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ZLOT PLEJAD 
XIV Zlot Plejad: z wizytą u Ducha Gór

ROZMOWY
Chcemy być z sobą – 
rozmowa z zespołem Golden Life

BEZPIECZEŃSTWO
Torque Vectoring – cichy zwycięzca



ako że sezon urlopowy w pełni i pogoda 
jak najbardziej dopisuje, zwiększyła się 
tego lata ilość spacerowiczów na ulicach 

miast. Ponieważ za dnia bywa za gorąco, 
częstokroć wychodzą oni na te spacery 
dopiero wieczorami.

Powoduje to, że każdemu, kto za-
miast oglądać TVP/TVN* (niewłaściwe 
skreślić) zdecyduje się na bardziej realną 
interakcję ze współobywatelami, otwie-
rają się nowe możliwości nawiązywania 
kontaktów, wymiany opinii, czy też po 
prostu swobodnej rozmowy. Na spacery 
chodzą zarówno osoby samotne, pary 
czy też rodziny z dziećmi. Przychodzą 
lub przyjeżdżają na rowerach, motocy-
klach, samochodami lub komunikacją 
miejską. Te grupowe spacery, przynaj-
mniej w Krakowie, zazwyczaj nie trwają 
specjalnie długo – zazwyczaj do godziny.

Do czego zmierzam? Pisałem już wie-
lokrotnie o jakże smutnym zjawisku hejtu 
w internecie. O braku sensownej komuni-
kacji pomiędzy ludźmi. O tym, że zamiast 
argumentów wymieniają się obelgami. 
O bezkrytycznym powielaniu nonsen-
sownych „postprawd” – oczywiście tylko 
takich, które są zgodne z naszym zdaniem.

Jako zasadniczo politycznie obojęt-
nego napawało mnie to (i dalej napawa) 
ogromnym smutkiem. I tu właśnie 
wieczorne spacery okazały się dobroczyn-
nym wręcz kontrapunktem. Albowiem 
oprócz jednego wspólnego (poza samym 
spacerem oczywiście) celu – wyrażenia 
obawy o praworządność, czyli przestrze-
ganie konstytucji – spacerowicze mieli 
bardzo zróżnicowane poglądy. A że cza-
su było dosyć, była okazja do wymiany 

zdań, uzasadniania takich czy innych 
opinii. Ku mojemu zaskoczeniu – da się!

Da się rozmawiać. Da się rozmawiać 
o polityce. Da się używać argumentów 
ad meritum, zamiast obelg ad perso-
nam. Da się swobodnie, z zachowaniem 
wzajemnego szacunku, wymieniać 
poglądy z zupełnie obcymi ludźmi – nie-
zależnie od kategorii wiekowej, zawodu, 
poglądów politycznych czy wykształ-
cenia. Przyznaję, że to doświadczenie 
napawa pewnym optymizmem.

Chciałbym, aby także nasi polityczni li-
derzy oraz media zrozumieli, że walka po-
lityczna nie usprawiedliwia kłamstw, a tym 
bardzie manipulowania społeczeństwem. 
Chciałbym, aby wspólnie w obecności 
kamer usiedli przy stole (no, może nie przy 
okrągłym, gdyż ta symbolika została nie-
stety obarczona pejoratywnym wydźwię-
kiem) i prowadzili spokojną, merytoryczną 
debatę. Świadomi spoczywającej na nich 
odpowiedzialności. Odpowiedzialności za 
Polskę, a nie odpowiedzialności za słupki 
popularności, czy też wyniki przyszłych 
wyborów. Oraz aby media, obojętnie czy 
pro-, czy antyrządowe, transmitowały 
taką debatę bez złośliwych komentarzy, 
insynuacji i populistycznych postprawd.

Wiem, że powyższe to chyba nad-
miar optymizmu, ale, cytując kla-
syka: „Nie rezygnuj z marzeń. (…) 
Nigdy nie wiesz, kiedy okażą się 
potrzebne” (Carlos Ruiz Zafon).

Życzę więc również Państwu 
spełniania marzeń. Kto wie, może 
wtedy i moje się spełnią…

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK

Gorące lato
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7 czerwca brytyjski magazyn motoryza-
cyjny „Auto Express” opublikował wyniki 
badania satysfakcji użytkowników sa-

mochodów – Driver Power. Na liście 75 zwy-
cięzców ogólnego zestawienia „Best cars 
to own” znalazły się aż dwa modele  Subaru! 
Na miejscu dziesiątym uplasował się Forester, 
z kolei na miejscu dwudziestym – Outback.

Wysokie miejsce Forestera w tegorocz-
nym rankingu jest powtórką z roku ubiegłego, 
kiedy to model znalazł się dwa oczka wyżej 
niż obecnie, tj. na ósmej pozycji. Ostatnie 
wyniki potwierdzają zatem, że w opinii 
Brytyjczyków nadal pozostaje on jednym 
z najlepszych modeli dostępnych na Wyspach. 

Na miejsce „Leśnika” w pierwszej dziesiątce 
ogólnego zestawienia złożyły się noty, jakie 
samochód uzyskał od kierowców w dziewię-
ciu różnych kategoriach badania dotyczą-
cych cech pojazdów. Ostatecznie udało mu 
się osiągnąć wynik 92,15%. Osoby będące 
właścicielami Forestera bardzo wysoko 
oceniły przede wszystkim jego komfortową 
i płynną jazdę. Większość użytkowników 
doceniła ponadto jego niezawodność, ja-
kość wykonania i świetną widoczność zza 
kierownicy. Co więcej, w tym roku Forester 
okazał się również najlepszym samochodem 
w kategorii „Best ride & handling” – Brytyj-
czycy uznali bowiem, że samochód prowadzi 

się jak żaden inny, a do tego oferuje bez-
pieczeństwo na najwyższym poziomie.

Drugim z modeli  Subaru, który również 
znalazł się na liście 75 samochodów najwyżej 
ocenionych przez brytyjskich kierowców, był 
Outback. Uplasował się on na wspomnianym 
dwudziestym miejscu zestawienia „Best 
cars to own”, uzyskując całkiem niezły wynik 
na poziomie 91,81%. Podobnie jak w przy-
padku Forestera na notę końcową złożyły się 
oceny, jakie model uzyskał od swoich użyt-
kowników w dziewięciu różnych kategoriach, 
z których następnie wyciągnięto średnią.

Pierwsze badanie Driver Power przepro-
wadzono w kwietniu 2001 roku. Od tego czasu 

Subaru Corporation podjęło niedawno 
decyzję o otwarciu nowych torów testo-
wych na terenie centrum badawczego 

Bifuka Proving Ground położonego w mieście 
Bifuka, w dystrykcie Nakagawa japońskiej 
wyspy Hokkaido. Będą one wykorzysty-
wane podczas prac nad zaawansowanymi 
technologiami wspomagania kierowcy.

Teren doświadczalny Bifuka Proving Ground 
został założony w 1995 roku w celu testowa-
nia samochodów w warunkach zimowych. 

Na jego obszarze o powierzchni 361 hektarów 
znajdują się również tory, na których badane 
samochody mogą rozwijać duże prędkości, 
oraz odcinki, na których weryfikowana jest ich 
obsługa. Obecnie w centrum przeprowadza-
nych jest wiele różnych testów przez cały rok.

Decyzja o rozbudowie Bifuka Proving 
Ground wiąże się z bieżącą wizją Subaru 
Corporation, zakładającą umocnienie pozycji 
japońskiej marki na rynku. Firma nieustannie 
dokłada wszelkich starań, by jeszcze bardziej 

udoskonalić system wspomagania kierowcy 
EyeSight i dzięki temu stać się marką numer 
jeden na świecie w kwestii bezpieczeństwa 
pojazdów. Utworzenie nowych torów te-
stowych ma przyspieszyć te starania. Dzięki 
temu zabiegowi specjaliści Subaru będą mogli 
pracować nad bardziej zaawansowanymi 
technologiami wspomagania kierowcy i spraw-
dzać je w różnych warunkach. Nowe tory 
umożliwią między innymi symulowanie jazdy 
na zakrętach drogi ekspresowej, włączanie się 

Wyróżnienie Forestera i Outbacka w rankingu Driver Power

Nowe zaplecze testowe na Hokkaido
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powtarzane jest ono każdej wiosny i z roku 
na rok cieszy się coraz większą popularno-
ścią wśród brytyjskich kierowców. W jego 
tegorocznej edycji skupiono się na pojazdach, 
których wiek nie przekraczał 12 miesięcy. 
W porównaniu do lat ubiegłych zaostrzono 
tym razem nieco kryteria oceny, skłaniając 
kierowców do bardziej wnikliwego przyjrzenia 
się swoim samochodom. Tym bardziej cieszy 
zatem fakt, że aż dwóm modelom  Subaru 
udało się znaleźć na prestiżowej liście, z której 
z całą pewnością w najbliższych miesiącach 
skorzysta niejeden brytyjski kierowca szuka-
jący potwierdzenia trafności swojej decyzji 
dotyczącej zakupu nowego samochodu.

pojazdu do ruchu na drodze ekspresowej, bądź 
też zjeżdżanie z niej. Będzie również możliwe 
przyjrzenie się testowanym rozwiązaniom 
w miejscach odzwierciedlających miejskie 
skrzyżowania. Co więcej, do badań udostęp-
nione zostaną także odcinki torów symulujące 
amerykańskie autostrady. Koszt inwestycji 
oszacowano na około 3 miliardy jenów, a nowa 
część Bifuka Proving Ground rozpocząć ma 
swą działalność już w drugiej połowie roku fi-
skalnego 2017, czyli do końca marca 2018.

 Subaru Corporation poinformowało 
niedawno o skorygowaniu prowa-
dzonej przez siebie polityki ochrony 

środowiska. Miało to miejsce 1 kwietnia, 
czyli zbiegło się dokładnie ze zmianą nazwy 
firmy. Nowa polityka środowiskowa za-
kłada między innymi wdrożenie programu 
„ Subaru Forest Project”, mającego na celu 
rozwój i ochronę japońskich lasów.

Działania w ramach projektu mają pole-
gać przede wszystkim na sadzeniu nowych 
drzew, przerzedzaniu drzewostanu tam, 
gdzie to konieczne, i realizowaniu zadań 
związanych z ochroną środowiska w lasach 
położonych na terenach należących do 
firmy i na obszarach z nimi sąsiadujących. 
W pierwszej kolejności prace te prowadzone 
będą w lesie o powierzchni około 100 hek-
tarów, położonym w granicach obszaru, 
na którym zlokalizowane są tory testowe 
Bifuka Proving Ground w mieście Bifuka, 
w dystrykcie Nakagawa japońskiej wyspy 
Hokkaido.  Subaru Corporation planuje 

również rozszerzenie projektu o działania 
związane z lokalnymi społecznościami, 
w tym z mieszkańcami miasta Bifuka.

