem naszych 

aut. Nic bardziej mylnego! Może tylko 
wydawać się, że jest to po prostu kawałek 
gumy naciągnięty na felgę, ale rzeczy-
wistość jest zupełnie inna. Firmy opo-
niarskie od dziesięcioleci doskonalą 
swoje produkty, mając na względzie 
polepszanie prowadzenia, hamowania, 
reagowania na warunki atmosferycz-
ne i trzymania auta w zakrętach.

Przeciętna opona styka się z drogą 
powierzchnią znacząco mniejszą niż 
format tego magazynu. I po prostu 
musi to robić, niezależnie, czy na naszej 
drodze jest woda, czy piach. Czy leniwie 
toczymy się autostradą, czy ćwiczymy 
na torze. Od momentu uruchomienia 
silnika aż po chwilę, w której docieramy 

do celu, na oponach ciąży wielka od-
powiedzialność za naszą podróż.

Dlatego zimowe opony „zbudowane” 
są z innej mieszanki niż letnie, a także 
mają inny system bieżnika. Ten jest 
przygotowany do kontaktu z lodem, 
śniegiem oraz błotem pośniegowym. 
Musi odpowiednio odprowadzać wilgoć 
oraz w miarę możliwości „łapać” przy-
czepność na oblodzonej nawierzchni. 
Ma również inaczej zbudowane nacięcia, 
tak zwane „lamelki”, które są większe. 
Zmniejsza to powierzchnię styku opony 
z jezdnią. Niestety bardzo często po-
wierzchnia styku opony nie odpowiada 
zaleceniom jej producenta. Jest to spowo-
dowane najczęściej niedopompowaniem 
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Nasze bezpieczeństwo w okresie zimowym to nie tylko sprawny samochód czy doskonale pracujący 
napęd S-AWD. Najważniejszym czynnikiem łączącym całą mechanikę auta z drogą są opony.

Z Subaru bezpiecznie zimą



albo przepompowaniem opony. Gdy jest 
za miękka (powietrza w oponie jest zbyt 
mało), nie reaguje na sytuacje na drodze 
zbyt dynamicznie. Jest jakby „unurza-
na” w miodzie. W sytuacji odwrotnej 
jest zbyt twarda, przez co równie 
szybko może stracić przyczepność.

Pamiętajmy również, że tylko dobrej 
jakości opona, utrzymana w odpowiedniej 
kondycji (dotyczy to także ciśnienia), 
może poprawnie współpracować ze 
stałym napędem wszystkich kół S-AWD 
oraz odpowiednio go wspierać. Oprócz 
tego wszystkie 4 opony powinny mieć 
tę samą charakterystykę (czyli taki sam 
bieżnik i ten sam stopień zużycia).

Dla przypomnienia, S-AWD to sztan-
darowy napęd na cztery koła Subaru. 
Właśnie Subaru jako pierwsze udowodni-
ło, że każde auto, nieważne czy to ogrom-
na, wszędobylska terenówka, czy niewiel-
ki sedan, może korzystać z bezpiecznego 
stałego napędu na obie osie na co dzień. 
Przez cały czas moment obrotowy jest 

rozdzielany (w warunkach optymal-
nych) mniej więcej po 25% na każde 
z kół. W chwili, w której dane koło traci 
przyczepność, następuje natychmiastowy 
podział momentu na koła posiadające 
trakcję, dzięki któremu auto prowadzi się 
stabilniej nawet przy dynamicznej jeździe.  

Jednakże wystarczy jedna nie-
odpowiednia lub źle napompowana 
opona i cały ten misterny i dokładny 
mechanizm może zacząć mieć proble-
my z utrzymaniem auta w obranym 
torze jazdy. Zgodnie z przepisami od 
1 listopada 2014 roku wszystkie nowe 
samochody rejestrowane po raz pierwszy 
na terenie UE muszą być wyposażone 
w system TPMS monitorujący ciśnienie 
w ogumieniu. TPMS (Tire Pressure 
Monitoring System) informuje kierowcę 
o spadku ciśnienia w oponach. Spotyka 
się dwa rodzaje systemu TPMS – bezpo-
średni i pośredni. System bezpośredni 
(stosowany w samochodach Subaru) 
dokonuje na bieżąco pomiaru ciśnienia 

w każdym z kół. Specjalne czujniki 
osadzone w wentylach kół przekazują za 
pomocą fal radiowych wartość ciśnienia 
panującego w oponach do komputera 
pokładowego, który alarmuje kierowcę 
w przypadku ujawnienia nieprawi-
dłowego ciśnienia w którymś z kół. 

Drugi rodzaj systemu to TPMS 
pośredni. Jest to system tańszy, ale wol-
niejszy i mniej dokładny w działaniu. 
Do oceny ciśnienia w oponach system 
ten wykorzystuje sygnały z czujników 
prędkości kół systemu ABS i oblicza po-
ziom ciśnienia w oponach na podstawie 
zmiany liczby obrotów koła w wyniku 
zmniejszenia się jego średnicy spowo-
dowanej spadkiem ciśnienia w oponie.

Konkludując: opony są jak ogni-
wo w łańcuchu napędu, który jest 
tak mocny jak jego najsłabsze ogni-
wo. Pamiętajmy więc, wystarczy 
chwila na stacji paliw, by sprawdzić 
ciśnienie w oponach. Nie żałujmy 
później, że ją pominęliśmy.
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Dla dzieci zrobilibyśmy wszystko. 
Nie zawsze jednak wystarczy 
inwestycja dużej ilości pieniędzy 

w drogi sprzęt i myślenie, że sprawa jest 
„załatwiona”. Chcąc mieć pewność, że 
nasz maluch jest naprawdę bezpieczny, 
warto zacząć od sprawdzenia, czy nie 
zaniedbujemy prostych czynności, które 
są bardzo istotne z punktu widzenia bez-
pieczeństwa. Na początek warto zadać 
sobie pytanie: „Czy aby nie myślę w spo-
sób życzeniowy?”. Zapomnijmy więc o: 
„Mnie to nie dotyczy”, „Mnie się nic nie 
stanie”, „Jedziemy tylko do dziadków, 
to blisko”, „Mam bezpieczne auto, nie 
potrzebuję fotelika”, itd. Myliłby się ten, 
kto myślałby, że jako Polacy jesteśmy 
pod tym względem wyjątkowi. Dzięki 
poświęcaniu w ostatnich latach coraz 
większej uwagi sprawom bezpieczeństwa 
dzieci w samochodach wiemy, że tak 
myślą rodzice na całym świecie. Nikomu 
nie życzę wypadku, ani nie zakładam, że 
będzie go miał. Warto jednak pamiętać, 
że na drodze obowiązuje zasada ogra-
niczonego zaufania. Nawet, jeśli jestem 
pewna swojego auta i swoich umiejęt-
ności, nie jestem w stanie przewidzieć, 
jak zachowają się inni, muszę więc liczyć 
się z prawdopodobieństwem, że może 
mi się przytrafić wypadek. Co wtedy 
stanie się ze mną oraz moimi bliskimi? 
Czy rzeczywiście jestem przygotowana 
na taką ewentualność i mam świado-
mość, że podczas wypadku nie zdążę 
wykonać choćby najmniejszego ruchu? 

Spójrzmy na to, jakie błędy w myśle-
niu najczęściej popełniają zmotoryzowa-
ni rodzice i zadajmy sobie pytanie, czy 
sami przypadkiem tak nie myślimy?

 1.  „Mnie to nie dotyczy, wypadki 
przytrafiają się innym, nie mnie”
Statystki podawane przez Policję nie 

robią na mnie większego wrażenia, w za-
sadzie to tylko liczby. Były, są i pewnie 
będą wysokie. Cóż, cytując klasyka: „taki 
mamy klimat”, kraj, takie drogi i takich 
kierowców. Relacje w mediach też nie 
przemawiają do mojej wyobraźni... Tak, 
szkoda mi tych osób, które zginęły lub 
odniosły obrażenia, ale przecież nie 
mogę myśleć, że coś takiego może doty-
czyć i mnie. Myślenie w ten sposób przy-
pomina trochę zachowanie dziecka: „Jeśli 
zamknę oczy, to mnie nie widać”. Zakła-
dając, że nic nam się nie stanie, czujmy 
się jak najbardziej narażeni na wypadek 
i okażmy się mądrymi Polakami przed 
szkodą, a nie po szkodzie. Utraconego 
życia nic nie zwróci, a przywrócenie 
zdrowia może być i bolesne, i kosztowne.
 2.  „Jadę tylko do... (sklepu, bab-

ci, dziadka, kiosku itd.)”
„Podróż jest tak krótka, że nie ma 

nawet czasu, aby podczas niej wydarzyło 
się cokolwiek. Wsiadam i zaraz wysia-
dam. Poza tym, przecież jeżdżę tą trasą 
od tylu lat, prawie codziennie, znam ją 
na pamięć” – mitem jest, że podróże na 
krótkie dystanse są „bezpieczniejsze” niż 
te w długie trasy. Co prawda osiągamy na 
nich mniejsze prędkości, mamy jednak 
także obniżoną czujność. Pamiętajmy, że 
większość wypadków zdarza się w tere-
nie zabudowanym, podczas codziennej 
drogi do pracy, szkoły czy na zakupy. 
Dlatego też pasy zapinamy zawsze, 
a dziecko zabezpieczamy w foteliku tak, 
jak gdybyśmy wybierali się w daleką po-
dróż. Branie dzieci na ręce również nie 

jest dobrym pomysłem. Dodatkowo, jeśli 
trzymamy je na kolanach, na przednim 
siedzeniu pasażera, nie dość, że nawet 
przy małej prędkości nie utrzymamy 
dziecka i uderzy ono swoim ciałem w de-
skę rozdzielczą, to dodatkowo może zgi-
nąć zderzając się z wybuchającą, z pręd-
kością 300 km/h, poduszką powietrzną. 
 3.  „Bez przesady, to tylko chwyt 

marketingowy”, „Wiem najlepiej, 
że nie potrzebuję wydawać na 
fotelik dodatkowych pieniędzy, 
bo czy jest różnica między fote-
likiem za 30 a 900 złotych?”
Dobry fotelik to często także większy 

wydatek. Faktem jest, że na rynku są 
dostępne „pseudofoteliki”, które można 
kupić już za 29,99 PLN. Przykładem są 
chociażby dostępne w supermarketach 
styropianowe siedziska. Trzeba być 
świadomym, że uchronią nas one tylko 
przed mandatem, natomiast nie przed 
konsekwencjami wypadku. Dobry fote-
lik kosztuje więcej, dla niektórych może 
to być dość duża kwota, warto więc 
zawsze taki wydatek zaplanować wcze-
śniej. Niestety, obecnie nie da się kupić 
dobrego i taniego produktu. Zasada ta 
tyczy się nie tylko fotelików. Tym bar-
dziej że fotelik nie jest gadżetem, jak 
grzechotka czy kocyk, a systemem 
bezpieczeństwa, który jest projekto-
wany przez inżynierów i testowany 
(czyli rozbijany podczas crash testów) 
w laboratoriach, musi mieć więc swoją 
cenę. Przed zakupem warto spraw-
dzić, czy wybrane przez nas modele 
przeszły niezależne testy zderzeniowe, 
których wyniki możemy odnaleźć 
w internecie (np. na  fotelik.info/testy ).

Dobry samochód, wyposażony w systemy będące najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki, 
nie zwalnia od stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dlatego koniecznym 
jest właściwe zapinanie pasów i poprawne montowanie fotelików. Tylko poprawny montaż 
fotelika maksymalizuje pewność, że dziecko będzie bezpieczne podczas podróży oraz wyjdzie 
z potencjalnego wypadku całe i zdrowe.  Na co warto zwrócić uwagę oraz jakie błędy popełniają 
zazwyczaj rodzice? Dziś bierzemy te sprawy pod lupę.

Fotelikowe „7 grzechów głównych”



BEZPIECZEŃSTWO

 4.  „Mam bezpieczny samochód, 
niepotrzebny mi fotelik”
Nawet najnowocześniejsze auto nie 

jest strefą wyjątkową, wyłączoną spod 
działania praw fizyki. Wszystkie systemy 
bezpieczeństwa są tak zaprojektowane, 
aby współgrać ze sobą i się wzajemnie 
uzupełniać, ale pod warunkiem, że są 
poprawnie użyte. Znaczy to, że jeśli 
nie zapniemy pasów bezpieczeństwa, 
poduszka powietrzna zaszkodzi nam, 
zamiast nam pomóc: brak pasów sprawi, 
że „dolecimy” do poduszki zbyt wcześnie 
i zderzymy się z nią w trakcie jej wybu-
chania, co spowoduje poważne obrażenia. 
To samo dotyczy dzieci w fotelikach. Jeśli 
nie zostaną poprawnie zapięte, mogą od-
nieść obrażenia wynikające ze zderzenia 
się z częściami wnętrza auta. Koniecznie 
trzeba też pamiętać, że systemy bezpie-
czeństwa, takie jak poduszki powietrzne, 
są projektowane z myślą o dorosłych, a nie 
o dzieciach. Istnieje większe prawdopodo-
bieństwo, że im zaszkodzą, niż pomogą.

Być może znajdujemy się w innej 
grupie, wśród tych osób, które bardzo 
dbają o bezpieczeństwo swoje i swoich 
dzieci podczas podróży. Dużo czytamy, 
uczymy się, interesujemy się tą tematy-
ką… Czy to wystarczy? Te same badania, 
o których wspominałam wcześniej, 
wykazały, że ponad 70% kierow-
ców montuje foteliki swoich pociech 
nieprawidłowo. Kampania społeczna 
„Ogólnopolskie Inspekcje Fotelików 
Samochodowych”, której partnerem 
w edycji 2014 roku jest Subaru, wyka-
zała, że w naszym kraju aż 90% fote-
lików montowanych jest z błędami.

Czemu prawidłowy montaż fotelika 
jest tak ważny? Sprawa jest bardzo 
prosta. Każdy sprzęt, chociażby 
najlepszy i najdroższy, nieprawidło-
wo użytkowany nie spełni swoich 
funkcji i nie zadziała, jak należy. 

Tak jak oczywistym jest, że nie 
wkładamy śrubokręta do kontaktu, 
tak samo oczywistym powinno być 
to, że fotelik powinien być mocno, 
stabilnie i poprawnie zamontowany 
do auta, a dziecko przypięte do fote-
lika. Inaczej nawet najlepszy sprzęt 
nie zadziała w krytycznej sytuacji, do 
której może dojść podczas podróży.

Jakie najczęstsze błędy zdarzają 
się podczas montażu?

 1  Niestabilny fotelik

Prawidłowo zamontowany fotelik 
powinien być „przyspawany” do kanapy 
auta. Najprościej sprawdzić to, chwytając za 
podstawę fotelika i szarpnąć nim, obserwu-
jąc, czy poruszy się na boki. Jeśli tak, znaczy 
to, że jest niestabilny i za słabo przypięty. 
Jeśli  potrafimy nim poruszyć za pomocą rąk 
– siły działające podczas wypadku na pewno 
go zdestabilizują, a nawet wyrwą z siedzenia.