„ Subaru Forest Project” ma być progra-
mem, w którym podjęte zostaną konkretne 
kroki mające na celu osiągnięcie założeń 
zadeklarowanych przez firmę w ramach 
prowadzonej przez nią polityki środowi-
skowej. Zgodnie z jej nowym brzmieniem 
„Ziemia, niebo i przyroda są obszarami 
działalności  Subaru”. Obok realizacji zadań 
związanych z motoryzacją i lotnictwem, 
będących filarami działalności firmy,  Subaru 
Corporation zamierza aktywnie działać 
na rzecz ochrony ekosystemu naszej 
planety. Taka postawa, uwzględniająca 
ochronę środowiska, zapewnić ma przyszły 
zrównoważony rozwój zarówno społe-
czeństwa, jak i samej firmy. Wpisuje się 
ona tym samym w przyjętą przez  Subaru 
Corporation koncepcję społecznej odpowie-
dzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate 
Social Responsibility).

9 czerwca  Subaru Corporation poinformowało, że na początku przyszłego roku na ame-
rykańskim rynku pojawią się limitowane edycje dwóch modeli  Subaru – WRX STI 
type RA oraz BRZ tS. Nowe wersje dobrze znanych w USA modeli WRX STI i BRZ 

opracowała  Subaru Tecnica International (STI), odpowiedzialna za sportowe oblicze marki 
 Subaru. Firma zapowiedziała, że do sprzedaży trafi jedynie po 500 sztuk każdego z modeli.

Wprowadzenie do sprzedaży w USA dwóch nowych modeli bazujących na takich ikonach 
jak WRX STI i BRZ jest zabiegiem, który ma na celu wzmocnienie pozycji „marki” STI na tamtej-
szym rynku. Oba modele, na bazie których zaprojektowano wersje limitowane, są wizytówką 
doskonałych możliwości jezdnych i rewelacyjnych osiągów. To właśnie przesądziło o wybraniu 
właśnie ich przez japońskich inżynierów do dalszego udoskonalania. Dzięki wysiłkom eksper-
tów STI udało się znacznie poprawić sportowe możliwości modelu WRX STI type RA, wynosząc 
je na zupełnie nowy poziom. Ciężar pojazdu został zredukowany dzięki zastosowaniu elemen-
tów z włókna węglowego, a moc jego 2,5-litrowego silnika zwiększona. BRZ tS opracowany 
został natomiast przede wszystkim z myślą o dostarczeniu jak największej przyjemności 
z jazdy podróżującym nim osobom. Model wyposażono w specjalne elementy (elastyczne 
klamerki i usztywniacze), które sprawiają, że jeszcze lepiej reaguje on na polecenia kierowcy. 
Ich zastosowanie pozytywnie wpływa również na zachowanie się podwozia. Wszystko to 
w połączeniu z nisko położonym środkiem ciężkości sprawia, że pojazd prowadzi się jeszcze 
precyzyjniej i bardziej instynktownie. Warto również nadmienić, że WRX STI type RA i BRZ 
tS obfitują zarówno wewnątrz, jak i po stronie zewnętrznej w liczne ekskluzywne zdobienia 
i akcenty świadczące o wyjątkowych możliwościach modeli sygnowanych STI, co z pewnością 
spodoba się i dostarczy jeszcze więcej powodów do dumy ich przyszłym właścicielom.

„Subaru Forest Project” w trosce 
o środowisko naturalne

Limitowane edycje kultowych 
modeli  Subaru w USA

PLEJADY NR 73 PLEJADY 4/2017facebook.pl/MagazynPlejadywww.plejady. subaru.pl



8 9PLEJADY NR 73 PLEJADY 4/2017facebook.pl/MagazynPlejadywww.plejady. subaru.pl

AKTUALNOŚCI

Rekordowe zainteresowanie 
nowym Subaru XV w Japonii

Pod koniec czerwca  Subaru Corporation poinformowało o bardzo dużym zainteresowaniu nowym 
 Subaru XV w Japonii. Oficjalna premiera modelu na japońskim rynku miała miejsce 24 maja, a już 
zaledwie miesiąc później liczba złożonych na niego zamówień przekroczyła 10 000 – wyniosła 

dokładnie 11 085(!). Obejmowała ona zamówienia wstępne, które można było składać od 9 marca.
Z opublikowanego zestawienia wynika, że do 25 czerwca modelem wyposażonym w silnik 

1,6-litrowy zainteresowanych było 2367 japońskich kierowców. Reszta zamówień, tj. 8718, 
dotyczyła XV z silnikiem 2-litrowym. Zauważono również, że największym powodzeniem 
cieszyły się jasne odsłony nowego samochodu – aż 30% Japończyków planujących 
zakup XV złożyło zamówienie na lakier Crystal White Pearl, kolejne 28% zadeklarowało 
chęć zakupu samochodu w kolorze Cool Gray Khaki. Na trzecim miejscu 
w zestawieniu, z wynikiem 10%, uplasował się lakier Ice Silver Metallic.

Zupełnie nowa Impreza zadebiutuje w Euro-
pie 12 września podczas konferencji pra-
sowej w ramach 76. wystawy International 

Motor Show we Frankfurcie. Podczas tych targów 
będzie też miała miejsce oficjalna jej prezentacja.

Impreza ma swoją długą historię. Na rynku 
zadebiutowała w 1992 roku i od tego momentu 
na całym świecie sprzedano już około 2,5 miliona 
egzemplarzy tego modelu, w samej zaś Europie – 
250 000 (liczby te obejmują również egzemplarze 
serii WRX sprzedane do 2014 roku). W grud-
niu ubiegłego roku Impreza otrzymała tytuł 

Japońskiego Samochodu Roku. Jej najnowsza wer-
sja uzyskała wysokie oceny w szeregu przepro-
wadzonych testów bezpieczeństwa. Miała ona już 
swoją premierę w USA, gdzie zdążyła zachwycić 
ekspertów amerykańskiego serwisu motoryza-
cyjnego WardsAuto. Ujęci niezwykle atrakcyjnym 
wnętrzem pojazdu i jego ciekawą stylistyką, 
a także łatwym w użytkowaniu systemem mul-
timedialnym zdecydowali oni o przyznaniu mu 
miejsca w pierwszej dziesiątce samochodów 
prezentujących w tym roku najciekawsze wnę-
trza, czyli w zestawieniu Wards 10 Best Interiors.

Nowa Impreza została zaprojektowana 
z myślą o najtrudniejszych warunkach pogo-
dowych i drogowych. Jest samochodem bardzo 
wytrzymałym, podczas podroży oferuje swoim 
pasażerom wiele radości i bezpieczeństwo 
na najwyższym poziomie – zastosowano 
w niej szereg nowych funkcji bezpieczeń-
stwa, a system  EyeSight wchodzi w skład 
standardowego wyposażenia modelu.

Nowa Impreza z silnikiem  Subaru BOXER 
i stałym napędem wszystkich kół (S-AWD) 
stworzona została na bazie nowej platformy 

( Subaru Global Platform), która dzięki swojej 
konstrukcji zapewnia bardziej precyzyjne 
i komfortowe prowadzenie pojazdu, jego 
szybszą reakcję na polecenia kierowcy, stabil-
ność, skuteczne tłumienie drgań i możliwość 
umiejętnego unikania zagrożeń. Wszystkie te 
zalety w połączeniu ze sportowym obliczem 
samochodu i uczuciem spokoju gwarantowa-
nym przez jego bezpieczeństwo dostarczą 
prawdziwej przyjemności z jazdy każdemu, 
kto znajdzie się na pokładzie nowego dzie-
ła konstruktorów marki   Subaru.

Prezentacja nowej Imprezy we Frankfurcie

Pod koniec lipca  Subaru Corporation 
podjęło decyzję o przekazaniu 2 mi-
lionów jenów na konto Japońskiego 

Czerwonego Krzyża. Pieniądze trafią do 
mieszkańców wyspy Kiusiu, poszkodo-
wanych w wyniku dotkliwej powodzi, jaka 
dotknęła niedawno jej północny rejon.

Powódź na wyspie położonej w południo-
wej części Japonii spowodowały wyjątkowo 
ulewne deszcze, jakie nawiedziły ją na począt-
ku lipca. Skala zniszczeń jest ogromna z uwagi 

na fakt, że dotknięte żywiołem okolice zalane 
zostały nie tylko wodą, która wylała z tam-
tejszych rzek, lecz również gęstym błotem. 
Doszło do licznych osuwisk ziemi i powsta-
nia lawin błotnych. Mimo zorganizowanej 
wcześniej ewakuacji ludności wiele osób 
straciło życie, wielu nie udało się odnaleźć.

 Subaru łączy się w bólu z mieszkańcami 
obszarów dotkniętych klęską żywiołową, 
życząc im dużo sił w walce z ogromem 
zniszczeń spowodowanych powodzią.

 Subaru Corporation z pomocą dla powodzian
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W czerwcu  Subaru ulepszyło sys-
tem wspomagania kierowcy 
 EyeSight. Modyfikacja polega 

na rozbudowaniu rozwiązania o jeszcze 
jedną funkcję o nazwie Touring Assist. 

Zgodnie z zapewnieniami japońskich 
specjalistów asystent podróży, jak okre-
ślić można nową funkcję, ma w znaczący 
sposób odciążyć kierowcę w czasie jaz-
dy, zapewniając automatyczną kontrolę 

przyspieszenia, hamowania i (w nowej 
generacji) kierowania pojazdem w całym 
zakresie prędkości. Udoskonalony  EyeSight 
będzie stanowił część standardowego wy-
posażenia najnowszych odsłon takich modeli 

jak Levorg i WRX S4 ( jak na razie wy-
łącznie w specyfikacjach japońskich), 
co stanowi potwierdzenie konsekwentnie 
realizowanej filozofii filarów bezpieczeń-
stwa  Subaru:  bezpieczne. subaru.pl . 

Opracowany przez inżynierów  Subaru 
system  EyeSight miał swoją premierę 
w Japonii w maju 2008 roku. Zachowuje 
się on jak cyfrowa „druga para oczu” kie-
rowcy. Obserwując drogę, na podstawie 

trójwymiarowego obrazu z dwóch kamer, czu-
wa nad bezpieczeństwem osoby prowadzącej 
pojazd i pasażerów. Potrafi między innymi po-
prawnie oceniać odległości oraz rozpoznawać 
samochody, motocyklistów, rowerzystów 
i pieszych, oznakowanie pasów ruchu, czy 
też działanie świateł STOP poprzedzających 
samochodów.  EyeSight na bieżąco analizuje 
otrzymywane informacje dotyczące sytu-
acji na drodze i w zależności od zaistniałych 
okoliczności powiadamia kierowcę, aby skie-
rować jego uwagę na wydarzania na drodze; 
natomiast w chwili sytuacji krytycznej potrafi 
wyhamować samochód, aby uniknąć kolizji.

Główną zaletą nowej funkcji Touring 
Assist jest jej przystosowanie do pełnego 
zakresu prędkości rozwijanej przez samochód 
(w poprzednich wersjach systemu  EyeSight 
asystent pasa ruchu działał przy prędko-
ściach powyżej 60 km/h). Dzięki temu, we 
współpracy z adaptacyjnym tempomatem, 
umożliwia ona automatyczne przyspiesza-
nie, hamowanie i kierowanie pojazdem oraz 
utrzymanie go we właściwym pasie ruchu 
podczas jazdy na autostradzie (za poprze-
dzającym pojazdem – jeżeli poruszamy się 
w korku i pasy są niewidoczne). Bez względu 
na to, czy samochód rozwija dużą prędkość 
na pustej drodze, czy też utrzymuje niewiel-
ką odległość od poprzedzającego pojazdu 
w korku, jazda staje się bardziej komforto-
wa, tym samym mniej męcząca kierowcę.

Nowy Levorg i WRX S4 będą pierwszymi 
japońskimi modelami  Subaru, które oprócz 
wspomnianego asystenta podróży będą 
również wyposażone w funkcję automa-
tycznego hamowania wstecznego – Reverse 
Automatic Braking. Specjalne czujniki umiesz-
czone z tyłu pojazdu umożliwią wykrycie 
przeszkód znajdujących się za samochodem 
w chwili jego cofania. Kierowca zostanie 
zaalarmowany o nich w sposób dźwiękowy 
i wizualny. W przypadku braku reakcji z jego 
strony hamulce zadziałają automatycznie, 
zapobiegając tym samym kolizji. Nabywcy 
Levorga i WRX S4 będą mogli ponadto wybrać 
dodatkowy pakiet –  EyeSight Safety Plus. Do-
starczy on jeszcze więcej informacji na temat 
bieżącego bezpieczeństwa na drodze. Poin-
formuje między innymi o samochodzie nad-
jeżdżającym z tyłu pojazdu, pomoże zdecydo-
wać o przełączeniu świateł mijania na światła 
drogowe, sprawi, że kierowca w porę dostrze-
że zagrożenie dzięki inteligentnemu lusterku 
wstecznemu, czy też pomoże wyeliminować 
martwe punkty. A wszystko to w trosce 
o spokój i bezpieczeństwo osób podróżują-
cych samochodami spod znaku Plejad – zgod-
nie z filozofią bezpieczeństwa  Subaru…

Radykalnie ulepszony  EyeSight dostępny w Japonii
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Bogatą historię zespołu, który zrodził 
się w Gdańsku w ostatnich la-
tach PRL-u, mógłby opisać chyba 

tylko pisarz naprawdę wysokiej klasy. 
W tych kilku pytaniach, które mieliśmy 

możliwość im zadać podczas krótkiego 
wywiadu, na pewno nie uda się jej wiernie 
oddać. Lecz na pewno warto nieco uchylić 
do niej drzwi - zanim ukaże się oficjalna 
książka poświęcona zespołowi Golden Life. 

Jacek Pieśniewski: 17 maja na krótko 
przyjechaliście do Warszawy. 
Co Was ściągnęło do stolicy?

Jacek „Bodek” Bogdziewicz: Gra-
liśmy w klubie Proxima podczas kon-
certu charytatywnego „Petardy księdza 
Kaczkowskiego” na rzecz hospicjum 
w Pucku, jako jedni z wielu artystów 
wspierających to wydarzenie. Każdy 
miał swój set. Zagraliśmy trzy utwory. 

Fundacja założona przez księdza Kacz-
kowskiego jest znana ze swojej działalności 
na rzecz osób ciężko chorych i posta-
nowiliśmy się do tej akcji przyłączyć.

J.P.: Co przekonało Was 
akurat do tej akcji?

J.B.: Mnie, i chyba nas wszyst-
kich, osoba księdza Kaczkowskiego. 
Absolutnie wyjątkowa postać.

ROZMOWY tekst: JACEK PIEŚNIEWSKI
zdjęcia: JAN CETERA

Chcemy być z sobą – 
rozmowa z zespołem Golden Life
Choć grają już od 30 lat, a w tym czasie w Polsce i na scenie muzycznej zaszły ogromne zmiany, 
członkowie grupy Golden Life twierdzą, że ich zespół to najlepsze miejsce do pracy i bycia, 
jakie mogliby sobie wymarzyć. W ich historii są sukcesy i dramaty. Są też zaskakujące związki z  Subaru.



Karol Skrzyński: Wybitny człowiek 
z niezwykłym podejściem do choroby, 
z którą sam musiał się zmierzyć…

 J.B.: …A  innym pomagał radzić 
sobie z nią, pokazując, że nawet w tak 
dramatycznej sytuacji można nie 
opuszczać rąk, lecz wciąż robić coś dla 
innych. Akcji charytatywnych jest wiele, 
ale ksiądz był absolutnie wyjątkowy.

J.P.: Muszę przyznać, że zadziwiło mnie, 
w jak wielu akcjach charytatywnych 
i społecznie zaangażowanych Golden 
Life uczestniczył. Na finałach WOŚP 
graliście od samego początku…

Jarosław „Pastyl” Turbiarz: 
Nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy 
nie zagrali na finale WOŚP!

J.B.: Więc jeśli WOŚP ma 
25 lat, to graliśmy 25 razy…

Adam „Wola” Wolski: Albo i wię-
cej, bo podczas niektórych finałów 
dawaliśmy po dwa, trzy koncerty…

J.P.: … Wspieraliście ofiary tsunami w Azji 
(2004), akcję Orlen „Dar Serca”, Krew-
niacy, zagraliście na koncercie „Solidarni 
z Ukrainą”. Wsparcie ofiar pożaru hali 
w Gdańsku czy akcje związane z bezpie-
czeństwem na drogach są zrozumiałe 
z uwagi na dramatyczne momenty 
w historii grupy (24 listopada 1 994 r. 
w hali widowiskowej w Gdańsku pod-
czas imprezy muzycznej po koncercie 
zespołu Golden Life wybuchł tragiczny 
pożar, w wyniku którego śmierć 
poniosło 7 osób. – red.), lecz robicie 
dużo więcej, niż wynika z naturalnego 
zaangażowania artystów w ważne 
sprawy. Co Was do tego popycha?

J.T.: Jesteśmy na scenie od 30 lat i przez ten 
czas spotkaliśmy się z wieloma sytuacjami, 
w których trzeba się było jakoś opowiedzieć. 
Nie wiem, jak inni sobie radzą z informacja-
mi, że komuś dzieje się krzywda i potrze-
buje pomocy. Jeśli swoją postawą możemy 
wpłynąć na to, żeby to zmienić, robimy to. 
I żeby ludzie dostrzegli te ważne problemy.

J.P.: Zaangażowanie w ważne tema-
ty – dobrze, to być może naturalna 
rola artysty. Ale bezpieczeństwo 
na drodze? Jako dziennikarz zajmujący 
się motoryzacją od ponad 25 lat wiem, 

że mało kto chce o tym słuchać. 
A Panowie zaangażowaliście się 
w niejedno przedsięwzięcie z tym 
związane. Z jakim odzewem spotkało 
się Wasze zaangażowanie w te sprawy?

J.B.: Powiem o czymś ważniejszym – 
o transplantologii. Nie wiedziałem, 
że aż na taką skalę ludzie jej nie akceptują. 
Okazało się, że kulturowo nie jesteśmy na to 

gotowi. Spotkałem się wręcz ze stwierdze-
niem, że oddanie organów do przeszczepu 
jest niezgodne z chrześcijaństwem… 
Dlatego ze środowisk wspierających 
transplantologię mieliśmy wiele bardzo 
pozytywnych sygnałów, że zaangażowa-
liśmy się w propagowanie tego tematu. 
Wypuściliśmy bransoletki z napisem 
„Wyrażam zgodę na transplantację”, 

cieszyły się one dużą popularnością, 
a dochód z ich sprzedaży wspierał działania 
charytatywne. Odzew był bardzo dobry.

K.S.: Naprawdę zdziwiło nas, że jest 
z tym u nas taki problem. My nie mieli-
byśmy go, gdyby od kogokolwiek z nas 
trzeba było pobrać organy po śmierci 
dla ratowania życia innej osoby.

J.T.: Może niczego wielkiego nie 

załatwiliśmy, bo możliwość pobra-
nia narządów wiąże się z papier-
kową robotą, ale wsparliśmy ideę, 
mówiliśmy o niej w mediach.

J.P.: To chyba właściwy moment, by spy-
tać, czy tragiczny wypadek i śmierć 
perkusisty, Macieja Próchnickiego 
(wypadek samochodowy, w którym 

27 sierpnia 2004 r. zginął ówczesny 
perkusista zespołu, Maciej Próch-
nicki – red.), w 2004 r. wpłynęła 
na Panów jako kierowców?

J.B.: Zawsze miałem świadomość, 
że z ruchem drogowym wiąże się ryzyko. 
Sytuacja z Maćkiem unaoczniła mi tylko, 
że to nie dzieje się „gdzieś tam”, lecz doty-
czy bezpośrednio mnie. Każdy z nas jeździł 
z Maćkiem. Lubił szybką jazdę, ale miało 
to niestety tragiczne konsekwencje.

K.S.: A był bardzo dobrym kierow-
cą. Maciek miał mniej szczęścia niż 
wielu innych, którzy też kusili los i byli 
blisko śmierci, ale uniknęli tragedii.

J.T.: To pokazało nam, że uczest-
nictwo w ruchu drogowym nie zale-
ży tylko od umiejętności, że nie nad 
wszystkim można zapanować.

K.S.: Mam rodzinę poza Gdańskiem 
i raz, dwa razy w tygodniu przejeżdżam 
dokładnie w miejscu, gdzie Maciek 
się rozbił. Tam ciągle stoi krzyż. Za-
wsze, gdy się do niego zbliżam, myśli 
idą w jego stronę i „odpuszczam”.

J.P.: Z zaskoczeniem wyczytałem, 
że jest Pan, Panie Adamie, fachowcem 
w dziedzinie motoryzacji, bo chodził 
Pan do „samochodówki”. Co więcej, 
kilka lat temu, zapytany o swoje 
marzenie motoryzacyjne, wymienił 
Pan m.in.  Subaru Outbacka. A zespół 
miał ostatnio do dyspozycji Outbacka 
udostępnionego przez  Subaru Import 
Polska jako wsparcie w pracy zespołu 
na trasie koncertowej. Jak wypadło 
zderzenie marzeń z rzeczywistością?