 2   Fotelik niedopasowany 
do (kanapy) auta

O tym, czy nasz fotelik pasuje do 
danego samochodu, to znaczy, czy da się 
poprawnie i stabilnie w nim zamonto-
wać, decyduje profil kanapy. Nie model 
auta, jak sądzi większość rodziców, a to, 
w jaki sposób ukształtowane są wklę-
słości i wypukłości tylnego siedzenia. 
Koniecznym jest więc zawsze przymie-
rzenie wybranego przez nas modelu 
do naszego pojazdu. Bez tego może 
się okazać, że wydamy bardzo dużo 
pieniędzy na niepasującą rzecz, której 
nie możemy prawidłowo użytkować.

  3   Zły kąt montażu fotelika 
tyłem do kierunku jazdy

Ideałem jest, jeśli dziecko w foteliku 
tyłem do kierunku jazdy jest ułożone 
tak, że linia jego plecków tworzy z linią 
podstawy fotelika kąt 45°. Gwarantuje 
to, że podczas jazdy, hamowania czy 
zderzenia siły rozłożą się w sposób 
optymalny na plecki malucha, chroniąc 
jego delikatną szyjkę przed urazami. 
Warto w tym miejscu podkreślić, 
że budowa anatomiczna dziecka różni 
się w sposób znaczący od budowy 

anatomicznej dorosłego, zwłaszcza 
w partiach głowy i szyi. Główka 
niemowlaka stanowi 25% masy jego 
ciała, dorosłego zaś tylko 6%. Jest więc 
nieproporcjonalnie ciężka. Jeśli dodamy 
do tego cieńszą czaszkę oraz kręgi szyjne 
połączone chrząstkami (a nie kośćmi, 

jak u dorosłego) zrozumiemy, czemu 
prawidłowa ochrona jest aż tak ważna. 
Jakie znaczenie ma więc kąt montażu? 
Jeśli dziecko ułożone jest w foteliku 
w pozycji zbyt poziomej, nawet podczas 
zwykłego hamowania dojdzie do 
niebezpiecznego rozciągania odcinka 
szyjnego. Jeśli zaś siedzi zbyt pionowo, 
główka opada, przez co dziecko może 
mieć problemy z oddychaniem.
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 4   Za duży fotelik/dziecko 
zbyt wcześnie przesadzone 
do kolejnego fotelika

Większość rodziców pragnie jak naj-
szybciej przesadzić dziecko do kolejnego 
fotelika lub nawet wozić je bez niego, jak 
gdyby startowali w wyścigu. Nagroda: 
możliwość zapięcia dziecka pasem trzy-
punktowym, który… jest zaprojektowany 
i przeznaczony dla dorosłych. Nie warto 
spieszyć się z przesiadką – im dłużej dziecko 
chronione jest przez fotelik, tym lepiej. 
Idealne byłoby wożenie malucha tyłem do 
kierunku jazdy tak długo, jak to możliwe. 
Gdy podczas zderzenia dziecko usadowione 
jest tyłem do kierunku jazdy, jego plecki 
i główka wciskane są w oparcie fotelika, 
a siły rozkładają się na dużej powierzchni. 
Jeśli dziecko siedziałoby przodem – siły roz-
kładają się tylko na powierzchni uprzęży, na 
tułowiu dziecka, a szyja ulega zginaniu do 
przodu i narażona jest na duże przeciążenia. 
Bezpieczniejsza od samochodowych pasów 
trzypunktowych, których używają dorośli, 
jest uprząż trzy- lub pięciopunktowa.

 5  Zbyt luźna uprząż

Niedociągnięte pasy uprzęży są 
prawdziwą plagą. Wielu rodzicom 
i opiekunom wydaje się, że wystarczy, 
że włożymy dziecko do fotelika i może-
my jechać. Pasy uprzęży zapinamy na 
„aby, aby”, bo „dziecku będzie niewygod-
nie”, „dziecko się udusi”. Obalmy więc 
te dwa mity. Być może, po dociągnięciu 
pasów uprzęży tak mocno, jak to możli-
we, to znaczy po skasowaniu wszystkich 
luzów, dziecko może trochę grymasić – 
szczególnie gdy jest nieprzyzwyczajone 
do takiej jazdy. Szybko jednak przestanie 

zauważać, że nastąpiła zmiana, jeśli nie 
będziemy ustępować. Nie wynika to 
więc z rzeczywistej niewygody, a z braku 
przyzwyczajenia dziecka do takiej jazdy. 
Druga obawa także jest bezpodstawna. 
Pasy uprzęży są zaprojektowane tak, 
że nie uciskają części ciała dziecka, 
odpowiedzialnych za oddychanie. 
Jeśli zaś nie dociągniemy odpowied-
nio mocno uprzęży, można przyjąć, 
że dziecko jest zupełnie niezabezpie-
czone i szanse na przeżycie wypadku 
spadają, czasami nawet do zera.

 6  Zły przebieg pasa

Problem dotyczy trzypunktowego 
pasa samochodowego używanego do 
montażu fotelika lub też, w przypadku 
fotelików 15–36 kg, do montażu fotelika 
i zabezpieczania dziecka jednocześnie. 
Zły przebieg pasa powoduje nie tylko 
niestabilność, ale także to, że podczas 
wypadku fotelik może wyrwać się 
z mocowania. Wtedy błąd taki uważany 
jest za krytyczny – to znaczy skutkujący 
śmiercią dziecka. Warto więc dokładnie 
przestudiować instrukcję obsługi, a jeśli 
mamy wątpliwości – szukać porady 
i fachowego instruktażu, np. podczas 
Inspekcji Fotelików. Jeśli nasze dziecko 
podróżuje w foteliku 15–36 kg, przebieg 
pasa jest dodatkowo istotny, bo błędy 
skutkują tutaj obrażeniami narządów 
wewnętrznych dziecka. Prawidłowo 
część biodrowa pasa powinna przebiegać 
płasko po udach malucha, barkowa zaś 
przez środek mostka i środek barku.

 7  Crunch

Błąd, o którym praktycznie 
żaden z rodziców nie miał pojęcia. 
Co gorsza, nie wie o tym prawie żaden 
sprzedawca fotelików. Dlaczego o nim 
wspominam? Ponieważ jest to jeden 
z błędów krytycznych. Problem dotyczy 
sytuacji, gdy zamek i klamra pasa 
wchodzą w kontakt ze skorupą fotelika 
w taki sposób, że podczas wypadku 
nastąpi jego wyłamanie, a więc fotelik 
wypnie się z pasów i poszybuje razem 
z dzieckiem w przestrzeń samochodu. 
Przy czym chodzi tutaj o sytuację, 

podczas której zamek i klamra pasa 
opierają się o skorupę pod kątem (a nie 
przylegają do niej płasko), tak, że podczas 
wypadku nastąpi tzw. chrupnięcie 
zamka i wyłamanie klamry. Jeśli nie 
jesteś pewien, czy takie zjawisko nie 
pojawia się w Twoim foteliku – po-
szukaj informacji na ten temat i za-
sięgnij fachowego instruktażu.

Powyższe wyliczone błędy to najczęst-
sze sytuacje, które pojawiają się podczas 
montażu fotelików. Dlaczego prawidłowe 
zabezpieczenie dziecka w samochodzie 
wydaje się tak problematyczne, skoro jest 
aż tak ważne? Między innymi dlatego, że 
jest to temat relatywnie nowy, a przemysł 
samochodowy i przemysł odpowiadający 
za produkcję fotelików dopiero zaczy-
nają ze sobą intensywnie współpraco-
wać. Z roku na rok pojawiają się coraz 
nowsze badania oraz coraz lepszy sprzęt. 
Współcześnie większość rodziców czuje 
co najmniej lekkie zawirowanie w głowie, 
gdy staje przed zadaniem kupna foteli-
ka. Dlatego też warto pamiętać o trzech 
podstawowych krokach, które powin-
niśmy poczynić: sprawdzić dokładnie, 
do jakiej kategorii wagowej należy nasze 
dziecko, wybrać kilka modeli z danej 
kategorii w tabeli niezależnych testów 
zderzeniowych, przymierzyć je do 
samochodu i do dziecka. Przede wszyst-
kim zaś powinniśmy pamiętać, aby nie 
lekceważyć wątpliwości  związanych 
z bezpieczeństwem dziecka w aucie. Jeśli 
nie wiemy – nie zgadujmy, lecz szukajmy 
wiarygodnych informacji w interne-
cie, a później postarajmy się odnaleźć 
specjalistę, który udzieli nam fachowego 
instruktażu. O tym, w jaki sposób można 
go znaleźć, możesz dowiedzieć się na 
stronie:  inspekcje-fotelikow.pl .

45facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2014



46

PODRÓŻE tekst: JACEK PIEŚNIEWSKI
zdjęcia: MACIEJ AMELJAN

Nigdy go nie sprzedam!
W tej historii jest wszystko: wyśnione marzenie, nieoczekiwana szansa jego spełnienia, 
uciekająca w dramatycznych okolicznościach i uchwycona w ostatniej chwili. Historia 
o tym, jak Maciej Ameljan pojechał swoim Foresterem na… rajd Dakar. Ten prawdziwy Dakar. 
A nawet przez chwilę brał w nim udział!

Maciej Ameljan to stały bywalec 
Zlotów Plejad. Wielokrotnie 
przywoził z nich trofea (w 2014 r. 

wygrał zmagania terenowe ex aequo 
z innym uczestnikiem). Gdyby jednak, 
kiedy kupował kilka lat temu swój samo-
chód, jakaś wróżka przepowiedziała, że 

pojedzie nim do Ameryki Południowej 
na rajd Dakar, pewnie nic by nie zarobiła. 
Tak niedorzeczna wydałaby się ta wróżba. 
Owszem, kupował Forestera z myślą, żeby 
przeżywać z nim jakieś przygody, gdzieś 
wyjeżdżać, podejmować wyprawy, może 
do Rumunii, do Turcji czy na Bałkany. 

„Myślałem, że Subaru na pewno da sobie 
radę i w takich warunkach się spełni. Ale, 
niestety, jak się okazało – praca (w poważ-
nej instytucji finansowej - red.), rodzina 
– i z planów niewiele zostało. W żad-
nym z miejsc, o których marzyłem, nie 
udało mi się być. Lecz marzenia zostały. 
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Jak to u »dużego chłopaka«, »starszej 
młodzieży«” – opowiada. Ale Dakar? 

Nieoczekiwana propozycja
Przez pracę jest związany z zespołem 

Martina Kaczmarskiego, który w ostatnim 
Dakarze tak znakomicie się zaprezentował 
i zajął 9. miejsce w generalce. Ten młody 
kierowca bierze udział z Krzysztofem 
Hołowczycem w programie Lotto Team 
– mistrz i uczeń. Krzysztof przekazuje Mar-
tinowi swoje umiejętności i doświadczenie. 

„I nagle od Martina dostałem propozy-
cję, żeby pojechać z nimi jako samochód 
wsparcia fotograficznego” – wspomina 
Ameljan. Propozycja nie była oderwana 
od rzeczywistości przynajmniej w tym 
względzie, że pan Maciej – jak sam 
mówi – robi trochę zdjęć (wystarczy rzut 
oka na ten materiał, by dostrzec, jak 
dobrze – red.). Zadaniem kolegi, który 
miał z nim jechać, była obsługa kamery. 

„Dakarowi od zawsze kibicuję, oglądam 
relacje” – przyznaje pan Maciej. „Poza 
tym jestem kierowcą jak każdy, choć myślę, 
że każdy w sobie nosi pierwiastek rywaliza-
cji”. Ale nigdy nie miał bliższej styczności 
ze sportem samochodowym. Jedynie Zlot 
Plejad i – w czym nie ma nic dziwnego, 

bo pochodzi z Jeleniej Góry – kibicowanie 
Krzysztofowi Hołowczycowi podczas 
Rajdu Karkonoskiego (też jeździł wtedy 
Subaru Imprezą). Teraz kibicuje Martino-
wi Kaczmarskiemu, który zdobywa do-
świadczenie pod okiem mistrza z Olsztyna. 

„Kiedy padła ta propozycja, nawet 
się nie zastanawiałem. Od razu się 
zgodziłem. To było dla mnie spełnienie 
marzeń. Coś absolutnie wyjątkowego. 
A to był już październik!” – emocjonu-
je się na wspomnienie gorączki, która 
wtedy nastąpiła. „Przyszedł następ-
ny dzień i zacząłem się zastanawiać: 
przecież muszę mieć samochód! Zaczęła 
się walka z czasem, a nie było go zbyt 
wiele”. To fakt. Samochody biorące 

 TRASA 
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udział w Dakarze wysyła się z francu-
skiego Hawru już na początku listopada! 

Przed wyjazdem na Dakar Forester 
Ameljana miał ok. 110 tysięcy kilometrów 
przebiegu. „Na co dzień jeździ nim mój 
Tato. Pożyczam go od niego tylko na Plejady 
i zawsze wtedy mi mówi: »Synku, tylko 
proszę, żebyś mi mojego samochodu nie 
zepsuł«. A ja wtedy tłumaczę, że jak się chce 
wygrywać, to trzeba czasem podejmować 
ryzyko… Ale na Dakarze to było co innego. 
Myślałem tylko o tym, żeby przejechać 
te 8 tysięcy kilometrów” – przyznaje. 

Pan Maciej chwali swoje auto: „Choć 
nic nie zostało przerobione, ma spręży-
ste zawieszenie i świetnie jeździ. Jak ktoś 
w pracy pyta, jaki samochód kupić, zawsze 
mówię: kup Subaru i zobaczysz, co to 
znaczy mieć dobry samochód. Kocham mój 
samochód. Na co dzień jest taki normalny, 
ale kiedy chcę się powygłupiać, jest fenome-
nalny” – mówi z przekonaniem. „I to mimo 
że ma tylko 125 koni. A zimą dzięki stałemu 
napędowi na wszystkie koła jest najszybszy. 
Nic tak nie jeździ jak Subaru” – dodaje. 

Jak przekonał swojego tatę, żeby oddał 
mu na łącznie bez mała 5 miesięcy samo-
chód, bo tyle czasu upływa od dostarczenia 
go do ekspedycji na miejsce do jego odbioru 
z powrotem w Europie? „Nie było łatwo, 
ale nie było opcji. Tata dowiedział się na parę 
dni przed moim wyjazdem, tak samo jak ja”. 

Napięty plan
Właściwie nie było powodów do 

stresu. Auto było sprawne. Jest regular-
nie serwisowane w JM Auto lub w MTS 
Dzierżowniów. „Uznałem jednak, że trze-
ba go przejrzeć” – przyznaje. Samochód 
pojechał do serwisu, takiego, w którym 
obsługują też auta rajdowe. Tam me-
chanicy powiedzieli, że wszystko jest 
w porządku, ale… z uwagi na to, dokąd 
ma pojechać, na wszelki wypadek warto 
wymienić sprzęgło. To jedyny element, 
który – jak się zepsuje – unieruchamia 
auto i koniec. „A reguły na Dakarze są ta-
kie, i o tym mnie Martin uprzedził, że jeśli 
samochód się zepsuje, to będę musiał wy-
brać: zostać z samochodem, a rajd pojedzie 
dalej, albo zostawić samochód i jechać 
z rajdem” – wspomina. A rajd przenosi 
się codziennie o kilkaset kilometrów. 
Samochód musiał być absolutnie sprawny.