A.W.: Przypadł mi do gustu. Wszystko 
się zgadzało. Komfortowa podróż, fajne 
spalanie – wszystko tak, jak powinno 
być. Mam kilka takich marzeń, nie tylko 
Outback, także Forester – generalnie marka 
 Subaru. Jeździłem też Legacy, wprawdzie 
starszym modelem, chyba z 1992 roku, 
ale to był przesympatyczny samochód. 
Brakowało mu tylko klimatyzacji, ale w tam-
tych latach to jeszcze nie był standard.

Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z ko-
legą, który zajmuje się motoryzacją, testuje 
auta. Zwracał mi uwagę na tego Outbacka…

J.P.: Co najbardziej przekony-
wało w tym samochodzie?
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Karol Skrzyński – perkusja

Paweł „Smaga” Smakulski – gitary i klawisze

Adam „Wola” Wolski – śpiew
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Jarosław „Pastyl” Turbiarz – gitara

Jacek „Bodek” Bogdziewicz – gitara basowa



A.W.: Ergonomia – wszystko na wycią-
gnięcie dłoni, wygodne fotele, szybkość, 
zrywność i napęd stały na wszystkie 
koła – znak rozpoznawczy marki.

J.P.: A system audio był wystar-
czająco wysokiej jakości?

A.W.: Owszem, był dobry, chociaż 
upierałbym się, że w amerykańskich 
samochodach przykładają do tego większą 
wagę i dźwięk jest tam bardziej miękki. 
Ale w aucie do odsłuchu nie potrzebuję 
sprzętu bardzo wysokiej jakości. Najchęt-
niej słucham muzyki na słuchawkach, 
a w samochodzie chcę mieć po prostu 
dobre stereo. Zależy mi, żeby sprzęt odczy-
tywał zarówno płyty CD, jak i z plikami 
MP3, żeby było wyjście AUX, i można było 
podpiąć telefon i korzystać ze Spotify.

To „zawodowy” samochód. Fajnie, że jest 
lekko wyższy niż wiele innych modeli. To 
daje lepszą pozycję do obserwacji drogi.

J.P.: Z motoryzacją Golden Life 
jest – można powiedzieć – za pan brat 
na różnych płaszczyznach. Niejeden 
raz graliście na imprezach motoryzacyj-
nych, na zlotach motocyklowych. Wasz 
utwór stał się podkładem muzycznym 
do relacji wideo z „Subariady”. 
Myślicie, że Wasza muzyka dobrze 
wpisuje się w klimaty motoryzacyjne?

A.W.: Tak, choć nie mamy jakiegoś utwo-
ru wyrażającego „ducha motoryzacji”. Może 
utwór poświęcony Maćkowi – „Tip” – był 
takim przekazem związanym z motoryzacją.

K.S.: Wszystkie nasze występny na zlo-
tach były przez zlotowiczów – fanów mo-
toryzacji – bardzo dobrze przyjmowane…

J.B.: Gramy rocka, a co lepiej pasuje 
do motoryzacji, jeśli nie rock? Na zlotach 
nie gra się „umpa umpa”, tylko trzeba 
odkręcić wzmacniacz i przyłoić, bo taka 
to jest publiczność! I bardzo ją lubię! 
Jest klimat, atmosfera, luz i zawsze jakoś 
wszystko dobrze się składa. Pasujemy tam.

J.P.: Czy nową płytę – „Siedem” – pole-
cilibyście do słuchania w aucie?

A.W.: Jak najbardziej! I te moc-
niejsze, i te lżejsze utwory.

J.B.: Ja generalnie nie słucham muzyki 
w aucie, bo jeżdżę po mieście, na krótkich 
dystansach i nie ma na to czasu. Ale mam 

wielu znajomych, którzy jeżdżą więcej 
i słuchali tej właśnie płyty w podróży 
(ona nie jest wybitnie motoryzacyjna), 
i mówili mi, że świetnie się przy niej jedzie.

J.P.: A przecież nie brak tam 
elementów refleksyjnych, by nie 
powiedzieć, że z posmakiem pewnej 
goryczy. Co ją inspirowało?

A.W.: Życie, bo rozumiem, że cho-
dzi o warstwę liryczną… Ona nie ma 
jakiegoś określonego tematu. Mieliśmy 
tylko jedną płytę – „Natura” – na której 
chcieliśmy wszystko spuentować wspól-
nym wątkiem. Ta ma różne odcienie – 
i te bardziej gorzkie, i radośniejsze. Jest 
aktualna, jest w nas, pod każdym tek-
stem chyba wszyscy się podpisujemy.

J.T.: Krótko mówiąc, piosenki z „Sió-
demki” opowiadają o naszym życiu, 
przemyśleniach, sprawach codziennych. 
A życie ma różne smaki – i gorzki, i słodki, 
bywa radosne, ale i pełne zadumy.

K.S.: To są normalne, życiowe historie.
A.W.: Dbamy o fajną nutę, do-

brze połączoną z tekstem.
K.S.: I nieskromnie dodam, 

że wielu ludzi z zaskoczeniem pod-
kreśla, iż po paru latach udało się 
nam wydać naprawdę dobrą płytę.

A.W.: Paweł napisał bardzo ładny tekst – 
„Bezpowrotnie” – o tym, że w życiu coś 
ostatecznie przemija i bardzo chcieliśmy 
spuentować tę płytę właśnie tym, a nie in-
nym tekstem. Tego byliśmy pewni już na po-
czątku realizacji płyty, że to będzie piosenka 
na sam koniec. Lecz płyta jest raczej etapem 
w naszym życiu, a nie podsumowaniem.

J.P.: Zespół współpracował z wieloma 
artystami, także przy najnowszej 
płycie. Z kim spotkanie było najcie-
kawszą przygodą? Mnie zaskoczyło, 
że np. klip do „Dobra, dobra, dobra” 
reżyserował Wojciech Smarzowski.

J.B.: Nawet kilka klipów…
A.W.: Współpraca ze Smarzowskim była 

bardzo ciekawym etapem, bo mieliśmy 
wysoki budżet na te teledyski. „Dobra, 
dobra, dobra” czy „Helikopter” – to była 
wręcz produkcja filmowa. Umówmy 
się – produkcja teledysku zwykle inaczej 
wygląda. A tu mieliśmy producenta, halę, 
scenografię, aktorów – o to wszystko 
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na kolegów z zespołu, którzy nie chcą 
grać tego utworu chociażby ze wzglę-
du na język angielski, bo jakby zamyka 
szerokiej publiczności, która przychodzi 
na koncerty, możliwość jej odbioru. To są 
różni ludzie – młodsi, starsi – i dla nich 
ten utwór jest nieznany. Granie go trochę 
mija się z celem, dlatego zostawiamy go 
sobie na występy klubowe, szczególne.

Paweł „Smaga” Smakulski (nie-
zwykle małomówny): Dla mnie takim 
„trade markiem” jest piosenka „24.11.94 ” 
(poświęcona pamięci ofiar pożaru gdańskie-
go klubu – red.), dlatego że jest ładna…

J.T.: Zespół ma różne odcienie i chociaż 
lubię ballady, sam chętnie ich słucham, 
np. „Wszystko to, co mam”, myślę, że naszą 
marką jest też element zabawowy, dlatego 
ja stawiam na „Dobra, dobra, dobra”.

J.B.: Ja mam na myśli utwór z drugiej 
płyty zatytułowany „Soho Yo!Yo!”. Jest 
energetyczny, szybki, do przodu i – co dla 
mnie ważne, i w dawniejszych czasach 
było charakterystyczne – dość zwariowa-
ny. Nie będę teraz tłumaczył niuansów. 
Taka muzyka do mnie przemawia.

A.W.: A jest okazja, bo wydaliśmy 
dla kolekcjonerów naszą drugą płytę 
na winylu. Niedużo, tylko 300 sztuk 
i sprzedajemy je wyłącznie na koncertach 
bądź przez naszą stronę internetową.

J.B.: Muszę jeszcze powiedzieć, 
że to utwór tak szybki, iż teraz już 
bym go nie zagrał. A kiedyś go gra-
łem. I to na żywo… (wspólny śmiech)

J.P.: Czy to wznowienie na winylu 
jest jednym z wydarzeń związa-
nych z 30-leciem zespołu?

A.W.: Jest 30 lat zespołu i 25 lat 
od wydania tej płyty…

K.S.: Dochodziły nas sygna-
ły, że fajnie byłoby ją wznowić.

J.T.: To jest pierwsze wznowienie, 
do tego na winylu, więc „modnie”…

 K.S.: …Kolekcjonersko , 
wszystko zremasterowane…

J.P.: Czymś jeszcze te trzy dekady 
będziecie podsumowywać?

J.B.: Będziemy robić teledysk do utworu 
„Oprócz”. To także utwór z płyty „Efil Ned 
Log”, której reedycja ukazała się na winylu. 
Będziemy go robili, bo mimo jego dużej 

popularności nigdy nie przygotowaliśmy 
do niego teledysku. Wszystko, co można 
znaleźć gdzieś na YouTubie, a wiemy, 
że można, to amatorskie animacje i kom-
pilacje zdjęć z koncertów, z wywiadów, 
więc jest postanowienie, że go zrobimy.

J.T.: 26 maja mieliśmy koncert 
z okazji naszego 30-lecia, na Tar-
gu Węglowym w Gdańsku, mieście, 
z którego zespół się wywodzi.

J.P.: A co z książką? Pan Paweł 
podobno pisze książkę…

P.S.: Książka ma powstać, ale na-
dal walczymy z tym tematem, bo jest 
tyle wątków, że do jej redakcji musie-
libyśmy zatrudnić Tolkiena, ale on 
nie żyje. I mamy problem… Szuka-
my kogoś, kto tę historię zbierze.

A.W.: Był jeden pisarz, ale gdy 
usiadł z nami przy stole, to stwierdził, 
że się tego nie podejmuje, i uciekł…

J.T.: Chcielibyśmy i mamy nadzieję, 
że uda się przebrnąć przez problemy 
i jeszcze w tym roku książka się ukaże.

J.P.: Wasze piosenki były na szczytach list 
przebojów, w tym także na najbardziej 
prestiżowej u nas liście przebojów Trójki, 
były sukcesy w latach 90., występy 
ze znakomitościami ze świata muzyki, 
przeszliście do historii, bo słowa z Waszej 
piosenki trafiły na pomnik (pomnik 
„Ofiarom pożaru w hali widowiskowej 
Stoczni Gdańskiej” został opatrzony 
napisem „Życie tak piękne, choć kruche 
jest” z piosenki „24.11.94 ”). Chyba 
trudno zapisać się w bardziej trwały 
sposób? Co sprawiło Wam największą 
satysfakcję jako symbol sukcesu?

J.B.: Mnie zawsze ludzie. Zdarzyło 
mi się grać koncerty dla bardzo licznej 
widowni i wtedy miałem poczucie, że te 
moje wielogodzinne wypociny, „wycie-
ranie się” kiedyś po piwnicach, że to do 
kogoś przemówiło, że znaleźli się ci, którzy 
zrozumieli te moje „męki” z przestrzenią 
muzyczną. Tej wartości nie zapomnę.

J.T.: Rzeczy, które wydarzyły się 
przez 30 lat spowodowały, że…

 P.S.: …włosy  Ci wypadły… (dłuższa 
chwila wspólnego śmiechu) No taka prawda!

K.S.: Dla mnie też najważniejsze 
są koncerty. Każdy jest wyjątkowy. 

Zawsze mnie to fascynuje, że nieważ-
ne, jak się każdy z nas czuje, bo by-
wają też dni gorsze, gdy wchodzimy 
na scenę i zaczynamy grać, zazwy-
czaj wszelkie dolegliwości ustępują 
pod wpływem tych emocji i tej fraj-
dy, którą granie nam przynosi.

A.W.: Ja chciałem przypomnieć 
wypowiedź naszego pierwszego perkusi-
sty, która padła w jednym z programów 
robionych kiedyś w telewizji przez naszą, 
niestety zmarłą już, pierwszą menedżerkę, 
Magdę Kunicką-Paszkiewicz. Powiedział 
wtedy, że Golden Life to najlepsze miejsce 
do pracy i bycia, jakie mógłby sobie wy-
marzyć. I niech to będzie pointa. Bo my 
cały czas, mimo że niekiedy ciężko i pod 
prąd, a niekiedy z wiatrem, różnie, jeste-
śmy razem i ciągle nas to bawi. I nie cho-
dzi tylko o rzeczy bytowe, konieczne. Ra-
duje nas to, że razem jesteśmy na scenie, 
tworzymy przekaz – piosenki, teksty – 
wysyłany do ludzi. Są tacy, którzy czekają 
tylko na jeden utwór – „Oprócz” albo 
„24…”. Wydaje mi się, że każdy coś od 
Goldenów dostał. Spotykamy się z takimi 
wypowiedziami: „ja Was słuchałem ileś 
lat temu, gdy się umawiałem z dziewczyną 
na randkę…”. Te niuansiki są najistotniej-
sze, są największym podziękowaniem, 
które w naszych wspomnieniach zostaje.

J.P.: Dziękuję za rozmowę. Gratuluję pięk-
nego jubileuszu i życzę Panom rosnącej 
rzeszy fanów z różnych pokoleń.

zadbał Wojtek Smarzowski, dla którego 
to był też chyba – nie jestem pewien – 
pierwszy kontakt z tego typu produkcją.

J.T.: A jeśli chodzi o duże nazwi-
ska, to możemy się też poszczycić 
współpracą z Maciejem Dejczerem, 
który robił teledysk do „24.11.94 ”.

J.B.: Ja bardzo dobrze pamiętam 
współpracę z Johnem Porterem. Zrobiliśmy 
we własnym stylu jego piosenkę i zapro-
siliśmy go. To takie fascynacje z dawnych 
lat, gdy słuchaliśmy płyty „Helicopters”. 
Formacja, w której grał, nazywała się 
Porter Band – dawne czasy! Chętnie jej 
słuchaliśmy. Przyszedł więc starszy od 
nas Pan, dla nas – gwiazda, wyluzowa-
ny Walijczyk. Pochwalił, że wszystko 
mu się podoba. Zaśpiewać? Bach – od 
razu super, wszystko brzmi jak należy.

J.T.: Zarejestrowaliśmy trzy wersje i mie-
liśmy kłopot, bo każda była wyśmienita!

J.B.: Adam śpiewał z nim, po-
tem miksowaliśmy te wokale – to 
było bardzo ciekawe wydarzenie.

J.P.: Krótko po powstaniu, 30 lat temu, 
zespół był typowany przez krytyków 
i media jako ten, który ma szansę zrobić 
karierę międzynarodową. Czy z per-
spektywy lat, choć zespół otarł się o nią, 
jest czego żałować, że się nie spełniła?

J.B.: No jasne, że jest, bo najpierw 
zarabialibyśmy w „deutsche markach”, 
a potem w dolcach (wspólny śmiech)!

J.T.: Naprawdę chcesz to prze-
czytać w tym wywiadzie?

J.B.: Ja tego nie będę czytał… (nadal przy 
wspólnym śmiechu…) Wracając do pytania: 
jest, tyle że wiele wskazywało, iż wybijamy 
się ponad przeciętne polskie granie, że czymś 
się autentycznie wyróżniamy. Gdy występo-
waliśmy na festiwalach, zwykle zgarnialiśmy 
pierwsze miejsce. Wygraliśmy np. festiwal 
w Bregenz (Pop Song Festival – red.), w Au-
strii, w 1992 roku. Nawet Amerykanie nam 
nie podskoczyli. W Sopocie w kuluarach 
Paul King (brytyjski [irlandzki] piosenkarz 
i prezenter telewizyjny [m.in. w MTV] – red.) 
osobiście nas chwalił! Do mnie i do Adama 
powiedział: „Superwystęp”! Nogi mi się 
miękkie zrobiły, bo to już jest kariera u stóp! 
Myślałem: co ja tu robię? Zaraz będę wyjeż-
dżał w świat! Było kilka takich sygnałów, 
że jest dobrze, ale gdzieś to umknęło.

A.W.: Gdybyśmy wtedy mieli szansę 
odebrać zdobytą w Bregenz nagrodę, którą 
był własny koncert na następnym festiwalu, 
to kto wie… Lecz z przyczyn organizatora 
to się nie stało. Straciliśmy też niestety za-
powiedzianą realizację singla na Europę…

J.P.: Czy te doświadczenia i per-
spektywa czasu pozwalają ocenić, 
co musiałby mieć polski zespół, 
żeby taką karierę zrobić?

J.T.: Zobaczmy Eurowizję. W ubie-
głym roku wystąpił Michał Szpak 
i naprawdę został zauważony, ale nie 
ma to dalej przełożenia…

A.W.: Te przykłady można mnożyć. 
Zobaczmy Myslovitz. Na Zachodzie miał 
tylko występy w klubach. Rynek nie oszalał 
na ich punkcie, chociaż wydali płytę. Uwa-
żam, że większą karierę robią grupy meta-
lowe, które sobie dobrze radzą na Zacho-
dzie. Vader czy Stillborn, Behemoth – jest 
kilka zespołów, które jeździły po świecie…

K.S.: Ale czy zrobiły międzyna-
rodową karierę? Nie wiem…

A.W.: Lecz to jest nisza. Wszystko opiera 
się na tym, że zespół jedzie na koncer-
ty i sprzedaje swoje płyty w trasie.

J.P.: Czy przeszkodą dla polskich 
zespołów jest to, że polszczyzna 
narzuca nam pewne ograniczenia? 
Wydaje się trudna do śpiewania: 
długie słowa, trudniej budować rytm. 
Angielski jest pod tym względem 
niepomiernie bardziej plastyczny…

J.T.: Weźmy Marylę Rodowicz, która 
w 1974 roku otwierała mistrzostwa świata 
w piłce nożnej. To nie jej piosenka się 
przebiła, tylko gitara i wygląd…

J.P.: Czy zatem słusznie było rezygno-
wać ze śpiewania po angielsku?

A.W.: Z perspektywy 30 lat już wiemy, 
że błędem było nienagranie pierwszej 
płyty po polsku… Bo tu mieszkamy, to 
jest nasz język. Tylko wtedy chyba jeszcze 
nie umieliśmy dobrze pisać. Piosenka 
„Oprócz” tak naprawdę pokazała nam, 
jaka jest siła języka polskiego w piosence.

Gramy koncerty na różnych wydarze-
niach, dniach miast, juwenaliach i ludzie 
chcą słuchać polskich piosenek. Wyłapują 
słowa i one są drogowskazem, czy coś jest 

fajne, zapamiętywalne, czy nie. Tu można 
podać przykład z zupełnie innego gatun-
ku – „Ona tańczy dla mnie”. Prosty tekst… 
Nie spotkałem Polaka, który by go nie znał.

J.P.: Czy tradycyjne media jeszcze są 
potrzebne, by dotrzeć do publiczności?

A.W.: Oczywiście, że tak. Pokazuje 
to przykład naszej trasy koncertowej po 
regionalnych rozgłośniach radiowych. 
Skąd ludzie się o nich dowiedzieli? Z radia! 
To radio promuje muzykę i duży szacun 
za te wszystkie lokalne stacje radiowe, 
które puszczają głównie polską muzykę!

J.P.: Ale nie odpuszczacie nowych 
mediów. Podobno jesteście na fan-
page’ u zawsze przed koncertem 
i po nim. Trochę mnie to zaskoczyło, 
bo jestem przekonany, że po kon-
cercie muzycy muszą mieć dość.

A.W.: Zawsze mówimy – dajcie nam 
pięć minut. Musi być oddech, ale na kon-
cercie się nie kończy, bo jest zakup płyt, 
koszulek, podpisy. Każdy z każdym 
chce mieć fotkę i się nią chwalić.

J.P.: Gdybyście mieli za pomocą pięciu 
utworów z tych 30 lat najlepiej wyrazić, 
co grał i gra Golden Life – takie credo, 
menu degustacyjne – co byście wybrali? 
Bardzo proszę – każdy po jednym…

K.S.: „Oprócz”, choć to nie jest 
utwór Golden Life, ale bardzo z ze-
społem utożsamiany, bo dzięki 
nam zyskał taką popularność…

A.W.: Wśród młodych panuje 
nawet opinia, że jest nasz… Wśród 
starszych jest oczywiście świado-
mość, że to Marka Jackowskiego.

J.T.: W sumie okazuje się, że nieważ-
ne, kto napisał piosenkę, tylko w czyim 
wykonaniu stała się popularna. „Wszy-
scy” – ci z lat 90. – o piosence „Venus” 
mówią Bananarama, a przecież nie jest…

 A.W.: …Bo  to Shocking Blue…
 J.T.: …Ale  kto to wie? Tylko ci, którzy 

się na tym znają, albo poszukają.
K.S.: To samo z „Nothing com-

pares” Sinead O’Connor… A to 
Prince… Ale jedźmy dalej…

A.W.: Proszę – dla mnie piosenka 
„Midnight flowers” była takim naszym 
„trade markiem”. Ale tu pożalę się 
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W PIGUŁCE
W 1 987 R. W GDAŃSKU POWSTAŁ ZESPÓŁ 
EMU, PROTOPLASTA GOLDEN LIFE, W KTÓRYM 
ZNALEŹLI SIĘ JACEK BOGDZIEWICZ I JAROSŁAW 
TURBIARZ. JESIENIĄ DO ŻYCIA ZOSTAŁA 
POWOŁANA GRUPA POD OBECNĄ NAZWĄ. 
PIERWSZY ALBUM – „MIDNIGHT FLOWERS” 
(1991 R.). W CIĄGU 30-LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI 
PRZEZ ZESPÓŁ PRZEWINĘŁO SIĘ – OBOK 
GRAJĄCYCH OBECNIE – JESZCZE 11 INNYCH 
MUZYKÓW. ZESPÓŁ GRA ROCK, HARD ROCK, 
POP, RAP, COUNTRY, RAVE, ROCK’ N’ ROLL, 
GRUNGE. OD 2010 ROKU SKŁAD SIĘ NIE 
ZMIENIŁ.
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Do Osady Śnieżka podjeżdża 
kolejne  Subaru, później 
następne, i jeszcze jedno. 