Okazało się jednak, że sprzęgło to nie 
jest ten zespół, który w Foresterze takim, 
jak pana Macieja, psuje się często i w Polsce 
nikt takiego nie trzyma na półce maga-
zynu. Trzeba ściągać, czekać. „»Ale ja 
muszę jechać« – tłumaczyłem. Nie było siły. 
Zacząłem dzwonić do serwisów w Niem-
czech” – relacjonuje początek dramatycznej 
akcji. „W jednym z nich, w Görlitz, ocenili, że 
wprawdzie nie mają sprzęgła, ale mogą spro-
wadzić na sobotę. Był czwartek. A we wtorek 
samochód miałem odstawić do wysyłki do 
Hawru”. Plan stał się bardzo napięty.

Pan Maciej wyjaśnił, jaka jest sytuacja 
i został zapewniony, że wszystko będzie 
„OK”. W sobotę wczesnym rankiem 
pojechał do Görlitz. Na miejscu okazało 
się, że kurier jeszcze nie dojechał. Mijały 
godziny, zbliżało się zamknięcie serwisu 
i… nic. Mechanicy zaczęli się ubierać do 
wyjścia, a kierownik zmiany rozłożył ręce 
i stwierdził, że skoro kurier nie przyje-
chał, to go nie będzie i jest mu przykro… 
„Mówię człowiekowi: »Pan mi obiecał!« 
Przyjechałem specjalnie z daleka! Pan 
musi coś zrobić! W końcu poczuł się jakoś 
zobowiązany i zaczął dzwonić” – Ameljan 
emocjonuje się wciąż tym wspomnieniem. 

Okazało się, że w poniedziałek rano 
będzie sprzęgło pod Dreznem. Więc 
w poniedziałek pod Drezno. Gdy w końcu 
mechanicy zaczęli się za nie brać, było już 

południe. Zdemontowali płytę aluminiową 
pod silnikiem, a tu okazało się, że – jak to 
podczas zabaw na subarowym Zlocie Plejad 
– jeszcze miska olejowa została wgięta. 
I znowu trzeba było zamówić części, prosić, 
żeby wszystko było gotowe. Na ostatni 
moment! Na styk! „Sam suszarką suszyłem 
uszczelkę pod miskę, żeby było szybciej, 

bo jak się ją wymienia, musi być wysuszo-
na” – przyznaje. „To też mi przysporzyło 
potem zmartwień, bo czas schnięcia nie 
był dotrzymany, więc nie byłem pewien, 
że wytrzyma tę eskapadę”. Ale wytrzymała.

Snowboard w bagażniku
Do samochodu trzeba było wrzucić: 

kompresor, poduszkę do podnoszenia 
samochodu (napełnianą spalinami), 
trochę części zamiennych, materiałów 
eksploatacyjnych, bezpieczniki, „trytki”, 
żeby zrobić doraźną naprawę w razie 
konieczności, trapy, łopatę, linę kinetycz-
ną, latarki, „czołówki”, rękawice robocze, 
kamery, dodatkowe koło zapasowe, 
wreszcie trochę rzeczy turystyczno-
-biwakowych. „Myśleliśmy, rozłożymy 
sobie stoliczek, foteliki i będziemy oglądać 
zawodników. Potem okazało się, że jest 

trochę inaczej” – przyznaje. Auto było 
załadowane po dach. Ładowność trochę 
została przekroczona, ale jego właści-
ciel nie miał wątpliwości, że Forester 
jest idealnym autem na tę wyprawę. 

Kompresor był niezbędny, bo do jazdy 
po piasku mocno obniża się ciśnienie 
w kołach (potem trzeba dopompować). 



49facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2014

Z poduszki nie było potrzeby korzystać, 
bo się nigdzie nie zakopali. Przygotowanie 
auta? Poza przeglądem i wspomnianymi 
już naprawami Forester pana Macieja 
nie był w żaden sposób modyfikowany. 
W standardzie miał osłony (przydają 
się na Zlotach Plejad) i dobry prześwit. 

Poza tym 90 procent trasy miało prze-
biegać asfaltami lub nawierzchniami 
utwardzonymi. Tak jest poprowadzona 
trasa dla zaplecza. Zmienione zostało 
tylko ogumienie, na „plejadowe”, czyli 
trochę bardziej agresywne, szutrowe.

Taka wyprawa to także wyzwanie dla 
kondycji kierowcy, ale czasu na żadne 

przygotowanie nie było. „Jestem człowiekiem 
aktywnym, więc uważam się za osobę spraw-
ną. Niemniej w ciągu pierwszych trzech dni 
dostałem w kość” – opowiada. „Normalnie nie 
jedzie się przecież cały dzień. A tu, kilkaset ki-
lometrów dziennie. Owszem, zmienialiśmy się 
za kierownicą, ale to i tak wiele godzin jazdy. 

Cały czas pracują zupełnie inne partie mięśni 
niż zwykle. Po trzech dniach przyszedł kryzys”. 

Na koniec do zabrania została… 
deska snowboardowa i buty do niej. 
„Jak ją wkładałem do auta, wszyscy się 
pukali w czoło: »Ameljan, co ty wymyśli-
łeś!?« Więc tłumaczyłem: »Tak się jeździ 
po wydmach piaskowych«” – wyjaśnia. 
„Jestem snowboardzistą od zawsze, więc 
stwierdziłem, że nie mogę nie spróbo-
wać, gdy mam taką unikalną okazję”.

Europejsko-egzotyczna mieszanka
Argentyna, gdzie zaczynał się rajd, 

przypominała Ameljanowi południe 
Europy albo Turcję. Miasta trochę 
brudniejsze niż w Polsce, ale wszystko 
mniej więcej jak u nas. Dopiero poza 
miastami widuje się rzeczy, których 
w Europie się nie zobaczy. Samochody 

na ulicach to też koktajl współczesności 
z egzotyką: obok Renault Thalii, za-
rdzewiałe, amerykańskie samochody 
z lat 60. Ale jest też sporo zadbanych, 
wypolerowanych perełek, oldtimerów. 

Na drogach obyczaje są jak najbardziej 
cywilizowane. Więcej czujności trzeba 

było zachować tylko na skrzyżowaniach 
równorzędnych. „Nie rozgryzłem zasady, 
według której rozstrzyga się, kto pierwszy 
przejedzie” – przyznaje pan Maciej.

W małych miasteczkach hotele nie 
były zbyt komfortowe. Toaleta bywała 
jak gdzieś na prowincji ZSRR. Ale był 
internet. I – zgodnie z zasadami sztuki 
– na toalecie, nawet najstarszej, wisiała 
opaska z napisem „zdezynfekowano”. 

Co najbardziej zadziwiło Ameljana? 
Krajobrazy jak z westernów. „Nie mają 
żadnego odpowiednika w Europie. Kolory 
– absolutnie niespotykane. Czerwone, 
pomarańczowe, brązowe, czarne, bia-
łe” – wylicza. I jest nieprawdopodob-
nie sucho. A drogi, nawet te, które na 
mapach zaznaczone były jako tranzy-
towe, czasami okazywały się szutrowe. 
Jeździł po nich ciężki sprzęt! Mocno się 
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kurzyło. „Przejazdy przez góry, serpentyny, 
to wszystko było niezwykłe” – opowiada. 

Na ogromnych obszarach ciągną się 
ogrodzone pastwiska, przy czym – jak za-
uważa pan Maciej – nie mają one nic wspól-
nego z tym, co my wyobrażamy sobie pod 
tą nazwą. To pustkowia, na których może 
10–20 procent to jakaś roślinność. Zwierzęta 
same muszą sobie znaleźć coś do jedzenia. 
Szkielety tych, którym się nie udało, nie są 
rzadkością. Podczas przejazdu przez Andy 
były takie miejsca, że przez cały dzień nie 
dało się dostrzec nawet źdźbła zielonej trawy! 
Gdyby nie droga i słupy elektryczne, można 
by pomyśleć, że to inna, kamienista planeta. 

Niesamowite wrażenie robi słona pustynia 
sięgająca po horyzont. Zaburza poczucie per-
spektywy. Można tam nieźle oszukać zmysły. 

Jak w tych warunkach było z dostępno-
ścią paliwa? Ameljanowi i jego Foresterowi 
wystarczały zazwyczaj dwa tankowania do 
pełna dziennie. „Jedynym miejscem, w którym 
był pewien stres, był przejazd przez przełęcz na 
wysokości 4800 m n.p.m. do Chile. Wprawdzie 
wiedzieliśmy, że po chilijskiej stronie będzie 
stacja, ale wyjeżdżaliśmy rano i jechaliśmy 
cały dzień przez góry, przez zupełne pustko-
wie. Gdy dojechaliśmy do tej stacji, wskaźnik 

pokazywał mniej niż ćwiartkę” – wspomina. 
Tylko tu potencjalnie kanistry mogły być 
potrzebne, ale pan Maciej ich nie miał, bo… 
po rozmowie z Martinem Kaczmarskim 
uznał, że się nie przydadzą. I sprawdziło się. 

Nie wszyscy mieli to tak dobrze wyli-
czone. Raz Ameljana zatrzymał na dojaz-
dówce zawodnik, prosząc o holowanie do… 
najbliższej stacji paliw. Zatrzymać się i pomóc 
– to wręcz obowiązek każdego, kto jedzie 
w karawanie rajdu. „To była bardzo przyjem-
na chwila – móc udzielić wsparcia zawodni-
kowi!” – chwali się. Zdjęcie, na którym ten 
moment został uwieczniony, jest jak najlepsza 
reklama… Co ciągnie Toyotę? Subaru! 

Obowiązkowe zatyczki do uszu
Checklista, którą od organizatora 

dostawał każdy uczestnik, brzmiała tak: 
krótkie spodenki, koszulki na zmianę, 

ręcznik, klapki, wygod-
ne buty i… zatyczki do 
uszu. Dlaczego zatyczki? 
„Spytałem o to Martina. 
Wyjaśnił, że to konieczne, jeśli chce się spać 
na biwaku, bo w tym czasie będą pracować 
wszystkie serwisy. Zawodnicy zjeżdżają 
z trasy i trzeba obsłużyć ich pojazdy. Śpi się 
w środku ogromnego warsztatu samocho-
dowego. Ktoś wali młotem, bo prostuje 
pogięte blachy, ktoś odpala silnik, pracują 
agregaty, wiertarki, wkrętarki. Bez zatyczek 
nie da się zasnąć” – objaśnia pan Maciej. 

Hałas jest praktycznie całą dobę. 
Zanim przyjadą ostatni, spóźnieni 
zawodnicy, to pierwsi, motocykliści, 
już startują. Rwetes jest non stop. Logisty-
ka całości i rytm są nieprawdopodobne. 
Stołówka zaczyna wydawać śniadanie 
o 4 rano, potem lunch, obiad i kolacja, 
która kończy się o 3 w nocy. A o 4 – na-
stępne śniadanie. I tak na okrągło. 

„Nasz namiot był trochę z boku, gdzie 
było trochę spokojniej. Nocami widok nieba 
był nieprawdopodobny. Takie coś przeżywa 

się raz w życiu” – roz-
marza się pan Maciej. 
Czy to „raz w życiu” 
mówi z przekonaniem? 
„Nie z przekonaniem, 
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ale świadomością, że taka ekspedycja 
to wyzwanie także finansowe. Ja byłem 
zaproszony, ale taki wyjazd kosztuje górę 
pieniędzy” – przyznaje. „Chyba, że…”. Gdyby 
było „chyba że…” – pojechałby znów. 

Każdy uczestnik otrzymuje od orga-
nizatora Tripy. Jest to urządzenie GPS 
z wczytanym roadbookiem, które kierowało 
zawsze na biwak, i dodatkowo kontro-
lowało prędkość. Oprócz tego naklejkę 
przypominającą o jeździe zawsze w pasach, 
na światłach i na trzeźwo. Pod względem 
przestrzegania przepisów 
na drogach organizatorzy 
są surowsi niż lokalne 
władze. „Gdy zaczynali-
śmy się zbliżać do limitów 

prędkości w danym miejscu, urządzenie od 
razu to sygnalizowało. A w obozie każdego 
dnia wywieszana była lista kierowców, 
którzy złamali ograniczenia wraz z karami, 
które przewidywał regulamin organiza-
tora. Wszyscy musieli wcześniej podpisać 
zgodę, że poddadzą się dobrowolnie karze. 
A były one po kilkaset euro” – opisuje. 
„My trzymaliśmy się ograniczeń. Tylko na 
szutrze i piasku pozwalaliśmy sobie czasem 
na trochę ostrzejszą jazdę, tak dla sportu”. 

Samochody prasowe są podzielone 
na dwie kategorie: te, które jadą trasą 
turystyczną (mogą to być auta cywilne), i te, 
które jadą trasą rajdową. Tymi poruszają się 
tylko wybrani fotoreporterzy i ekipy filmo-
we. Startują ok. trzech godzin przed zawod-
nikami, mogą wjechać na trasę odcinka 
specjalnego, zatrzymać się w wybranym 
miejscu i stamtąd potem robić relację tele-

wizyjną czy fotograficzną. 
Ale jadący nimi muszą 
mieć kaski, a samochody 
to normalne rajdówki 

z homologacją, z klatkami bezpieczeństwa.
„My staraliśmy się być na starcie, 

mecie odcinka i cały dzień nie robiliśmy 
nic, tylko gnaliśmy, żeby gdzieś zdą-
żyć” – relacjonuje swoją pracę na rajdzie 
Ameljan. „Nie było żadnego zwiedzania. 
Przystanki tylko na sikanie i tankowanie. 
A praktycznie wszystkie zdjęcia są robio-
ne przez okno jadącego samochodu”. 

Na biwakach miał też szansę zobaczyć 
z bliska zawodników, nie tak, jak w tele-
wizji. Widział nerwy, stres, przekleństwa, 
ogromne zmęczenie. Bo w telewizji, kiedy 
coś mówią, to już wtedy, gdy przynajmniej 
przemyją twarz, odrobinę odpoczną. 

Czuć się jak gwiazda
Rajd to wielkie święto dla mieszkań-

ców każdego miejsca, do którego dociera. 
Na starcie nie zabrakło też kibiców 
z polską flagą! Tysiące ludzi w każdym 
mieście obstawiają ulice, którymi jadą 
rajdówki, choć to tylko dojazdówka. 
Dla nich to nie ma znaczenia. To jedyna 

okazja, żeby zobaczyć kierowców. 
A na trawnikach – piknik, karimaty, 
grille, kocyki, dzieci. „I nieważne, czy je-
chał zawodnik z czołówki, czy z końca, 
doping był taki sam” – wspomina pan 
Maciej. „To, że mieliśmy oznakowanie 
jako pojazd z kolumny rajdowej, wy-
starczało, żeby prosić nas o autografy. 
Przychodzili wszyscy, bez różnicy, nie tylko 
dzieci, także dorośli, a nawet dziadkowie. 
Nigdy wcześniej nie dawałem autogra-
fów! A tam – trudno je zliczyć. Po prostu 
byliśmy z wielkiego, dalekiego świata!”



Wszędzie, gdzie 
kibice przyglądali się 
przejazdowi zawod-
ników, to było lokalne 
święto. „Jak dowia-
dywali się, że jesteśmy 
z Polski, hasła »papież« 
i »Wałęsa« wszystkim 
były znane. Zaraz nas 
częstowali. Choć gdy 
widziałem, skąd oni 
biorą mięso, nie miałem 
odwagi spróbować. Lecz 
placki bez mięsa były 
smakowite” – przy-
znaje pan Maciej. 