Przez trzy dni ta miejscowość ma naj-
większe zagęszczenie  Subaru na metr 
kwadratowy. Outbacki, Forestery, XV, 
WRX STI, BRZ, Imprezy wszelkiej 
maści… Można dostać oczopląsu. 
Nie wiadomo, w którą stronę patrzeć. 
Bo słuchać można przede wszystkim 
dźwięku silnika BOXER. Słychać też 
dumnych właścicieli, którzy mówią 
o  Subaru trochę jak o własnym dziecku:

– Foruś jedzie z nami (sami przyznacie, 
że „Foruś” brzmi trochę jak „synuś”).

– To gdzie w tym roku?
– Pewnie Chorwacja.
Z drugiej strony toczy się żywa 

rozmowa o felgach, o silnikach i o tym, 
że bardzo ładnie tutaj i że dobrze poznać 
nowe miejsce w Polsce. Mimo że Zlot 
Plejad odbywa się rzut beretem od szczytu 
Śnieżka, można śmiało stwierdzić, że to 
prawdziwy Mount Everest logistyki i orga-
nizacji. W Biurze Zlotu urywa się telefon, 
co chwilę ktoś zagląda, przechodzi, chce 

o coś zapytać. Krótki pobyt w tym miejscu 
i już wiemy, że dotarliśmy do epicentrum 
Zlotu. Zaraz obok kolejka do sklepu 
 Subaru, gdzie z zaciekawieniem przygląda 
nam się pluszowa rodzina Świnek. Zresztą 
Świnki anektowały też breloczki, kubki, 
koszulki i oczywiście serca miłośników 
aut spod znaku Plejad. Przyszli kierowcy, 
którzy na razie drepczą dzielnie za swoimi 
rodzicami, tęsknym wzrokiem spoglądają 
na niebieskie misie, a nieco starsi nie mogą 
oderwać wzroku od modeli kolekcjoner-
skich. Kolejka obowiązuje też po odbiór 

ZLOT PLEJAD tekst: JUSTYNA MĄDRO

XIV Zlot Plejad: z wizytą u Ducha Gór
Słońce powoli zachodziło. Liczyrzepa kończył właśnie swój codzienny przemarsz przez 
Karkonosze. To miejsce, odkąd pamięta, jest jego domem. Zna je na wylot. W końcu nie bez powodu 
nazywają go Duchem Gór karkonoskich. Coś mu mówiło, że nadchodzący dzień nie będzie taki 
jak wszystkie dotychczasowe. Był prawie pewien, że jutro wydarzy się coś niezwykłego. Z taką 
myślą kładł się spać, z tą myślą wstał też rano. Niedługo po wschodzie słońca dobiegł go nieznany 
dźwięk – bardzo charakterystyczny bulgot. W stroju starszego mężczyzny udał się zaciekawiony 
do pobliskiej Łomnicy, gdzie dźwięk ten wyraźnie się nasilał.
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 Subaru. Przez te lata wydarzenie stawało 
się coraz bardziej popularne, osiągając 
w tym roku apogeum: miejsca na Zlot 
rozeszły się w błyskawicznym tempie. 
Frekwencja na wieczornej Imprezie Wcze-
śniaków pokazuje, że aspekty towarzyskie 
są tak samo ważne jak te motoryzacyjne. 
A nie ma nic lepszego niż spotkanie 
ludzi patrzących na świat w podobny 
sposób. Na terenie Osady Śnieżka można 
też wypatrzyć sprawcę całego zamie-
szania – prezesa SIP, który rozmawia 
z uczestnikami. Z kolei sami uczestnicy 

ubrani na niebiesko sprawiają, że ten kolor 
jest tu zdecydowanie najmodniejszy.

W kolejnych dniach na Zlotowiczów 
czekają liczne wyzwania. Każda zało-
ga przy zapisach wybrała już trasę dla 
siebie. Dla osób lubiących szybką jazdę 
jest szosowa; turystyczno-szo sowa to 
trasa idealna dla rodzin; dla tych, którym 
błoto i piasek niestraszne – terenowa; 
i w końcu dla miłośników leśnych ścieżek 
na luzie: turystyczno-terenowa. Wszystkie 
trasy pozwalają na doskonalenie technik 
jazdy w bezpiecznych, sprawdzonych 

warunkach. Załoga trasy szosowej może 
też porównać swój czas z zespołem  Subaru 
Poland Rally Team, który startuje jako 
„zerówka”. Impreza co prawda ma formę 
wspólnej zabawy, większość uczestników 
do prób sportowych podchodzi „bez na-
pinki”, ale niektórzy traktują je bardzo 
poważnie i ambicjonalnie. W końcu spor-
towe zacięcie dodaje smaku rywalizacji.

Na piątej próbie trasy szosowej usta-
wione pachołki, między nimi z gracją 
manewrują kolejne samochody. Precyzyj-
ny BRZ balansuje na zakrętach. Nad lot-

niskiem w Krzywej powoli gromadzą się 
czarne chmury. Wiatr coraz mocniejszy. 
Zaczyna padać. Krople deszczu rozbi-
jają się o maskę Imprezy, która rusza 
z piskiem opon. Mimo że „asfalt śliski 
jak brzuch ryby”  Subaru radzi sobie bez 
najmniejszych problemów. Pokaz moż-
liwości Symmetrical AWD w praktyce.

Na lotnisko w Krzywej podjeżdża 
srebrne WRX STI – za kierownicą Maciej 
Kot – na Zlocie czwarty raz z rzędu. 
I to nie koniec narciarskich akcentów: 
po chwili na starcie pojawia się czerwony 

Levorg. W środku Piotr Żyła z rodziną za-
pewnia, że nie jest tu po wygraną, tylko po 
to, by dobrze się bawić. Instruktor udziela 
ostatnich wskazówek i zaczyna odliczać:

– 5, 4, 3, 2, 1…
Auto nie rusza.
– A, pewnie ręczny zaciągnię-

ty. Będzie lajcik. – Levorg powoli 
wjeżdża między pachołki i później 
radzi sobie już całkiem dobrze.

Do kolejnego punktu na trasie dociera-
my w mgnieniu oka. Chcemy zrobić kilka 
zdjęć, a przed nami prężą się kolejne mo-
dele  Subaru. Niektórzy kierowcy, widząc 
wymierzony w ich auto obiektyw, zwalniają 
trochę jak modelka na wybiegu, pozwa-
lając tym samym uchwycić ich samochód 
w pełnej krasie. Droga prowadzi do 
kolejnych odcinków trasy i prób sprawno-
ściowych: przejazdy hulajnogą, strzelanie 
z łuku, kajaki, slalom między słupkami, 
chodzenie na drewnianych nartach – to 
tylko niektóre z atrakcji, jakie przygoto-
wali organizatorzy. Pomyślano właściwie 

numerów startowych, tutaj gwarno 
jak w ulu – dźwięki motoryzacyjnych 
rozmów wybrzmiewają w powietrzu.

Odbieramy koszulki z logo XIV Zlotu 
i błyskawicznie stajemy się częścią naj-
większego w Polsce spotkania entuzja-
stów  Subaru. Chociaż śmiało mogłabym 
powiedzieć, że dołączamy do rodziny, 
bo takie właśnie mamy wrażenie. I choć 
mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi 
się na zdjęciach, to z okazji Zlotu powinna 
zacząć funkcjonować nowa wersja: 
„Z rodziną najlepiej czuje się w  Subaru”.

W Osadzie Śnieżka w Łomnicy 
nie sposób się nudzić – baseny, sauny, 
szachy i jenga w wersji maks, leżaki, 
a przede wszystkim tyle słońca, że po-
ziom endorfin gwałtownie wzrasta. 
Do tego jak od sznurka ustawione 
rzędy  Subaru. I przyciągający spojrze-
nia samochód rajdowy  Subaru Poland 
Rally Team: grafitowo-pomarańczowa 
Impreza WRX STI, która znalazła się 
w trakcie Zlotu na niejednym zdjęciu.

Pierwszy dzień mija bardzo praco-
wicie: badania techniczne samochodów 
i szkolenie pilotów, gdzie troskliwym 
okiem sprawdza się, czy  Subaru są pełne 
sił. Szkolenie pilotów prowadzą: Ojciec 
(obecnie Dziadek) Dyrektor (prezes 
 Subaru Import Polska), instruktorzy 
Szkoły Jazdy  Subaru i legenda polskich raj-
dów – Maciej Wisławski, którego zdolności 
oratorskie mogłyby wprawić w komplek-
sy niejednego zawodowego mówcę.

Co chwilę nowe auto podjeżdża 
na stację kontroli pojazdów, gdzie od 

razu naklejany jest numer startowy z logo 
 Subaru, sponsorów i wizerunkiem Liczy-
rzepy – dobrym duchem tegorocznego 
Zlotu. Tajemniczy wędrowiec i legendarny 
władca Karkonoszy bywa przedstawiany 
jako starszy mężczyzna podpierający się 
kosturem (na jego postaci wzorował się 
zresztą J.R.R Tolkien, tworząc postać Gan-
dalfa) lub jako stwór z diabelskim ogonem, 
koźlimi kopytami, przypominający jelenia, 
który stoi na tylnych łapach. Właśnie 
ten drugi wizerunek widnieje w logo 
tegorocznego Zlotu. Wszędzie można 

zobaczyć też kierowców, którzy wraz 
z pilotami studiują road-booki wybranych 
tras. Z każdej strony słychać pytania:

– To jaka trasa w tym roku?
– Turystyczno-szosowa. 

Tam jeszcze nas nie było.
To jedno słówko „jeszcze” kryje w sobie 

14 lat. Od takiego czasu  Subaru Import 
Polska organizuje Zlot Plejad, każde-
go roku w innym miejscu. To oznacza, 
że uczestnicy, którzy kiedyś przyjeżdżali 
na Zlot w dziecięcym foteliku, teraz 
mogliby już wrócić za kółkiem swojego 
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szkła dowolny rysunek. W Kopalni Uranu 
oświeciła nas (dosłownie) wystawa szkła 
uranowego, a Zielone Laboratorium 
urzekło zapachem. Po każdym dniu 
zmagań na trasie, Zlotowicze wracają do 
Osady Śnieżka, gdzie dzielą się swoimi 
wrażeniami, a to zdecydowanie sprzyja 
zacieśnianiu „rodzinnych” więzi. Zlot 
zachęca do wspólnego spędzania czasu, 
a każda z poszczególnych atrakcji zyskuje 
wspólny mianownik w postaci  Subaru.