Tam, gdzie jest naprawdę mnó-
stwo kibiców, szczególne wrażenie 
robi przejazd ciężarówek. Droga jest 
wąska, na jedno auto. Bliżej mety są 
taśmy odsuwające ludzi od drogi. 
Ale nieco dalej? O trzy metry od trasy 
stoją kibice, a ciężarówki po prostu 
pędzą. Wokół lecą kamienie! Zatrwa-
żające, ale nikt się nie odsuwa.

Dzielny Forester
Poza GPS-em prowadzącym zawsze 

do bazy, organizator dawał poglądową 
mapę obszaru, po którym przemieszczał 
się rajd. Pan Maciej miał też dokładniejsze 
mapy drogowe Ameryki Południowej. 
Trudność sprawiało tylko dopasowanie do 
nich „zygzaka” oesu. „Raz próbowaliśmy 
się wbić w odcinek specjalny. Znaleźliśmy 

się w miejscu, 
z którego często są 
relacje telewizyjne: 
około kilometrowy 
zjazd z wysokiej 
wydmy po piasku 
na nadoceaniczną 
plażę, gdzie jest 
meta odcinka. 
Pędzą tam z góry 
po sto kilkadzie-
siąt kilometrów 
na godzinę” – opo-
wiada. Najwyżej, 
by mieć najlepszy 
widok, wjeżdżali 
już tylko ci kibice 
i dziennikarze, 
którzy mieli 
samochody 
terenowe, nie 
jakieś SUV-y. 

„Ja moim Foresterkiem wjechałem tylko 
ciut niżej” – chwali się Ameljan.

Nie ukrywa, że przydały się trochę 
doświadczenia ze Zlotu Plejad. „Mieliśmy 
szkolenia z panem dyrektorem Rogalskim, 
w piaskowni i na Pustyni Błędowskiej. 
Zapamiętałem, że nie można się zatrzymać 
samochodem w trudnych warunkach, jak 
jest płasko. Musi być albo pod górę, albo 
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z góry, żeby można 
było się stoczyć. 
Potem w praktyce 
wiedziałem, że nie 
mogę tak czy inaczej 
się zachować, by nie 
ryzykować utknię-
cia. Dlatego, gdy 
podjeżdżaliśmy pod 
tę wielką wydmę, 
byłem spokojny, że 
stamtąd zjedzie-
my” – opowiada.

Wjeżdżać trzeba 
było oczywiście 
na obniżonym ci-
śnieniu w oponach. 
„Martin podpo-
wiedział, że 1,2–1,4 
atmosfery jest 
jeszcze w porząd-
ku. Była to jedna 
z ważniejszych jego uwag” – ujawnia pan 
Maciej. W takich warunkach ciśnie-
nie w oponach ma kluczowe znacze-
nie. Bo tylko je można zmienić. 

Miejsce było wyjątkowe: widok zjeżdża-
jących rajdówek i ocean w tle. „Toyota z raj-
dowymi oponami i klatką dojechała niżej 
niż my. Wyżej wspięły się tylko dwa Mitsubi-
shi Pajero i Nissan Navara. W podjechaniu 

wyżej przeszkadzał już trochę brak mocy 
i trakcji. Jednak do naszego miejsca, dzięki 
reduktorowi, mój mechaniczny pupil znako-
micie sobie poradził” – chwali się Ameljan. 

Deską po piasku
A co z tą deską snowboardową? 

Przydała się? „Przecież nie mogłem po po-
wrocie, skoro wziąłem tę deskę, powiedzieć: 

»Nie było czasu, 
rajd oglądałem«” 
– przyznaje pan Ma-
ciej. Podczas całego 
rajdu rozglądał się za 
odpowiednim miej-
scem, lecz wszystkie 
nadające się na oko 
do zjeżdżania były 
daleko. W końcu, 
przedostatniego dnia, 
gdy jechali auto-
stradą, a wszystkie 
wyjazdy z bocznych 
dróg były przegro-
dzone, bo prowadziły 

na pastwiska, nagle pojawiła się „ta” góra. 
A 200 metrów dalej – otwarty zjazd! Nie-
prawdopodobne! Droga – jeszcze większy 
fuks – prowadziła z dna doliny prawie 
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na samą górę! „Gdyby była tam narto-
strada, można by tam jeździć. Stok miał 
z kilkaset metrów. Była optymalna i łatwo 
dostępna” – opowiada o tym miejscu. 

Jak się jechało? „Jak po śniegu, nie 
żartuję. Owszem, jest inne tarcie, ale 
poza tym – tak samo” – wspomina to 
przeżycie Ameljan. „Tylko raz, przy 
pierwszym skręcie, na »beksajdzie«, 
czyli na piętach, usiadłem. To pokazało, 
że muszę mocno obciążać tylną nogę, 
a nie przednią. Tylko tego musiałem 
doświadczyć, jak to jest. Potem całą górę 
zjechałem jak po śniegu. Jasne, innym 
śniegu, ale bez problemu. Tak spełniłem 
moje marzenie – zaliczyłem snowboard na 
piasku!” – chwali się teraz pan Maciej. 

Najlepsze na koniec
Bodaj czy nie największa przygoda 

przydarzyła się w ostatni dzień Dakaru. 
„Szukaliśmy miejsca, żeby się gdzieś wbić 

w trasę, zrobić trochę zdjęć i zdążyć na metę. 
Zawsze pytaliśmy o drogę miejscowych, 
bo wprawdzie po angielsku nie mówili, ale 
»finish« rozumieli. Tego dnia też spytaliśmy 
kogoś, kto łamanym hiszpańsko-angiel-
skim wytłumaczył, że nie ma problemu, 
do mety jest 30 kilometrów. Trzeba jechać 
drogą szutrową zboczem doliny, której 
dnem, w korycie rzeki, przebiegał odci-
nek. My nad nim, trawersem, mieliśmy 
dojechać do mety” – opowiada Ameljan. 

Pojechali. W wielu miejscach, gdy od-
cinek krzyżował się z inną drogą, był po-
licjant i, jeśli było można, przepuszczał na 
drugą stronę. Nie było więc nic dziwnego 
w tym, że dojechali do miejsca, w któ-
rym zatrzymała ich policja. „Zaczęliśmy 
tłumaczyć, że robimy zdjęcia i filmujemy, 
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jedziemy na metę, spieszymy się. Policjant 
stwierdził, że w takim razie nas puści, ale 
mamy jechać szybko. Tyle już zrozumieliśmy 
po hiszpańsku. Byłem święcie przekonany, 
że po prostu przecięliśmy trasę i jedzie-
my dalej szutrówką do mety. Droga była 
piękna, przyjemna, pojechałem nawet tak 
na granicy zabawy. Po chwili dostrzegłem, 
że poprzeczne dojazdy są przegrodzone 
folią… A to generalnie pustkowie. W końcu 
mówię do mojego partnera w samochodzie: 
»Na sto procent jedziemy odcinkiem«. 
»Ale jak? Przecież policja nas wpuściła« 
– zastanawialiśmy się. Zdecydowałem, że 
zjeżdżam na najbliższym skrzyżowaniu. 
Zatrzymaliśmy się, a dwie czy trzy minuty 
potem… przemknął Peterhansel! Można 

więc powiedzieć, że przez chwilę otwiera-
łem ostatni odcinek specjalny Dakaru!” 
– chwali się pan Maciej. Gorszą stroną tego 
wydarzenia było to, że utknęli przy trasie 
na wiele godzin, nie mogąc na nią wrócić, 
i nie zdążyli na wjazd Martina Kaczmar-
skiego na metę, choć tylko o 10 minut. 

Całość wyprawy zajęła około 3 tygo-
dnie, w tym 2 tygodnie rajdu. Po powrocie, 
w Foresterze, który zyskał niezwykłą hi-
storię, wymienione zostały tylko wszystkie 
płyny eksploatacyjne i filtry. Poza tym nic. 
„Nie wyobrażam sobie innego samochodu, 
który tak dostałby w kość, a potem, po 
umyciu, bez problemu mógł zostać oddany 
Tacie” – przyznaje Ameljan. „Jest najlepszy 
na świecie. Nigdy go nie sprzedam!”.

POSTSCRIPTUM
MACIEJ AMELJAN:
„GDY BYŁEM NA 
ZLOCIE PLEJAD 
W 2014 ROKU, 
WSPOMINAŁEM 
DAKAR. 
WYOBRAżAŁEM 
SOBIE ZLOT 

JAKO TAKą MINIATURKę TAMTEGO 
RAJDU. JEŚLI CHODZI O EMOCJE, TO Są 
NIESAMOWITE. BARDO LUBIę ŚCIGANIE SIę 
TAM. Są ZAWODNICY, WYNIKI, JEST BAZA, 
TRASA, POMIAR CZASU, STRES, CZYLI 
ATMOSFERA, NAPIęCIE. PRóBY MAJą PO DWIE 
MINUTY, ALE TO BEZ ZNACZENIA. TRZEBA 
ZAŁOżYć KASK, POTEM ODLICZANIE, PEDAŁ 
W PODŁOGę, NIE HAMOWAć ZA CZęSTO I DO 
METY. CI, KTóRZY JADą W DAKARZE, MAJą 
KILKASET KILOMETRóW DO PRZEJECHANIA. 
CAŁY DZIEń W SAMOCHODZIE. SKALA JEST 
INNA, ALE ORGANIZACYJNIE WSZYSTKO MUSI 
BYć I DZIAŁAć TAK SAMO. NO I Są EMOCJE”. 



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

Po pożegnaniu Grecji i jej tawerno-
wej atmosfery na drużynę 
Offtrax czekała Turcja. Z uwagi 

na fakt, że Stambuł Kanadyjki odwiedziły 
już wcześniej, mogły zrezygnować z wizyty 

w Błękitnym Meczecie, czy też z podziwia-
nia zbiorów muzeum Hagia Sophia. Tym 
samym znalazł się czas na skosztowanie 
tam pysznego puddingu czekoladowego 
w cukierni liczącej sobie sto lat, a nieco 

później tradycyjnej tureckiej potrawy 
Lahmacun. Wieczór upłynął z kolei pod 
znakiem sziszy, drinków i świetnej zabawy. 
Po opuszczeniu Stambułu przez kilka 
kolejnych dni Subaru XV (użyczone przez 

Mongolia Charity Rally /cz. 2/
– azjatyckie przygody załogi Offtrax

Wracamy na trasę Offtraxu. Dwie uparte Kanadyjki, których wielką przygodę z Mongolią zaczęłam 
opisywać w poprzednim wydaniu „Plejad”, dzielnie ją kontynuowały i dopięły celu! Ostatnio moją 
opowieść o wyprawie Corinne Copreni i Jess Watt zakończyłam na granicy dziewiętnastego już 
kraju na trasie wyprawy – Turcji. Dzisiaj zapraszam do rajdu przez terytoria kilku kolejnych państw 
położonych na kontynencie azjatyckim. I znowu będzie o czym pisać…

KOLEJNE
PuNKTy PODRóŻy:
 goo.gl/maps/cMN4u 
 goo.gl/maps/qx4mk 
 goo.gl/maps/020uk 
 goo.gl/maps/bSVfr 
 goo.gl/maps/Ppxhg 
 goo.gl/maps/4ALwC 
 goo.gl/maps/raqCZ 
 goo.gl/maps/OR3zx 
 goo.gl/maps/Ttdkk 
 goo.gl/maps/k3Wwn 
 goo.gl/maps/xp1qu 
 goo.gl/maps/tw7NX 
 goo.gl/maps/ATHzs 
 goo.gl/maps/iOaSW 
 goo.gl/maps/d43V0 
 goo.gl/maps/ytVss 
 goo.gl/maps/hAH2c 
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Subaru Europe) wiozło podróżniczki 
malowniczym wybrzeżem Morza Czar-
nego. Trasa wiodła między innymi przez 
Amasrę, Cide, Sinop i Ünye, w których to 
miejscowościach dziewczyny zatrzymy-
wały się na kolejne noclegi. Słońce i plaża 
były nieodłącznymi towarzyszami po-
dróży zachęcającymi do kąpieli w morzu. 
Ostatni krótki postój w Turcji miał miejsce 

w mieście Trabzon, skąd ekipa udała 
się w kierunku dość zatłoczonej i – jak 
się okazało – bardzo gwarnej granicy 
z Gruzją. Długa kolejka oczekujących na 
jej przekroczenie zgotowała Kanadyjkom 
bite cztery godziny stania w korku.

Po męczącej przeprawie granicznej, 
której jedynym urozmaiceniem był widok 

przepięknego zachodu słońca, załoga 
dotarła w końcu na zasłużony nocleg 
w Batumi. Został on poprzedzony degu-
stacją lokalnego wina, któremu nie dało 
się oprzeć. Wystarczyło spędzić zaledwie 
kilka godzin w Gruzji, by przekonać się, 
że jest ona krajem wyjątkowym i szybko 
okrzyknąć ją ulubionym w gronie „zali-
czonej” dotychczas na trasie dwudziestki 
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państw. Powodów ku temu, obok rzecz 
jasna wspomnianego wina, było wiele. 
Do najważniejszych zaliczyć należało 
niezwykłą gościnność Gruzinów, zróżni-
cowanie krajobrazu, wyśmienite jedzenie 
i zaskakująco niskie ceny. Zauroczone 

krajem Kanadyjki postanowiły zatrzy-
mać się w nim przez kilka kolejnych dni, 
pozwalając sobie na korzystanie z uroków 
plażowania, morskich kąpieli i zwiedzania. 
Podczas tych krótkich wakacji znalazł 
się czas na odwiedziny w Subaru Motors 
w Tibilisi i pierwszą, jak dotąd, wymianę 
oleju w samochodzie. W Gruzji udało się 
również spenetrować nieco przygraniczne 
tereny górskie i wjechać na wysokość aż 
2300 m n.p.m. (!). Był to kolejny już test 
wysokościowy dla samochodu.  I tym 
razem Subaru poradziło sobie wyśmieni-
cie. W górach dziewczyny zatrzymały się 
w miasteczku Kazbegi, położonym na wy-
sokości 1750 m n.p.m. u stóp lodowca, nad 
rzeką Terek. Stąd już tylko 12 km dzieliło 
podróżniczki od granicy z Rosją, na którą 
kolej przyjść miała jednak nieco później. 
Pomimo wolnych miejsc w ekskluzyw-

nym hotelu ekipa Offtrax postanowiła 
przenocować na uroczym przy-

hotelowym campingu, nie 
rezygnując jednak 

z wie-

czornej wizyty w kasynie. Wypoczęte 
Kanadyjki ruszyły w dalszą drogę. 

Po lunchu w miejscowości Tavali udały 
się w kierunku jednego z najmniejszych 
miast w Gruzji – Sighnaghi. Otoczone 
kamiennym murem i słynące z pro-
dukcji wina i tradycyjnych dywanów 
miasteczko zamieszkuje jedynie nieco 
ponad 2100 mieszkańców. 

Na nocleg Corinne i Jess wybrały jeden 
z tamtejszych domów gościnnych. To tam 
uraczone zostały wyskokowym trunkiem 
domowej produkcji, a ich zmysł słuchu 
przyjął sporą dawkę lokalnej muzyki 
ludowej. Nazajutrz udało się zwiedzić 

winnicę Pheasant’s Tears słynącą ze 
swych wielowiekowych tradycyjnych 
receptur, po czym niestety podróżnicz-
kom przyszło żegnać się z Gruzją i powoli 
ruszać w kierunku Azerbejdżanu.