Niektórzy uczestnicy przez cały 
rok odliczają dni do kolejnego Zlotu, 

właśnie po to, by spotkać się z miło-
śnikami japońskiej marki z drugiego 
końca Polski. Patrzymy na to zjawisko 
jak na fenomen: co takiego te auta mają 
w sobie, że ich kierowcy chcą jechać 
z północy na południe, ze wschodu 
na zachód? Że przyjeżdżają tu całe rodzi-
ny? I że  Subaru jest uznawane za część tej 
rodziny? Na to pytanie każdy kierowca 
 Subaru będzie miał własną odpowiedź. 
Moim zdaniem rozwiązanie tej zagadki 
jest ukryte w znaczeniu słowa  Subaru, 
które można przetłumaczyć nie tylko 

jako „Plejady”, ale przede wszystkim – 
„zjednoczenie”. Właśnie tym słowem 
można w ekspresowym skrócie podsu-
mować cały Zlot i zarazem podkreślić 
największą wartość japońskiej marki.

Liczyrzepa przecierał oczy ze zdumie-
nia. Próbował policzyć, ile samochodów 
z logo gwiazd widział, ale przy 200 zgubił 
rachubę. Obserwował kierowców przez 
3 dni i był pod wrażeniem tego, jak prze-
biegało całe to wydarzenie. Pokiwał w za-
myśleniu głową: tak, zdecydowanie chciał-
by, żeby jeszcze kiedyś tu wrócili…

o wszystkim: wyjeżdżając rano na trasę, 
dostajemy prowiant i wodę, za co jesteśmy 
później organizatorom bardzo wdzięczni, 
bo po kilku godzinach na trasie pojawia 
się głód nie tylko sportowych emocji.

Jedziemy w kolumnie  Subaru, za szybą 
malownicze krajobrazy – bez problemu 
można dostrzec mieszkańców okolicznych 
lasów – lisy, sarny, kuropatwy – i kar-
konoską florę. Kręte drogi, nad którymi 
górują Karkonosze, zachęcają do jazdy. 
Nieodkryte do tej pory miejsca zaska-
kują swoją oryginalnością. Uznawana 

za najtrudniejszą trasa terenowa i próba 
w żwirowni pozwalają poczuć się jak 
na innej planecie. Ale nawet inna planeta 
nie jest w stanie pokonać Forestera, 
który w takim terenie czuje się jak ryba 
w wodzie (ma to też drugie znaczenie: nad 
nami cały czas wiszą ciężkie chmury). 
Podjazdy i zakręty sprawiają, że serce 
przyspiesza, adrenalina wzrasta, jest się 
tylko tu i teraz – w tym momencie nie ma 
nic ważniejszego. Emocjom przygrywa 
dźwięk silników typu bokser. Forester 
w swoim środowisku naturalnym.

Cały Zlot promuje aktywne spędzanie 
czasu, książki drogowe prowadzą nas po 
najciekawszych miejscach na Dolnym 
Śląsku. Możemy zajrzeć do Kopalni Uranu 
Podgórze, Ogrodu Japońskiego Siruwia, 
Huty Szkła Julia, Zamku Śląskich Legend, 
Zielonego Laboratorium, czy kościoła 
w Świerzawie. W każdym z tych punktów 
czekają na nas warsztaty albo inne formy 
aktywności. I tak na przykład w Hucie 
Szkła każdy mógł wykazać się swoimi 
artystycznymi zdolnościami (lub dopiero 
je w sobie odkryć) i nanieść na kawałek 
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uczestników w konsternację – co sfo-
tografować, co urzeknie Jury, gdzie 
znajdę obiektywem gen wyjątkowości… 
Różnice pomiędzy poszczególnymi 
trasami sprzyjały pomysłowości i stwa-
rzały okazje do chwytania szklanym 

okiem mgnień chwili tego samego 
obiektu z różnych ujęć. Jury jak zwy-
kle miało ciężki orzech do zgryzienia, 
ale po burzliwej naradzie udało się 
wyłonić zwycięzców tegorocznego 
konkursu fotograficznego.

ZLOT PLEJAD
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Konkurs fotograficzny na XIV Zlocie Plejad

fot. Andrzej Barańczyk (404)

NAGRODY JURY kategoria KRAJOBRAZY:

fot. Przemysław Idziorek (103)

fot. Marek Wierzbicki (454)

fot. Janusz Bulerski (413)

fot. Tomasz Książek (303)

fot. Andrzej Barańczyk (404)

NAGRODY JURY kategoria LUDZIE:

fot. Marcin Kubiak (227)fot. Alicja Plewińska (216)

NAGRODY JURY kategoria ZLOT:

fot. Aleksandra Zawadzka (436)

NAGRODY JURY kategoria ZABYTKI:

fot. Jerzy Płoński (318)fot. Marta Deyk (334)

XIV Zlot Plejad zaofero-
wał amatorom kon-
kursu fotograficznego 

piękno Sudetów i Karkonoszy w naj-
lepszym wydaniu. Soczysta zie-
leń, ukwiecone łąki, a także śnieg 

widoczny w wyższych partiach gór 
z królującą nad nimi Śnieżką… To wszyst-
ko było nie lada wyzwaniem i wprawiało 
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NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria ZLOT:

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria ZABYTKI:

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kat. LUDZIE:NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria KRAJOBRAZY:

ZLOT PLEJAD

fot. Krzysztof Helwich (430)
NP

fot. Paweł Ptak (423)
NP

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kat. ZABYTKI:

fot. Aleksandra Jankowska–Góral (212)
NP

fot. Alicja Plewińska (216)
NP

fot. Jerzy Płoński (318)
NP
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BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK

Mówi się, że proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców. Wiele w tym 
prawdy. Łatwiej wcisnąć gaz do oporu, licząc jedynie na moc silnika, niż cierpliwie, krok po kroku, 
doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu samochodu, by bezpiecznie i pewnie pokonać każdy 
zakręt. Warto zadać sobie w tym miejscu pytanie: jakim kierowcą jestem? Być może dla części 
z Państwa będzie to początek czegoś większego – całego procesu doskonalenia techniki jazdy.

Na końcu prostej
zawsze pojawi się… zakręt 

Gdyby ktoś kazał mi jednym słowem 
określić poprawny sposób skręcania 
samochodem, bez zastanowienia 

mógłbym powiedzieć: „konsekwencja”. 
Niesie ono w sobie bowiem całą mądrość 
techniki bezpiecznej jazdy. Dlaczego? 
Zgodnie z tym, czego dowiedzieliśmy się 
w jednym z poprzednich numerów „Plejad” 
(  NR 71), rzecz leży w odpowiedniej 
koordynacji pracy rąk i nóg. Gdy na końcu 
prostej pojawi się zakręt, będzie on wyma-
gał od nas wspomnianej konsekwentnej 
pracy zarówno kierownicą, jak i pedałami. 

Jeśli za każdym razem będziemy inaczej 
pokonywać zakręt, tylko kwestią czasu 
i warunków na drodze będzie, kiedy 
zaskoczy nas niechciany poślizg. Prowadząc 
szkolenie, zawsze porównuję skręcanie do 
trudnej sztuki tresury psa: gdy ten wyczuje 
stały brak konsekwencji w prowadze-
niu, bez skrupułów może ugryźć nawet 
właściciela, pokazując w ten sposób swą siłę 
i dominację! Tak jak swą dominację ukazuje 
fizyka przy każdym błędzie kierowcy.

Aby „zrozumieć” skręcanie, musimy 
wyobrazić sobie, jakbyśmy zarówno 

rękami oraz nogami starali się mówić 
coś do samochodu. Każdy z podawa-
nych komunikatów musi być spójny. 
Jeśli rękami mówimy: „skręć”, kręcąc 
zwyczajnie kierownicą, musimy do tego 
dopasować nogi, mówiąc nimi również to 
samo. Jak tego dokonać? Podstawowym 
i najprostszym sposobem jest zdjęcie 
nogi z pedału gazu tuż przed skrętem 
kierownicą. To absolutna podstawa. Skręt 
inicjowany jest przednimi kołami, więc 
aby zmienić kierunek jazdy, powinni-
śmy zadbać o ich lepszą przyczepność 
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gaz powinniśmy dodawać płynnie w ta-
kim samym tempie, w jakim prostujemy 
koła. Jeśli ruch rękami jest powolny 
(szybki, długi zakręt), gazu dodajemy 
również powoli. Jeśli dynamicznie cofamy 
kierownicę do wyprostu (wolne, krótkie 
zakręty), wówczas możemy równie dy-
namicznie wcisnąć pedał przyspieszenia. 
Uważając jedynie, aby nie zerwać przy-
czepności kół. Po raz kolejny liczy się więc 
konsekwencja oraz spójna praca rąk i nóg.

Najczęściej popełnianym błędem 
w koordynacji rąk i nóg jest nieodjęcie 
gazu przed skrętem kierownicą lub jedno-
czesne dodanie gazu i wykonanie ruchu 
rękami. „Rozmawiając” z samochodem, 
rękami, mówimy: „skręć”, a jednocze-
śnie nogami dajemy wyraźny sygnał do 
jazdy na wprost. Jeśli kierowca nie wie, 

gdzie prowadzi samochód, to skąd 
samochód ma wiedzieć, czego 

od niego oczekujemy?
Gdy już nauczyliśmy 
się, jak konsekwentnie 

podawać komen-
dy w zakręcie, 

możemy bez 
przeszkód 

dotknąć 

drugiego, częściej popełnianego, błędu, 
„popularnego” wśród większości polskich 
kierowców. „Przekręcanie kół” – bo 
o nim tu mowa – to skręcanie kierownicą 
zdecydowanie zbyt mocno w stosunku do 
tego, czego „wymaga” od nas dany zakręt. 
To prawdziwa plaga na drogach, która 
swoje żniwo zbiera w sytuacji awaryjnej. 
Niezależnie od tego, czy działając w stre-
sie, musimy ominąć przeszkodę, czy też 
ulegając fantazji, jechaliśmy zbyt szybko 
w stosunku do warunków na drodze 
lub krzywizny zakrętu, będziemy musieli 
się zmierzyć z tym problemem. Każdy 
zakręt wymaga skręcenia kierownicą 
o odpowiedni, precyzyjnie określony kąt. 
Rozsądnie myślący kierowca zakłada, 
że im mocniej skręci kierownicą, tym 
lepiej zmieni kierunek jazdy. I ma rację! 
Tego uczymy się przecież już na kursie 
na prawo jazdy podczas wykonywa-
nia kolejnych manewrów na placu.