Tym razem granica państw okazała się 
mniej uciążliwą od swej poprzedniczki. 
Oczekiwanie na wjazd do kolejnego azja-
tyckiego kraju, ku zdziwieniu podróżni-
czek, zajęło jedynie godzinę. Można 
było zatem od razu ruszać w kierun-
ku Szeki będącego jednym z najstar-
szych i drugim po Baku najczęściej 
odwiedzanym przez turystów miastem 
Azerbejdżanu. Otoczone szczytami 
Wielkiego Kaukazu ma ono do zaofe-
rowania zwiedzającym wiele ciekawych 
zakątków, do których zaliczyć należy 
liczący sobie ponad trzysta lat ka-
rawanseraj. Domostwo pełniące 
niegdyś rolę miejsca postoju 
dla strudzonych podróżą 
karawan stanowi 
obecnie 
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jedną z głównych atrakcji turystycznych 
miasta. W jednej z jego części mieści się 
hotel, z którego gościny Corinne i Jess po-
stanowiły skorzystać. Unikalna architek-
tura wywarła na podróżniczkach ogromne 
wrażenie i z pewnością była jedną z najcie-

kawszych, z jakimi dotychczas spotkały się 
one na trasie rajdu. Po opuszczeniu Szeki 
Kanadyjki skierowały Subaru XV na po-
łudniowy wschód. Po przejechaniu nieco 
ponad 300 km znalazły się w stolicy kraju 
Baku, a konkretnie – na starówce miasta 
otoczonej zabytkowymi murami wpisa-
nymi na listę UNESCO. Dzień zwieńczyła 

uroczysta i obfitująca w lokalne przysmaki 
kolacja z przedstawicielem Subaru Baku.

Pobyt w Baku musiał zostać nieco wy-
dłużony z uwagi na konieczność złożenia 
wizyty w ambasadzie Turkmenistanu, 
która niestety 
„urzęduje” tyl-
ko w wybrane 
dni tygodnia. 
Podróżniczki 
postanowiły 
wykorzystać 
czas ocze-
kiwania na 
krótki wyjazd 
w stronę Parku 

Narodowego Quobustan celem zobaczenia 
słynnych wulkanów błotnych. Pomysł 
udało się zrealizować i po krótkich poszu-
kiwaniach dziewczyny dotarły do miejsca 
o krajobrazie iście księżycowym, którego 
głównym elementem było bulgoczące tu 

i ówdzie błotko. Droga powrotna do stolicy 
wiodła przez plażę Morza Kaspijskiego, 
w którym jednak ani jedna, ani druga 
członkini Offtraxu nie zapragnęła zażyć 
kąpieli. Jak się bowiem okazało, miejscowa 
ludność nie należała do tych, które zbytnio 
troszczą się o środowisko naturalne i jego 
czystość. Kolejny wypad poza miasto 

dziewczyny zorganizowały w kierunku 
góry przypominającej kształtem (z czym 
można się spierać) dłoń człowieka, skąd 
wzięła ona swoją nazwę – Five Finger Mo-
untain. Owiane legendą, jedno z najbar-

dziej charak-
terystycznych 
wzniesień 
Kaukazu jest 
jednocze-
śnie jednym 
z głównych 
punktów na 
mapie azer-
bejdżańskich 
pielgrzymów, 

a dokładniej rodzin zanoszących tam 
swe modły w intencji płodności. Trud 
wspinaczki na szczyt został wynagrodzony 
przepięknymi widokami morza. W czasie 
przymusowego postoju w Baku, który 
summa summarum wydłużył się do kilku 
dni, Kanadyjki spenetrowały naziemną 
i podziemną część miasta, pokonując ko-
lejne jego odcinki dość leciwym metrem. 
Gdy wreszcie udało się dostąpić zaszczytu 
i załatwić niezbędne formalności w am-
basadzie Turkmenistanu, można było 
rozpocząć kolejną promową przeprawę 
przez granicę. Zadanie to należało do 
jednego z najbardziej wyczerpujących i… 
najdroższych na dotychczasowej trasie. 

„Zakotwiczenie” samochodu na promie 
i pokonanie Morza Kaspijskiego to koszt 
rzędu 700 $. Uciążliwe procedury celne, 
pomiar pojazdu i wypełnienie wszyst-
kich niezbędnych dokumentów zajęły 
niemalże sześć godzin. Nic tylko usnąć, 
co zresztą koniec końców przytrafiło się 
zmęczonym czekaniem dziewczynom. 

Rejs rozpoczął się dopiero o godzinie 
trzeciej nad ranem – pora sprzyjała zatem 
dalszemu drzemaniu. Do portu w Turk-
menbaszy prom dopłynął po trzech i pół 
godziny, a tam wszystko smażyło się już 
w 38°C! W takim skwarze Corinne, Jess 
i ich samochód musiały pokonać przy zjeź-
dzie na suchy ląd 20 punktów kontrolnych, 
płacąc za przekroczenie granicy dodatkowe 
165 $. Po załatwieniu całej papierkowej 
roboty auto poddane zostało szczegółowej 
kontroli, podczas której dziewczyny musia-
ły opowiedzieć się w kwestii ewentualnego 
wwozu broni, narkotyków czy lekarstw. 
Jakby tego było mało, zagadnięto je również 
o… pociski rakietowe i bomby atomowe!

Reasumując, w połowie szóstego 
tygodnia wyprawy Subaru XV zawitało 



na turkmeńskiej ziemi. Obok upalnego 
powietrza (które w kulminacyjnym 
momencie osiągnęło 41°C) uwagę Co-
rinne i Jess zwróciły przepiękne, barwne 
suknie tamtejszych kobiet i niski koszt 
paliwa. Znad morza Kanadyjki posta-
nowiły kierować się w stronę stolicy 
kraju – Aszchabad. Pokonując kolejne 
kilometry pustynnej trasy i zmagając 
się tu i ówdzie z niegroźnymi burzami 
piaskowymi, dziewczyny mknęły przed 
siebie, powoli przyzwyczajając się do 
uciążliwego skwaru. Po drodze zatrzyma-
ły się na krótką przerwę w miejscu, gdzie 
znajduje się słynne podziemne jezioro 

Kow Ata. Stamtąd już tylko godzina jazdy 
dzieliła podróżniczki od stolicy. Kąpiel 
w położonym w jaskini jeziorze, do 
którego prowadziły liczne stromo-śliskie 
schodki, okazała się dość orzeźwiającą, 
choć… wydawać by się to mogło mało 
prawdopodobnym z uwagi na temperatu-
rę wody osiągającą 37°C i specyficzną woń 
siarki unoszącą się w powietrzu. Mimo 
niewielkiej odległości nie udało się jednak 
dotrzeć tego samego dnia do Aszchabadu. 
Zapadła więc decyzja o rozbiciu namio-
tu w niezwykłej pustynnej scenerii pod 
turkmeńskimi gwiazdami. Nazajutrz sto-
lica kraju zrobiła na Corinne i Jess nieco 

dziwne wrażenie. Wszystkie odwiedzane 
w niej miejsca wyglądały na wyludnione. 
Nieco inaczej było za to na położonym za 
miastem bazarze. Nie tracąc zbyt wiele 
czasu na Aszchabad, dziewczyny z czystej 
ciekawości ruszyły w kierunku granicy 
z Iranem. Odcinek ten liczył zaledwie 
20 km. Po jego pokonaniu i szybkim 
rozeznaniu sytuacji podróżniczki zde-
cydowały się na nieco ryzykowny biwak 
w przygranicznym rejonie, u podnóża 
gór i najprawdopodobniej w towarzystwie 
buszujących w okolicy skorpionów, kobr 
i innych stworzonek. Kolejnego dnia 
po powrocie do stolicy Corinne i Jess 
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uzupełniły prowiant w największym 
aszchabadzkim markecie i pozwoliły 
sobie na chwilę odpoczynku po to, by już 
za chwilę ruszyć na północ w kierun-
ku miejscowości Derweze i jej słynnej 
„Bramy do piekła” (Darvaza Gas Crater/
Door to Hell). Po drodze minęły stada 
wielbłądów, zatrzymały się nad słonym 
jeziorem położonym w pustynnej oazie 
oraz… pomogły 78-letniej Niemce o imie-
niu Heidi, podróżującej samotnie dookoła 
świata, wygrzebać jej samochód marki 
Hudson o drewnianych felgach (rocz-
nik 1930!) z potężnej wydmy. Odważna 
dama swą wyprawę zaplanowała na bite 

dwa lata, a Corinne i Jess z pewnością 
nie były pierwszymi osobami, które 
na widok starszej pani i jej wehikułu 
mocno przecierały oczy ze zdziwienia, 
szczypiąc się i upewniając, że jednak 
nie mają do czynienia z fatamorganą. 

Po udzieleniu pomocy Niemce dziew-
czyny ruszyły dalej i w końcu dotarły do 
drogi wiodącej do wspominanej „Bra-
my…”. Piaszczysta przeprawa była nie 
lada wyzwaniem i niestety ugrzęźnięcia 
w wydmie nie udało się uniknąć. Nie 
obyło się bez pomocy miejscowej ludności, 
by w końcu wspólnymi siłami „postawić 
na nogi” Subaru XV. Kiedy tylko oczom 
dziewczyn ukazał się buchający ogniem 
krater, nie miały już wątpliwości – trud 
pokonania uciążliwej trasy naprawdę się 
opłacił. Miejsce, do którego dotarły, ma 
swoją długą, bo ponadczterdziesto-
letnią historię. Położony 
na pustyni Kara-
-kum rejon 

wioski Derwaze obfituje w gaz ziemny. 
W 1971 roku podczas odwiertów geolo-
gicznych naruszono tam płytko położone 
złoże, w wyniku czego doszło do gwał-
townego obniżenia ciśnienia złożowego 
i podłoże zapadło się, tworząc krater 
o średnicy ok. 70 m i głębokości ok. 20 m. 
Aby uniknąć ujścia gazu do atmosfery, 
zdecydowano się na jego podpalenie, 
zakładając, że po kilku dniach ulegnie 
on wypaleniu. Prognoza się jednak nie 
sprawdziła, a gaz pali się do dziś. Nocleg, 
który Corinne i Jess zaplanowały w tym 
miejscu, należał do jednego z najbardziej 
spektakularnych na dotychczasowej trasie. 
Poprzedzający go długi wieczór podróż-
niczki spędziły w doborowym towarzy-
stwie Heidi, która w końcu również dotarła 
do wyznaczonego na ten dzień celu. 

Sierpień powoli dobiegał końca 
i Mongolia zdawała się być coraz bar-
dziej na wyciagnięcie ręki. Jeszcze tylko 
Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, 
Kazachstan i odrobina Rosji dzieli-
ły Corinne i Jess od celu podróży, ale 
o tym i perypetiach Kanadyjek w drodze 
powrotnej do Londynu napiszę nieco 
później, już w nowym roku…
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OFICJALNE STRONY WYPRAWY OFFTRAX: 

 offtrax.ca , 
 facebook.com/OfftraxAdventures , 
 instagram.com/offtrax 



62

LUDZIE tekst i zdjęcia: AK-POL

62



6363

„Bieg po Nowe” życie to projekt społeczny 
na rzecz promocji działań prozdrowotnych, 
edukacji w zakresie transplantacji narządów 
oraz aktywizacji społeczeństwa do świadomego 
oddawania narządów do przeszczepu 
i przeszczepu rodzinnego. Znani ludzie – aktorzy, 
muzycy, artyści sceny kabaretowej, sportowcy, 
dziennikarze – startują w sztafetach razem 
ze sportowcami po transplantacji. To najczęściej 
albo biegi narciarskie, albo marsz z kijami 
nordic walking.

Gwiazdy sportu, filmu, teatru, 
kabaretu i muzyki promują 
polską transplantację

Cztery poprzednie edycje „Biegu po 
Nowe Życie” odbyły się w Wiśle. 
W niedzielę 21 września wydarzenie 

zadebiutowało w Warszawie. Towarzyszyła 
mu zbiórka pieniędzy na sprzęt dla Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Szpitala 
Klinicznego Dzieciątka Jezus kierowanej 
przez profesora Andrzej Chmurę, który od 
samego początku zapewnia wydarzeniu me-
rytoryczne wsparcie. Na ten cel przekazano 
m.in. część wpisowego od blisko 80 uczest-
ników biegu otwartego, który został roze-
grany po marszu gwiazd. Także i Subaru 
wsparło „Bieg po Nowe Życie” – w gronie 
61 sztafet, które uczestniczyły w marszu 
gwiazd, znalazł się także nasz zespół. Po-
prowadził go Artur Siódmiak, w przeszło-
ści jeden z najlepszych polskich piłkarzy 
ręcznych, medalista Mistrzostw Świata 
i Europy. Towarzyszyli mu Prezes Subaru 
Import Polska Witold Rogalski oraz Tomir 
Nowak – sportowiec reprezentujący Polskie 
Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji.

Nowy narząd, nowe życie
Krystyna Murdzek, szefowa Polskiego 

Stowarzyszenia Sportu po Transplan-
tacji, które jest partnerem „Biegu po 

Nowe Życie”, mówi, że takie imprezy 
są niezwykłe, bo dzięki temu, że biorą 
w nich udział znane osoby, spotykają się 
z zainteresowaniem ludzi. – To dla nas 
okazja do tego, by mówić o problemie, 
uświadamiać społeczeństwo – mówi.

Dodaje, że ważne jest, żeby nasi bliscy 
wiedzieli, jaką mają podjąć decyzję na 
wypadek naszej śmierci, czy chcemy, by 
zgodzili się na pobranie naszych narządów 
do transplantacji. Dlaczego zabierać narządy 
do trumny, skoro czyjaś wątroba, nerka 
czy serce mogą dać komuś nowe życie?

Jednym z tych, którzy dzięki zgodzie 
bliskich zmarłej osoby dostali nowe życie, jest 
Grzegorz Blecharczyk, sędzia Sądu Okręgo-
wego w Krośnie. Jeszcze w liceum zachoro-
wał na odmiedniczkowe zapalenie nerek. 
Wydawało się, że się wyleczył, że po chorobie 
nie będzie żadnego śladu. Stało się inaczej. 
Miał 40 lat, gdy okazało się, że wymaga re-
gularnych dializ. Jeździł na nie przez półtora 
roku. Od trzynastu lat żyje z przeszczepioną 
nerką. W niedzielnej imprezie maszerował 
w sztafecie „Piotra i Pawła” razem z aktorką 
Magdaleną Rembacz i Maciejem Stoińskim.

Tomasz Łomowski od dziesięciu lat żyje 
z przeszczepionym sercem. Przy każdej 

okazji uświadamia ludziom, że to, co 
jego, może spotkać każdego z nas. Dzie-
sięć lat temu był zdrowym nastolatkiem, 
trenował rugby. Zachorował na grypę, 
zamiast leżeć w łóżku biegał na treningi. 
Grypa dała powikłania w postaci zapale-
nia mięśnia sercowego. W ciągu zaledwie 
kilku miesięcy z aktywnego nastolatka 
stał się umierającym człowiekiem. Czekał 
na przeszczep podłączony do sztucznego 
serca, nieprzytomny. W czasie niedzielnej 
imprezy był członkiem sztafety „Dzień 
Dobry TVN”. Maszerował z prezenterką 
TVN Urszulą Chincz i Andrzejem Polanem. 

Osoby żyjące dzięki przeszczepionym 
narządom mówią, że bardzo często myślą 
o swoich dawcach, modlą się za nich. Są im 
wdzięczni za każdy dzień nowego życia.

Pomagają gwiazdy
Ambasadorem przedsięwzięcia jest bok-

ser Przemysław Saleta, który 7 lat temu oddał 
nerkę swojej córce Nicole. Mówi, że wcześniej 
słabo interesował się tym tematem. – Zmie-
niła to operacja, pobyt w szpitalu – przyznaje. 

Za mało mówi się także właśnie 
o przeszczepach rodzinnych. Stąd 
udział w „Biegu po Nowe Życie” osób, 
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które dostały narządy od swoich bli-
skich. Tak jak Andrzej Lewandowski, 
który żyje dzięki nerce od swojego taty.

Impreza nie dałaby takich efektów, gdy-
by nie gwiazdy sportu, muzyki filmu i te-
atru, które bezinteresownie wspierają ideę 
„Biegu po Nowe Życie”. W Łazienkach byli 
z nami między innymi: Borys Szyc, Urszula 
Dudziak, bracia Rafał i Marcin Mroczko-
wie, Joanna Moro, Szymon Wydra, An-
drzej Krzywy, Anna Nowak-Ibisz, Marta 
Kuligowska, Anna Popek, Agnieszka Rylik, 
Maciej Musiał, Dariusz Szpakowski, Adam 
Sztaba, Barbara Kurdej Szatan, Cezary Try-
bański, Ewa Pacuła, Odeta Moro, Tomasz 
Zubilewicz, Maciej Kurzajewski, Rafał Rut-
kowski i Katarzyna Pakosińska. Rozgrzew-
kę poprowadziła Mariola Bojarska-Ferenc.

Już po raz drugi na starcie pojawił się 
znany m.in. z serialu „Na dobre i na złe” 
i Teatru Komedia Bartosz Obuchowicz. 
– Dlaczego to robię? Bo to dobra idea. 
Wszędzie wkoło dzieje się tyle złych rzeczy, 
warto wspierać to, co jest dobre – tłumaczy.

W wydarzeniu wzięła udział znakomita 
tyczkarka Monika Pyrek. Mówi, że sama 
coraz bardziej skłania się do tego, by 
podpisać oświadczenie woli o zgodzie na 
pobranie narządów na wypadek śmierci. 
– To trudne, bo gdzieś tam mimo wszystko 
człowiek podświadomie zastanawia się, czy 
w ten sposób nie sprowokuje losu – mówi. 
– Trzeba o tym rozmawiać. Taka zgoda 
może uratować czyjeś życie – dodaje.

Kolejny raz do „Biegu po Nowe Życie” 
dołączył prezenter i dziennikarz Tomasz 

Zubilewicz. Mówi, że każdy z nas może 
stanąć w sytuacji, kiedy będzie potrze-
bował nowego narządu, by dalej żyć, 
bo nie wiadomo, co przyniesie nam los. 
– Cenię sobie także bardzo zaangażowa-
nie Przemka Salety w tę ideę. Poza tym to 
dla mnie okazja, żeby także zrobić coś dla 
siebie. Każdy ruch to zdrowie – dodaje.

Także aktor Borys Szyc jest zdania, 
że takie przedsięwzięcia trzeba wspie-
rać. Przypomina, że w serialu „Lekarze” 
w jednym z odcinków pokazane zosta-
ło oświadczenie woli. – To szlachetne, 
że można przedłużyć czyjeś życie – uważa. 

Emilian Kamiński, dyrektor wspierają-
cego imprezę Teatru Kamienica, pojawił się 
na starcie. – Znam wielu ludzi, którzy żyją 
właśnie dzięki temu, że mieli transplantację. 

64

LUDZIE

Od lewej: Rafał Mroczek, Przemysław Saleta, Artur Siódmiak i Marcin Mroczek.
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Uważam, że to niebywałe osiągnięcie me-
dycyny. Gdybym umarł, mogą pobrać moje 
nerki czy serce, jeśli tylko będzie ktoś, komu 
moje narządy będą potrzebne – deklaruje.

Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski i małżonka Prezy-
denta RP Anna Komorowska. Odczytany 
został list Prezydencta RP. „Żyjemy w cza-
sach, w których medycyna coraz częściej 
daje szansę na wyzdrowienie ludziom 
zmagającym się z ciężkimi chorobami. 
Jednak w wielu przypadkach do pełnego 
sukcesu nie wystarcza zaangażowanie leka-
rzy, zaawansowane techniki terapeutyczne 
i nowoczesny sprzęt. Czasem niezbędny 
jest dar serca, dar z samego siebie, o czym 
przypomina nam kolejna, piąta już edycja 

biegu o tę najwyższą stawkę – nowe życie” 
– napisał Bronisław Komorowski. Patronat 
honorowy nad V „Biegiem po Nowe Życie” 
objęła również Prezydent m.st. Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Choć nie zwycięstwo i sportowa rywali-
zacja były w „Biegu po Nowe Życie” najważ-
niejsze, odnotujmy, że w gronie ponad 60 
sztafet pierwsze miejsce zajęła drużyna In-
Style w składzie: Robert Kochanek, Maciej 
Turowski, Katarzyna Dąbrowska. Na dru-
gim miejscu uplasowała się sztafeta Łazie-
nek Królewskich, którą poprowadziła Joan-
na Moro mająca w zespole także Damiana 
Królewicza i Andrzeja Chomczyka. Trzecie 
miejsce zajęła sztafeta Zakochaj się w War-
szawie Sportowej, w której na pierwszej 
zmianie maszerował Dariusz Szpakowski, 

na drugiej Andrzej Lewandowski, a na 
trzeciej zastępca prezydenta m.st. Warszawy 
Michał Olszewski. Ekipa Subaru zajęła 
19. miejsce w stawce 61 sztafet.
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Fragment rozgrzewki.

Zwycięskie sztafety na podium.
Sztafeta Teatru 6. Piętro – Michalina Sosna, 
Zbigniew Błoński i Barbara Kurdej—Szatan.

Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Andrzej Krzywy i Agnieszka Rylik.
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CIEKAWOSTKI tekst: ROBERT GOŁĘBIEWSKI 
/BIZNES MOTORYZACYJNY POLSKA

Ameryka i jej czerwony 
kierunkowskaz
Niejeden z nas wielokrotnie zastanawiał się, jak to jest, że na filmach, 
których akcja dzieje się w USA, tylne kierunkowskazy samochodów 
są koloru czerwonego. Podobnie ma się rzecz z tymi autami, gdy przypływają 
do Polski. Dopiero kiedy poddane zostaną przeróbkom na styl europejski,  
ich kierunkowskazy nabierają znajomego wyglądu. 
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Skąd więc takie różnice w kolorystyce, 
jak również sposobie pracy (rozwią-
zanie techniczne również jest inne), 

skoro wydaje się często, że cała reszta 
aut w wersjach europejskiej i amerykań-
skiej prawie się nie różni? Akcent należy 
postawić jednak na słowo „prawie”.

Krótka historia kierunkowskazu
Stawiam dolary przeciwko orzechom, 

że prawie każdy z Czytelników uczest-
niczył w sytuacji, kiedy chciał posłać 

wiązankę „przebojów” kierowcy przed 
naszym autem z okazji jego zwycza-
jów związanych z wykorzystywaniem 
kierunkowskazów. Innymi słowy – wielu 
kierowców praktycznie ich nie używa. 
Lub robi to w ostatniej chwili. Moż-
na zaryzykować złośliwe twierdzenie, 
że kierowcy ci „kultywują” tradycję 
czasów, kiedy kierunkowskazów po 
prostu nie było. I należy patrzeć na nie 
jak na luksus, na który swego czasu mogli 
pozwolić sobie najbogatsi. Ale powoli.

Są tacy, którzy pamiętają lata czterdzie-
ste czy pięćdziesiąte ubiegłego wieku także 
od strony kierunkowskazów. Jeżdżące po 
ulicach auta z początków motoryzacji nie 
były wyposażone w urządzenia do sygnali-
zacji zmiany kierunku jazdy czy pasa ruchu. 
Kierowca więc musiał wysunąć rękę przez 
okno aż po łokieć, równolegle do jezdni, 
wznieść ją, jeżeli chciało się skręcić. Zatrzy-
manie sygnalizowało się opuszczeniem ręki. 
Nie trzeba dodawać, że taki system sygna-
lizacji obowiązywał niezależnie od tego, 



czy jechało się w dzień słoneczny, czy w ule-
wę. Ciekawostką jest jednak to, że wielu 
posiadaczy aut klasycznych musi znać i sto-
sować sygnalizację ręczną – wynika to z wy-
tycznych, jakich przestrzegania wymagają 
organizacje przyznające status klasyków.

Zada ktoś więc – i słusznie – pytanie, 
czemu nikt nie wpadł w początkach moto-
ryzacji na pomysł, by wszystko rozwiązać 
systemowo i zautomatyzować? Byli i tacy. 
Czy mieli na względzie bezpieczeństwo? 
Zdecydowanie tak. Już w roku 1907 niejaki 
Pervy Douglas-Hamilton zgłosił patent 
(otrzymał go w roku 1909 i opatrzony zo-
stał numerem 912831). Obejmował on urzą-
dzenie służące do „wskazywania zamie-
rzonego ruchu pojazdów”. Owe „światła” 
miały kształt dłoni i rąk, tak więc kierowcy, 
nawykli do takiego sposobu komunikowa-
nia, rozumieli sygnały. Kolejna ważna data 
to rok 1914. Wtedy to aktorka kina niemego, 
Florence Lawrence, zaprojektowała (nie 
udało się jej uzyskać patentu) mechaniczne 
ramię sygnalizacyjne. Ponieważ jej kariera 
aktorska kwitła, stać ją było na własny 
samochód – co było rzadkością w latach 20. 
Z jej biografii wynika, że uwielbiała pro-
wadzenie auta oraz regularnie o nie dbała. 
Jak zapisała: „Samochód jest dla mnie 
czymś prawie ludzkim, czymś co reaguje 
na delikatne traktowanie, zrozumienie 
i czułość, tak jak ludzie”. W skład jej roz-
wiązania wchodziło ramię sygnalizacyjne, 
które po wciśnięciu przycisku podnosiło 
lub opuszczało flagę na tylnym zderza-
ku, dzięki czemu kierowca z tyłu znał 
zamiar jadącego przed nim. Warto dodać, 
że oprócz tego wynalazku miała na koncie 
proste rozwiązanie, które miało sygnalizo-
wać hamowanie, które pełniło taką samą 
funkcję jak dziś. Zamiast jednak współcze-
snego światła stopu na tylnym zderzaku 
pojawiała się chorągiewka z napisem STOP. 
Wynalazki te miały ogromne znaczenie. 
Dziś nie wyobrażamy sobie przecież auta 
bez kierunkowskazów czy świateł stopu. 
Lawrence nie zawracała sobie głowy 
patentami, niewiele osób tak naprawdę wie, 
że autorką tak ważnych wynalazków była 
kobieta. Co jest jeszcze ciekawe, jej matka 
również miała uzdolnienia w dziedzinie 
wynalazczości. W roku 1917 opatentowała 
pierwsze wycieraczki elektryczne przedniej 
szyby. Również nie doczekała się uznania. 

Swoją drogą ciekawe, jak wiele nazw 
przywarło do tego urządzenia: kierunkow-
skazy, migacze, kierunki, i – o dziwo – mają 
swoje tożsame odpowiedniki w różnych 
językach. I tak, w języku angielskim 
nazywane są „directional indicators” 
albo „directional signals”, a potocznie 
jak u nas – „directionals”, „blinkers”, 
„indicators” czy w końcu „flashers”. 

Migające kierunkowskazy (stąd 
„migacze”) na rynek wprowadziła po 
raz pierwszy firma Protex Safety Signal 
Company. Miało to miejsce w roku 1920. 
Skonstruowanie tego pierwszego nowo-
czesnego kierunkowskazu przypisuje się 
Edgarowi A. Walzowi Jr. W roku 1925 
uzyskał na to rozwiązanie patent i starał 
się sprzedać swój pomysł dużym firmom 
motoryzacyjnym. Firmy nie były jednak 
zainteresowane, a patent przestał obowiązy-
wać czternaście lat później. Tymczasem inni 
wynalazcy i kierowcy pracowali na własnymi 
rozwiązaniami. W muzeum Smithsonian 
zachował się ręcznie wykonany sygnali-
zator skonstruowany w roku 1929 przez 
Oskara J. Simplera. Konstrukcja składała się 
z kilku soczewek, które stosownie do sytuacji 
sygnalizowały zwalnianie, zatrzymanie 
oraz zamiar skrętu w lewo lub prawo.

Europa, Europa
Tyle, jeżeli chodzi o kraj Jankesów, czyli 

ojczyznę Forda i Cadillaca. Co proponował 
w tej kwestii Stary Kontynent? Europa wy-
brała kierunek znany z kolei, czyli rozwią-
zanie zwane potocznie „semaforowym”. 
Były to mechaniczne ramiona, sterowane 
elektro-mechanicznie, których zadaniem 

była sygnalizacja zamiaru skrętu. Monto-
wane były najczęściej wysoko na słupkach 
drzwiowych. Kiedy ramię znajdowało się 
w położeniu „włączony”, do obszaru za 
soczewką dostarczane było zasilanie, które 
rozświetlało niewielką żarówkę. Kiedy 
zasilanie było odcinane, semafor składał się 
do słupka drzwiowego. Takie podejście po-
zwalało kierowcy trzymać ręce na kierowni-
cy, co było znaczącym krokiem na drodze do 
poprawy bezpieczeństwa. Co ciekawe, choć 
Ford nie oferował sygnalizatorów skrętu 
w samochodach produkowanych w USA, 

już modele A produkowane na rynek nie-
miecki były w nie wyposażone. Producentem 
tego podzespołu była szwajcarska firma 
Scintilla. Produkowano „kierunkowskazy” 
zarówno lewostronne, jak i prawostronne. 
Przełącznik służący do uruchamiania 
ramienia montowany był pośrodku deski 
rozdzielczej. I mimo że Ford nie produkował 
tego elementu, niektóre z tych, które prze-
trwały, noszą logo Forda, co obrazuje, od jak 
dawna mamy do czynienia z produkcją na 
pierwszy montaż pod innym brandem.

Oczywiście rozwiązania „semaforo-
we”, jak to stosowane w modelu A Forda, 
były w użytku znacznie częściej i ich 
forma czytelnie nawiązuje do ramienia 
sygnalizacyjnego, jakie wprowadzono 
w kolei bawarskiej jeszcze w roku 1890, 
choć oczywiście rozwiązania stosowane 
w motoryzacji były znacznie mniejsze. 
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Kierunkowskaz semaforowy („chorągiewka”) 
w samochodzie z 1930 roku.

Austin A30 z opuszczonym kierunkowskazem 
semaforowym.
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Ford model A z 1930 roku.



Warto tu dodać, aby obraz postępu i zmian 
technologicznych na przestrzeni lat był 
pełniejszy, że w modelu T Forda rolę re-
flektorów pełniły lampy karbidowe, a z tyłu 
montowano lampy olejowe. Do samocho-
dów „semafory” trafiły około 1900 roku, 
a konstrukcją zajmowało się wielu uta-
lentowanych inżynierów. Dla przykładu, 
Włoch Alfredo Barrachini w roku 1908 
do układu uruchamianego cięgnem dodał 
światło elektryczne. W roku 1918 firma 
Naillik Motor Signal Company z Bostonu 
uzupełniła rozwiązanie o napęd w postaci 
silnika elektrycznego. Silnik podłączony 
był do przełącznika w pedale hamulca. 
Po uruchomieniu po obydwu stronach 
auta pojawiały się zwisające ramiona, które 
sygnalizowały zwalnianie lub zatrzymanie. 
Zamiar zmiany kierunku jazdy sygna-
lizowany był za pomocą przełącznika 
umieszczonego w pedale sprzęgła. Nocą 
malutkie ręce, które umieszczone były po 
bokach auta, były podświetlane. W roku 
1923 francuski wynalazca Gustave Deneef 
wraz z Maurice Boissonem wprowadzili 
dodatkowo elektromagnes. W roku 1927 
Niemcy Max Ruhl i Ernst Neuman wdro-
żyli kolejne usprawnienie – podświetlenie 
wnętrza elektromagnesu. Wraz z wpro-
wadzaniem coraz nowocześniejszych 

kierunkowskazów „semafory” były 
stopniowo wypierane. Wielu kierowców 
uznało to za bardzo dobry kierunek zmian, 
szczególnie że semafory były przecież 
delikatne, często się łamały i równie często 
pozostawały w położeniu wysuniętym.

Wracamy do USA
W USA pierwszą firmą, która wpro-

wadziła fabrycznie montowane migające 
kierunkowskazy, był Buick. Rozwiązanie 
to wprowadzono w roku 1939 (co jest 
dowodem na to, że życie nie znosi próżni, 
nawet jeżeli w jednym końcu świata toczy 
się wojna, w innym toczy się normalne 
życie). Funkcję reklamowano jako „miga-
jący wskaźnik kierunku” (oryg. Flash-Way 
Directonal Signal), obsługiwany za pomocą 
nowej dźwigni, zamontowanej w kolumnie 
kierownicy. Dźwignię nazwano „Handi-
-shift”, co można przetłumaczyć jako 
„poręczna dźwignia”. Kierunkowskazy 
działały tylko w światłach tylnych. W roku 
1940 Buick jednak zwiększył funkcjonalność 
rozwiązania, dodając kierunkowskazy do 
świateł przednich. Wprowadzono również 
mechanizm samoczynnego wyłączania 
po skręcie. W tym więc roku, w którym 
w Europie Francja padła pod ciosem Nie-
miec, a Anglia toczyła walkę o dominację 

w powietrzu, w USA kierunkowskazy trafiły 
do takich marek jak Buick, Cadillac, LaSalle 
jako standardowe wyposażenie samochodu. 
Trafił również do Hudson Country Club. 
Pozostali wprowadzali kierunkowskazy jako 
opcje. Tak było w przypadku Chevroleta, 
Oldsmobile i Pontiaca (za cenę 7,95 dolara), 
Hudsona (za 10 dolarów) i Packarda. W roku 
1941, kiedy w Europie Niemcy wkraczały do 
Rosji, Dodge wprowadzał kierunkowskazy 
jako opcję we wszystkich swoich modelach. 

Już jednak po zakończeniu II wojny świa-
towej kierunkowskazy z dźwignią umiesz-
czoną w lewej części kolumny kierownicy 
stały się o wiele bardziej powszechne. 
Ponieważ życie nie znosi próżni, pojawiły się 
możliwości wyposażania aut niewyposażo-
nych w kierunkowskazy. I tak firma Lester 
Company oferowała komplet o wdzięcznej 
nazwie „Simplex Direction Signal Kit”. 
Został on przygotowany dla modeli z lat od 
1942 do 1949. Produkt reklamowano w dość 
przewrotny sposób. Mianowicie reklama za-
chęcała, że za 8,95 dolara dostajesz produkt, 
który będzie działał „tak jak rozwiązania za-
montowane w drogich samochodach”. War-
to pamiętać, że w roku 1951 dochód przecięt-
nej amerykańskiej rodziny wynosił mniej 
niż 4000 $ rocznie. Mimo że wydaje się to 
niewielką sumą, wystarczało wielu rodzi-
nom na kupno luksusowych samochodów, 
wybieranie opcji z mocniejszymi silnikami, 
wielobarwnym lakierowaniem, a nawet 
kierunkowskazami. Dziś kierunkowskazy 
są obowiązkowe. Auta ich pozbawione nie 
mogą uczestniczyć w ruchu drogowym (nie 
dotyczy to oczywiście aut klasycznych, które 
nie były w nie wyposażone fabrycznie). Jed-
nak wielu właścicieli klasyków decyduje się 
na montaż – po prostu czują się bezpieczniej. 

Wróćmy do naszej opowieści. Szcze-
gólnie że robi się ciekawie. W latach 60. 
pojawiły się kolejne innowacje. Wstępne 
plany, jakie chciano wdrożyć w Fordzie, 
przewidywały montaż kierunkowskazów 
sekwencyjnych w modelu Thunderbird 
rocznik 1964, ale projekt odsunięto, gdyż 
opóźniała się legalizacja takiego rozwią-
zania w całych Stanach. Jednak już w roku 
1965 tego typu kierunkowskazy zostały 
fabrycznie zamontowane w modelach 
Thunderbird. Potem przyszła pora na 
Mercury Cougara, Shelby Mustanga, 
a w końcu na Chryslera Imperial. 
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I jeszcze więcej amerykańskich 
ciekawostek, czyli tajemnica 
złączy elektrycznych

Jedną z amerykańskich ciekawostek jest 
jak zawsze to, że w przeciwieństwie do wie-
lu krajów tam nie ma obowiązku stosowa-
nia wielu rozwiązań technicznych, za to są 
one dopuszczalne. Przewrotne? Niezwykle. 
Ma to swoje bardzo praktyczne zastosowa-
nie. Powstaje wiele rozwiązań alternatyw-
nych w obrębie wąskiej grupy nakazanej 
przepisami. Amerykanie zaś, jako miłośni-
cy wszelkich analiz i badań, tworzą na pod-
stawie istniejących rozwiązań technicznych 
analizy, które służą za podstawę przyszłych 
norm. Podobnie jak ma to miejsce przy 
projektowaniu chodników w krajach 
anglosaskich. Po wybudowaniu domów 
nie układa się chodników, lecz obserwuje, 
jak poruszają się ludzie (przynajmniej tak 
robią doświadczeni deweloperzy). Efekt? 
Ludzie niejako wskazują, jakie ścieżki są im 
najwygodniejsze. Tam następnie układa się 
chodniki. Pozornie daleko od kierunkow-
skazów, ale tylko pozornie. W USA i Kana-
dzie wymaga się stosowania „kierunków” 
z tyłu i z przodu, kierunkowskazy boczne 
i te montowane w lusterkach to opcja, którą 
się dopuszcza. Wynik? Najnowsze badania 
dowodzą, że właśnie kierunkowskazy bocz-
ne montowane w lusterkach są skutecz-
niejsze niż te, montowane w błotnikach.

Kolejną amerykańską ciekawostką jest 
częstotliwość migania i synchronizacja. 
„Normalnie” kierunkowskazy powinny 
migać (włączać się i wyłączać) ze stałą 
częstotliwością między 60 a 120 mignięć 
na minutę (1–2 Hz). Normy międzynaro-
dowe wymagają, aby wszystkie kierun-
kowskazy, czyli przednie, tylne i boczne 
pracowały jednolicie. Przepisy amery-
kańskie dopuszczają, aby kierunkow-
skazy boczne pracowały naprzemiennie 
z tylnymi i przednimi. Fascynujące…

Kolejna ciekawostka – autokary daleko-
bieżne w Nowym Jorku. Od mniej więcej 
roku 1950 kierunkowskazy uruchamiane 
są za pośrednictwem stycznika/przełączni-
ka umieszczonego w podłodze w miej-
scu, gdzie ląduje lewa stopa kierowcy*. 

Czemu służy takie rozwiązanie? Kie-
rowca może trzymać obydwie dłonie na 
kierownicy, obserwować drogę przed 
sobą oraz patrzeć na pasażerów, którzy 
zmierzają do przystanku. Umożliwia 
to innym kierowcom omijanie, gdyż 
rozumieją ten sygnał. Taki system 
obsługi kierunkowskazów nie wymaga 
żadnych dźwigni ani funkcji automa-
tycznego cofania takiej dźwigni, itp.

Kolorki i odrobina techniki
Powoli dochodzimy do kwestii barwy. 

Wróćmy do kierunkowskazów sekwen-
cyjnych. W tym rozwiązaniu zastosowano 
trzy żarówki, które zapalały się kolejno, 
czyli sekwencyjnie. Najpierw zapalała się 
żarówka umieszczona najbliżej nadwozia, 
po niej zapalała się żarówka środkowa, 
a w końcu żarówka położona skraj-
nie. Następnie wszystkie się wyłączały 
i sekwencja samoczynnie się powtarzała. 
Było to nie tylko widowiskowe – lampka 
zapalała się po lampce – ale również prak-
tyczne, gdyż kolejno zapalające się lampki 
dobitnie wskazywały kierunek skrętu. 
Jednak to rozwiązanie stosowano wyłącz-
nie w autach, w których w jednym tylnym 
reflektorze montowano fabrycznie jedno-
cześnie światła stopu i „kierunki”. Jak już 
wspomniałem wyżej, dotyczyło to modeli 
takich jak Ford Thunderbird w latach 
1965-1971, potem Mercury Cougar w latach 
1967–1973, Mustangi Shelby 1967–1970. 
Co ciekawe, do tego rozwiązania po-
wrócono w Mustangach od roku 2010.

Technicznie mechanizm rozplano-
wano na dwa sposoby. W rozwiązaniu 
wcześniejszym, stosowanym w latach 1965 
i 1968 (również w Kraju Kwitnącej Wiśni 
producenci tacy jak Subaru ulegli urokowi 
tego rozwiązania, co nie powinno dziwić 
nikogo, kto zna japońskie przywiązanie do 
kolorów), montowano silnik elektryczny, 
który współpracował za pośrednictwem 
przekładni różnicowej z zestawem trzech 
wolno obracających się krzywek. Krzywki 
wzbudzały przełączniki i lampki zapa-
lały się kolejno. Od roku 1969 wprowa-
dzono moduł sterujący, dzięki któremu 

wyeliminowano problem zużywających 
się części, jak i potrzebę ich regulowania. 

Tajemnicza norma 108
W roku 1968 miała miejsce kolejna 

zmiana. W życie weszła norma bez-
pieczeństwa, w USA nazywana bardzo 
poważnie – normą federalną dotyczącą 
bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych 
– czyli Federal Motor Vehicle Safety 
Standard. Opatrzona została nume-
rem 108. Zgodnie z nią szkła przednich 
kierunkowskazów musiały mieć kolor 
pomarańczowy, a dokładniej „burszty-
nowy” (amber). Tylne kierunkowskazy 
zaś mogły mieć kolor czerwony lub także 
bursztynowy (zamiast białego, który stoso-
wano wcześniej). Doszliśmy więc do sedna 
sprawy: za czerwony kolor amerykańskich 
kierunkowskazów odpowiada norma 108.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to 
również w latach 60. XX wieku po raz 
pierwszy wprowadzono wymóg montażu 
świateł awaryjnych, czyli jednoczesnego 
migania czterech kierunkowskazów.

Technologia diod, które były w stanie 
emitować światło, wprowadzono w la-
tach 80. Ponieważ taki rodzaj oświetlenia 
nie jest zależny od barwy szkła, emituje 
czystą barwę czerwoną oraz odcienie 
barwy bursztynowej. Dziś jeszcze nie 
są powszechne na tyle, byśmy doświad-
czali całkowitej zmiany, jednak to tylko 
kwestia czasu, kiedy klasyczne żarówki 
zostaną całkowicie wyparte przez LED.

Norma 108 nakazywała również, 
aby wszystkie kierunkowskazy włącza-
ły się i wyłączały jednocześnie. Jednak 
od roku 2010 Mustangi są wyposażane 
w kierunkowskazy sekwencyjne.

Czemu jednak czerwony, 
czyli słowo o bataliach prawnych

Tu warto zauważyć, że to, co nas tak 
dziwi, czyli różnice między Europą i USA 
to efekt krótkiej pamięci. W sumie bar-
dziej naszej, Europejczyków. Do początku 
lat 60. XX wieku większość przednich 
kierunkowskazów na całym świecie była 
koloru czerwonego. W roku 1963 w USA 
– jak wspominano wcześniej – próbowano 
wprowadzać kolor „bursztynowy”, jednak 
przy braku jasnych przepisów pojawiły 
się jak zwykle w takich sytuacjach spory 
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AUTOBUSóW SZKOLNYCH). KIEROWCA WCISKA NOGą TAKI STYCZNIK W PODŁODZE I NIE MUSI DO „OBSŁUGI” 
PRZYSTANKU UżYWAć RąK.



prawne. Dopiero znana już nam norma 
108, która weszła w życie w roku 1969, 
uregulowała to, co można było uregulo-
wać i na przód aut trafiły „bursztynki”. 

Sytuacja prawna w większości krajów 
jest więc taka, że obowiązującym kolo-
rem dla kierunkowskazów przednich, 
tylnych i bocznych jest kolor burszty-
nowy (w tym Polska, gdzie ma swoją 
własną nazwę, podobną w logice do 
tłumaczenia tytułów filmów – kolor nasi 
spece od norm nazwali „żółta samocho-
dowa”). W USA i Kanadzie zaś kierun-
kowskazy tylne mogą być bursztynowe 
albo czerwone. 

Oczywiście nie jest 
tak, że w USA nie ma 
zwolenników wpro-
wadzenia bursztynu 
w całym samocho-
dzie. Zwolennicy roz-
wiązania czerwonego 
twierdzą uparcie, że 
nie ma historycznych 
dowodów ani histo-
rycznych statystyk, 
które potwierdzałyby 
wyższość koloru 
bursztynowego nad 
czerwonym. Podobno 
istnieją jednak 
badania i to od roku 
1960, według których 
kolor bursztynowy 
jest szybciej zauwa-
żalny niż czerwony. 
Ale nikt ich nie 
widział. Protagoni-
ści bursztynowego 
twierdzą, że czerwony jest na całym 
świecie kojarzony ze światłami sto-
pu. Ale dla zwolenników czerwonego, 
cały świat to Ameryka i spór trwa…

Jednak pojawia się światełko w tunelu. 
W roku 2008 opublikowano badania 
przeprowadzone przez NHTSA (National 
Highway Traffic Safety Administra-
tion), według których auta wyposażone 
w kierunkowskazy bursztynowe stanowią 
o 28% mniejszy odsetek uczestników 
kolizji drogowych w porównaniu z autami 
wyposażonymi w kierunkowskazy czer-
wone. Badanie zostało opatrzone wnio-
skiem, że kierunkowskazy bursztynowe 

znacznie bardziej przyczyniają się do 
poprawy bezpieczeństwa niż czerwone. 
Istnieją również inne badania, które 
idą jeszcze dalej. Jak choćby te, według 
których bezbarwne lampy kierunkow-
skazów z bursztynowymi żarówkami 
są mniej widoczne w słoneczne dni niż 
lampy bursztynowe i bezbarwne żarówki.

Tu pojawia się kolejny problem. Trwa-
łość barwionych żarówek. Po wprowa-
dzeniu żarówek barwionych pojawiło się 
zjawisko schodzenia farby. Żarówki w ko-
lorze bursztynu, montowane w lampach 
bezbarwnych, swego czasu wykonywane 

były ze szkła kadmowego, jednak kadm 
w związku ze swoją potencjalną toksycz-
nością został zakazany w wielu krajach, 
także europejskich. Szkło w kolorze 
bursztynu, ale pozbawione kadmu, to 
produkt relatywnie kosztowny, więc dziś 
wiele takich żarówek jest wykonywanych 
ze szkła bezbarwnego, a następnie są 
zanurzane w barwniku. Niestety, po wielu 
cyklach „ciepło – zimno” powłoka zaczyna 
schodzić z żarówki lub jej barwa matowie-
je. W efekcie kierunkowskaz zaczyna mi-
gać w kolorze białym, nie bursztynowym.

Międzynarodowe przepisy wymagają 
od producentów przeprowadzania testów 

na trwałość koloru. Jednak nie opraco-
wano dotąd spójnych wytycznych co 
do warunków progowych takiego testu. 
W efekcie nieustannie trwają dyskusje na 
temat metodyki zarówno testów, jak i roz-
wiązań alternatywnych. Jednym z takich 
rozwiązań jest stosowanie plastikowej 
wkładki między żarówką a szkłem lampy 
kierunkowskazu. Pozwala to stosować 
tańsze, bo bezbarwne żarówki i lampy. 

Podsumowanie
Patrząc na historię rozwiązania, 

jakim są kierunkowskazy, warto 

zauważyć, że o ile technologia sy-
gnału skrętu nie zmieniła się w ciągu 
ostatnich lat, nadchodzące lata za-
pewne przyniosą znaczną poprawę 
w trwałości części i ich wytrzymałości. 
Kierunkowskazy niezwykle często są 
narażone na uderzenia z racji swojego 
położenia. Zapewne ujrzymy także 
zmiany w rozwiązaniach estetycznych, 
takich jak diody czy sygnały dźwięko-
we, towarzyszące sygnalizacji skrętu. 
Jest jeszcze mnóstwo miejsca na nowe 
rozwiązania, lecz najważniejsze, że nie 
musimy już wystawiać rąk przez okno, 
aby sygnalizować zamiar skrętu.
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Silna jest również konkurencja, coraz 
większe są wymagania naszych 
klientów. Wychodząc naprzeciw 

tym oczekiwaniom, działamy – nie stoimy 
w miejscu. Jesteśmy nastawieni na ciągły 
rozwój. Mamy nowe pomysły i staramy 
się je realizować. 3 lata temu podjęta 
została decyzja o rozbudowie i unowo-
cześnieniu naszego serwisu – SOLO. 

Niezwłocznie przystąpiliśmy do reali-
zacji. Dzięki temu we wrześniu bieżą-
cego roku oddaliśmy do użytku nowy 
wielostanowiskowy obiekt serwisowy.

Obiekt ma powierzchnię prawie 
1000 m2. Serwisanci wyposażeni są 
w 8 stanowisk naprawczych użytkujących 
bezkolumnowe podnośniki hydrauliczne 
firmy Maha. Posiadamy 2 stanowiska 

przeznaczone specjalnie do wymiany opon, 
wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 
do wyważania kół oraz montażownicę do 
opon niskoprofilowych. Obiekt posiada 
też nowoczesną myjnię ręczną z podno-
śnikiem bezkolumnowym, który umoż-
liwia mycie podwozi samochodowych.

Pracujemy tylko przy użyciu nowo-
czesnych urządzeń diagnostycznych 

NASI PARTNERZY tekst i zdjęcia: SOLO

Jeszcze bardziej profesjonalni
Motoryzacja to branża, która rozwija się bezustannie i bardzo dynamicznie. Wiąże się to 
z wdrażaniem coraz bardziej zaawansowanych technologii w serwisach. Rosną stawiane nam 
wymagania – czynności mechaniczne wymagają coraz bardziej wyspecjalizowanego sprzętu 
połączonego z fachową wiedzą mechaników.



i naprawczych, najnowszej generacji testerów 
i narzędzi. Wierzymy, że nasz nowy serwis 
z pewnością spełni oczekiwania wszyst-
kich klientów. Posiadana przez nas gama 
oprzyrządowania pozwoli szybko zdiagno-
zować działanie wszystkich podzespołów 
samochodu i usunąć wszelkie usterki traf-
niej, szybciej i dzięki temu ekonomiczniej.

Serdecznie zapraszamy do naszego 
punktu serwisowego. Zachęcamy do sko-
rzystania z technologicznych nowości oraz 
naszej wiedzy i doświadczenia. Świadczymy 
usługi najwyższej jakości przy użyciu naj-
nowocześniejszego sprzętu. Teraz jesteśmy 
jeszcze bardziej profesjonalni…

SOLO SP. Z O.O.
DąBROWA 346B
26-001 KIELCE (MASŁóW)
TEL. 41 362 62 00
E-MAIL: SOLO@SUBARU.PL, 
SERWIS_SOLO@SUBARU.PL
HTTP: WWW.SOLO.SUBARU.PL
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Subaru Outback 
zawsze pewny siebie
(Outback)

 (…) Model Outback potrafi sprawić, 
że wyzbędziemy się marzeń o SUV-ie.

Uterenowione kombi może być dosko-
nałą alternatywą dla pseudoterenówek. 
(…) Ich zalety to często o wiele lepsze 
właściwości jezdne niż te, które oferują 
SUV-y. W czasie o wiele częstszej przecież 
jazdy po normalnych drogach nie działają 
na nie o wiele większe przeciążenia bocz-
ne, oferują też wszystkie zalety zwykłej 
limuzyny w wersji kombi. Owszem 
siedzi się w nich minimalnie niżej niż 
w SUV-ach, lecz i tak o kilka centyme-
trów wyżej niż w zwykłym kombi.

Subaru Outback szybko daje się po-
znać z jak najlepszej strony. Nie tylko za 
sprawą wielkich i obszernych foteli (twar-
dych z boku, miękkich pośrodku, dzięki 
czemu przypominają wygodną kanapę), 
olbrzymiej ilości miejsca dla pasażerów 
tylnych (również wygodnych) siedzeń czy 
bardzo pojemnego bagażnika. Outback 
to także minimalistyczna deska rozdziel-
cza, łatwa obsługa oraz… gdzieniegdzie 
tanie plastiki oraz jakość montażu 
wystawiająca na próbę pierwsze dobre 
wrażenie, jakie robi samochód. Niektóre, 
bardzo „oldskulowe” przyciski dodają też 
Outbackowi nieco specyficznego uroku.

Masywny samochód o przodzie 
sprawiającym wrażenie, jakby nie bał 
się zderzenia ze ścianą, ogrem czy 
łosiem, to efekt liftingu z 2013 roku. 
Odświeżony Outback wygląda 
po nim bardziej bojowo, a pakiet 
offroad z osłonami oraz seryjne 
opony w rozmiarze 225/60/17 za-
praszają na jazdę także tam, gdzie 
nie ma już utwardzonych dróg.

To co sprawia, że samo-
chód błyskawicznie potrafi 
ująć kierującego, to prawie 
perfekcyjne połączenie diesla 
w układzie boxer o mocy 

150 KM, słusznym momencie 
350 NM oraz bezstopniowej skrzyni 
– Lineartronic CVT. Do tego oczywiście 
to, z czego słynie Subaru, czyli napęd 
na obie osie, Symmetrical AWD.

Taki zestaw sprawia, że Subaru 
Outback w każdych warunkach spisuje 
się fantastycznie. Wysoka kultura pracy 
silnika to zasługa przeciwsobnego ruchu 
tłoków, znoszącego drgania. Czasami do 
uszu kierowcy dobiega nawet – cha-
rakterystyczny dla silników tego typu 
– głęboki, nieco zachrypnięty bas. (…) 

Wirtualnych biegów jest w Outbacku 
siedem i możemy zmieniać je za pomocą 
łopatek na kierownicy. Zużycie paliwa 
cieszy bardzo – niezależnie od stylu jazdy, 
głównie po mieście, nie przekroczyło 
8,5 litra na setkę. To świetny wynik, 
zważywszy na wymiary i wagę masywne-
go Outbacka – 4,8 metra długości, ponad 
1,8 metra szerokości oraz ponad 1600 kg.

Pierwsze kilometry Subaru mogą też 
nieco zaskoczyć. Owszem, wygodnie, 
ale zawieszenie jakby miękkie i koły-
szące. To wrażenie jednak szybko mija. 
Im więcej kilometrów pokonujemy 
i na im gorsze drogi się zapuszczamy, 
tym bardziej jesteśmy pod wraże-
niem, co potrafi Symetrical AWD.

Subaru nie daje się wyprowadzić 
z równowagi w żadnej sytuacji. Dzię-
ki wysokiemu prześwitowi – 20 cm, 
głębokie, pełne gęstego błota koleiny 
nie robią na nim wrażenia. Błotniste, 
dziurawe, pozamiejskie trakty? Proszę 
bardzo. Szutry? Sama radość. Subaru to 
najwyższy standard przyczepności w tej 
klasie. Po prostu. Nie jest to oczywiście 

samochód terenowy, jednak jego moż-
liwości są o wiele większe niż SUV-ów, 
których napęd na wszystkie koła spraw-
dza się przeważnie zimą lub incydentalnie 
na gorszych drogach. Subaru wydaje się 
być stworzone do jazdy „po dziurach”.

Subaru Outback to specyficz-
ny samochód. (…) Jednak dla osób, 
które docenią perfekcję układu 4×4 
w połączeniu z boxerem, Subaru staje 
się jedynym słusznym wyborem na 
długie lata. Co nie może dziwić.

www.furora.tv
6 października 2014
Test: Subaru WRX STI 
– pocisk kierowany
(WRX STI)

Subaru WRX STI to jedno z tych 
aut, które wywołują szybsze bicie serca 
i cięższy oddech na samą wieść o tym, 
że trafią do redakcji. Nic dziwnego. 
300 KM mocy, stały napęd na 4 koła, 
sprint do setki w 5,2 sekundy… Słowem 
– będzie się działo. No i się działo. (…) 

Test Subaru WRX STI 
– wnętrze i wyposażenie

Zajmując miejsce wewnątrz WRX 
STI, utwierdzamy się w przekonaniu, 
że mamy do czynienia z samochodem 
sportowym. Jest prosto i elegancko 
ze sportowymi akcentami. (…) 

Zgodnie z oczekiwaniami spor-
towe fotele w WRX STI dobrze 
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dociskają boki pleców, zapewniając 
dobre trzymanie w zakrętach i po-
tęgując odczucia w trakcie pokony-
wania ciasnych łuków. Z tyłu jest 
dość miejsca dla dwójki dorosłych 
pasażerów, którzy nie będą narzekać 
na brak miejsca na nogi. Z mojego 
punktu widzenia najważniejsze jest to, 
że w tylnej kanapie zostały umieszczo-
ne uchwyty systemu ISOFIX umożli-
wiające montaż fotelika dziecięcego.

Test Subaru WRX STI – silnik 
i wrażenia z jazdy

Pod maską WRX STI umieszczony 
został turbodoładowany dwuipółlitrowy 
boxer o mocy 300 KM i maksymalnym 
momencie obrotowym wynoszącym 
407 Nm dostępnym przy 4000 obr./min. 
Za przekazanie tej siły na koła odpo-
wiada sześciobiegowa skrzynia oraz 
zaawansowany, centralny mechanizm 
różnicowy z mechaniczną szperą 
i sterowanym elektronicznie sprzęgłem 
wielopłytkowym umożliwia kontro-
lę rozdziału momentu obrotowego 
pomiędzy osiami. Zestaw ten rozpędza 
Subaru do setki w 5,2 s i pozwala osią-
gnąć maksymalną prędkość wynoszącą 
255 km/h. Tyle wiedziałem, zanim pełen 
entuzjazmu uruchomiłem silnik, a wokół 
rozległ się przyjemny miarowy warkot. 
Potem to już zupełnie inna historia.

Prowadziłem już mocniejsze samo-
chody, jeździłem też innymi modelami 
Subaru, w tym sportowym BRZ. Jednak 
to, co zafundował mi ten biały sedan, 
było lekcją pokory. Potrzebowałem 
chwilę czasu, żeby nauczyć się płynnie 
ruszać. Sprzęgło jest głębokie i twar-
de, operowanie nim wymaga sporo 
energii. Z kolei już delikatne dodanie 
gazu sprawia, że silnik błyskawicznie 
wkręca się na obroty i samochód rwie 
do przodu jak rozwścieczony byk. (…)

Subaru WRX STI jest wyposażo-
ne w system SI Drive, pozwalający 
zmieniać charakterystykę pracy silnika. 
Zależnie od wybranego ustawienia 
samochód w odmienny sposób reaguje 
na dodanie gazu. Do dyspozycji mamy 
trzy tryby. Tryb Sportowy (S) – jest to 
podstawowy tryb, w którym samochód 
jest brutalny niczym wściekły byk. 

Wskazówka obrotomierza wyskakuje 
w górę po lekkim muśnięciu gazu, auto 
rwie do przodu jak szalone, a ryk sil-
nika straszy przechodniów. Jest to taki 
odpowiednik trybu „normal” w innych 
samochodach. Zdaniem producenta 
optymalny przez większość czasu. 
Do tego mamy tryb Sport Sharp (S#). 
W tym trybie reakcje silnika są jeszcze 
bardziej wyostrzone. Wszystko dzieje 
się szybciej i gwałtowniej. Czyli taki 
rozwścieczony byk po użądleniu przez 
szerszenia! Ustawienie idealne na torze 
lub przy wyprzedzaniu. Ostatni z try-
bów, dostępny po wciśnięciu pokrętła, 
to tryb Inteligent (I). Po jego włączeniu 
Subaru staje się odrobinę łagodniejsze. 
Reakcje na dodanie gazu nie są już 
tak gwałtowne. Wszystko odbywa się 
odrobinę płynniej i subtelniej. (…) 

Najmocniejszą stroną Subaru jest 
układ przeniesienia napędu. WRX STI 
dysponuje stałym napędem na cztery 
koła. Moment obrotowy przekazywany 
jest na obie osie za pomocą zaawanso-
wanego centralnego mechanizmu różni-
cowego wyposażonego w mechaniczną 
blokadę oraz sterowane elektronicznie 
sprzęgło wielopłytkowe regulujące 
rozdział momentu obrotowego między 
osiami. Dzięki specjalnemu przycisko-
wi możemy zmieniać charakterystykę 
pracy dyferencjału i dostosować ją do 
nawierzchni i warunków panujących na 
drodze. AWD w połączeniu z usztyw-
nionym układem kierowniczym 
wyposażonym w hydrauliczne wspo-
maganie, zestrojonym tak, aby do-
starczać kierowcy maksymalnie dużo 
informacji płynących z jezdni sprawia, 
że Subaru prowadzi się wyśmieni-
cie. Jazda krętymi drogami sprawia 
niesamowitą frajdę. Samochód płynnie 
jak po szynach, pokonuje łuki i ser-
pentyny z prędkościami, które mogą 
wydawać się nie do pomyślenia. (…) 

WRX STI przyspiesza i prowadzi 
się w taki sposób, że uśmiech nie-
mal ciągle gości na twarzy kierowcy. 
Znika jedynie podczas wizyty na stacji 
benzynowej. A tę można odwiedzać 
niezwykle często. (…) Apetyt na paliwo 
jest usprawiedliwiony osiągami tego 
pojazdu. Taki podatek od zabawy.

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2014 75