Rzeczywistość jest jednak bardziej 
złożona. Im szybciej jedziemy, tym coraz 
mniej łaskawym okiem zaczyna na nas 
spoglądać Matka Fizyka, powodując coraz 
większe odkształcanie się opon, a przez to 
utratę ich upragnionej przyczepności z as-
faltem. To bardzo szeroki temat, którego 
zrozumienie wymaga dużej ilości ćwiczeń 
praktycznych, ze względu choćby na stro-
nę psychologii prowadzenia samochodu. 
Generalna zasada jednak mówi: „jeśli 
jadąc dynamicznie, skręciłeś kierownicą 
i samochód nie skręca tak, jakbyś tego 
oczekiwał – nie dokręcaj bardziej kierow-
nicy! To już nie pomoże”. W takiej sytu-
acji na drodze pozostaje Ci tylko ujęcie 
nogi z gazu lub hamowanie (oczywiście 
pomijam tutaj techniki sportowej jazdy).

Jadąc na prostej drodze, wszystko wy-
daje się nieskomplikowane, jednak życie 
jak zawsze czyha na nas z niespodzian-
kami i utrudnieniami. Dojeżdżając do 
zakrętu, cała jazda znacznie się kompli-
kuje. Musimy patrzeć na niego pod kątem 
zarówno ogólnie pojętych warunków 
drogowych, naszych umiejętności i możli-
wości technicznych samochodu, jakim się 
poruszamy, jak i prędkości i toru jazdy. 
Ze względu na wagę problemu tematem 
toru jazdy i bezpiecznej prędkości w za-
kręcie zajmiemy się w kolejnym odcinku 
porad, do którego przeczytania już teraz 

gorąco zapraszam. Na zakończenie 
zachęcam do ćwiczeń, gdyż tylko w taki 
sposób będziemy w stanie wykształcić 
w sobie odpowiednie odruchy, a dzięki 
„pamięci ruchowej”, czyli zdolności orga-
nizmu do podświadomego wykonywania 
wyuczonych czynności, zapewnimy 
bezpieczeństwo podczas jazdy zarówno 
sobie, jak i swoim bliskim. Trudnej sztuki 
bezpiecznej jazdy samochodem nie da się 
bowiem nauczyć siedząc wygodnie w fo-
telu. No, chyba że jest to fotel  Subaru.

do podłoża. „Ujmując gazu”, 
sprawiamy, że przód samo-
chodu nieznacznie opada, 
dociskając przednie 
opony, a przez to 
zwiększając ich 
powierzch-
nię styku 

z asfaltem, a im większa jest ta po-
wierzchnia, tym lepsza nasza przyczep-
ność (dla uproszczenia celowo pomijam 
kwestie związanie z ewentualnym 
odprowadzaniem wody, brudu itp.).

W taki właśnie sposób kończy się pierw-
sza z trzech (po przygotowaniu), zdecydo-
wanie najtrudniejsza, faza skrętu – wejście 
w zakręt. Zwłaszcza mężczyźni winni w niej 
powstrzymać swą niepohamowaną chęć 
dodawania za wszelką cenę gazu. W krót-
kim zakręcie możemy rozpocząć dodawanie 
gazu dopiero po tym, jak 
wychodzenie 

na prostą zainicjują ręce powolnym 
prostowaniem kół. Gdy zakręt jest dłuższy 
i szybszy, w pewnym momencie dla 
utrzymania rozsądnej prędkości, a przede 
wszystkim stabilizacji auta, konieczne jest 
delikatne dodanie stałego gazu (tzw. „pół-
gaz” – patrz schemat poniżej). Musi to być 
zrealizowane z rozwagą, aby nie spowodo-
wać nad – lub podsterowności, w zależności 
od rodzaju napędu, jakim dysponujemy.

Przejście do ostatniej fazy zakrętu ini-
cjują ręce. Aby bezpiecznie wyjść z łuku, 
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JANUSZ DUDEK
JANUSZ DUDEK JEST LICENCJONOWANYM 
TRENEREM TECHNIKI JAZDY. W PRZESZŁOŚCI 
PRZEZ PONAD 12 LAT BYŁ JEDNYM 
Z GŁÓWNYCH INSTRUK TORÓW SZKOŁY 
JAZDY  SUBARU. OSTATNIE 2 LATA POŚWIĘCIŁ 
SZKOLENIU KIEROWCÓW W RÓŻNYCH 
ZAK ĄTK ACH ŚWIATA, PROWADZĄC ZAJĘCIA 
MIĘDZY INNYMI NA TORACH PORTUGALII, 
HISZPANII, AUSTRII, WŁOCH, NIEMIEC, 
BELGII, INDII, CHIN I BRAZYLII, JAK RÓWNIEŻ 
NA ZAMARZNIĘTYCH JEZIORACH SZWECJI.
OLBRZYMIE DOŚWIADCZENIE, 
PRAK TYCZNA ZNAJOMOŚĆ SAMOCHODÓW 
MAREK PREMIUM, DZIESIĄTKI TYSIĘCY 
KILOMETRÓW PRZEJECHANYCH NA RACE 
TAXI ORAZ CODRIVE SAMOCHODAMI 
KLASY SPORT I SUPERSPORT TWORZĄ 
OBRAZ SZKOLENIOWCA Z PRAWDZIWEGO 
ZDARZENIA, JAKIM JEST JANUSZ DUDEK. 
W TRAKCIE SWOJEJ K ARIERY ZAWODOWEJ 
MIAŁ ON OK AZJĘ TRENOWAĆ WIELU POLSKICH 
ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO, 
W TYM RÓWNIEŻ KILKU KIEROWCÓW 
SPRT. UZYSK ANY CERTYFIK AT TRENERA 
MIĘDZYNARODOWEGO (AMG DRIVING 
ACADEMY ORAZ PORSCHE DRIVING 
EXPERIENCE) UMOŻLIWIŁ MU Z KOLEI 
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI 
Z KIEROWCAMI INNYCH KRAJÓW. JANUSZ 
DUDEK JEST RÓWNIEŻ WSPÓŁTWÓRCĄ 
LICZNYCH PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH 
I EVENTOWYCH.

SCHEMAT
WSPÓŁZALEŻNOŚCI
RUCHU KIEROWNICY
ORAZ
PEDAŁU GAZU HAMULEC GAZ

HAMOWANIE

PRZYSPIESZANIE
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Technika pokonania „szybkiego zakrętu”, bez konieczności znacznego wytracenia prędkości na wejściu
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samochodów, stosowane jest do określe-
nia systemu zwiększającego zwinność 
oraz trakcję pojazdu niemal w każdych 
warunkach. Brzmi bardzo zawile, ale jego 
zasada jest prosta. Rozdzielać pomiędzy 
poszczególnymi kołami siłę, jaką gene-
ruje nasz silnik tak, aby maksymalnie 
wspierać kierowcę w dążeniu do osiągania 
postawionych przed samochodem celów. 

Brzmi jakby odnosiło się to do sportu sa-
mochodowego? Tak, na początku bowiem 
system ten był używany właśnie w samo-
chodach wyścigowych i sportowych. Po-
woli wdarł się jednak do aut popularnych 
codziennego użytku. Przykładem jest 
tutaj również  Subaru. System zadebiuto-
wał w modelu  Subaru WRX STI w roku 
2015, aby następnie pojawić się również 

i w innych modelach. Choć możliwe 
jest jego zastosowanie w samochodach 
z napędem na jedną oś, to swoje najwięk-
sze zalety pokazuje on jednak w pojaz-
dach z napędem na wszystkie koła.

Tyle teorii, czas na praktykę
Podczas pokonywania zakrętu 

w prawo to koła po lewej stronie mają do 

Świat motoryzacji idzie jednak 
naprzód, nie oglądając się na 
„maruderów”. Współczesne 

samochody wyposażane są w coraz 
to nowsze i bardziej zmyślne systemy 
wspomagające kierowcę w działaniu. 
Nie wszystkie jednak odbierają przy-
jemność z jazdy, bezdusznie go ograni-
czając. Przykładem takiego systemu jest 

Torque Vectoring (w  Subaru znany pod 
nazwą Active Torque Vectoring), który 
całkowicie zmienia koncepcję użycia 
gazu w zakręcie. Praktycznie nieznany 
szerszej grupie użytkowników samocho-
dów system przebojem, lecz po cichu, 
wdarł się na listy wyposażenia, również 
 Subaru! Czym jest i jak działa, a co 
najważniejsze – jak go właściwie użyć?

Nazwa Torque Vectoring po raz pierw-
szy ujrzała światło dzienne w 2006 r., 
a w jej wprowadzeniu na rynek swój 
znamienny udział miała również dobrze 
znana fanom rajdowej legendy  Subaru 
firma Prodrive. Pojęcie to odnosiło się 
w zasadzie do zjawiska kierowania sa-
mochodem poprzez moment napędowy. 
Aktualnie, w zależności od producenta 

Jeszcze 10 lat temu fora internetowe rozgrzewały debaty, czy ABS jest potrzebny, 
czy wręcz przeszkadza kierowcom, ograniczając co bardziej krewkich miłośników sportowej jazdy. 
Wprowadzenie przez UE kilka lat temu przepisów nakładających na producentów samochodów 
obowiązek wyposażania nowych aut w system stabilizacji toru jazdy ESP (w  Subaru to VDC) 
ponownie wywołało falę oburzenia niektórych.

Torque Vectoring – cichy zwycięzca

BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK



kłamie! Zobaczmy, jak  Subaru włączyło się 
w batalię i śrubowanie czasów przejazdu 
na słynnej pętli północnej toru Nurbur-
gring. To nie przypadek. Szybsze i znacznie 
bardziej precyzyjne reakcje samochodu 
na polecenia kierownicą i gazem gwarantują 
kolejne zbliżenie się do granicy praw fizyki.

W przypadku osób świadomie 
lub mniej, ale jednak używających systemu 
Torque Vectoring przyda się on również 
dla zwiększenia bezpieczeństwa jazdy 
poprzez, niestrudzone dystrybuowanie 
momentu obrotowego silnika na po-
szczególne koła. Nie tylko pomiędzy 
przednią a tylną osią samochodu, ale także 
jego prawą a lewą stroną. Nieświadomy 
niczego kierowca korzysta z jego bene-
fitów, ciesząc się jednocześnie z jeszcze 
lepszego prowadzenia samochodu.

A gdy pojawi się zaskoczenie…
Nawet najlepszy i najbardziej efek-

tywny system nie zastąpi jednak myśle-
nia. To, że Torque Vectoring umożliwia 
trzymanie gazu w zakręcie, nie oznacza, 

że staliśmy się nieśmiertelni! Praw fizyki nie 
da się oszukać. Gaz ma bowiem nieco więcej 
pozycji niż tylko „włącz” i „wyłącz” i wyma-
ga rozważnego i precyzyjnego używania. 
Warto więc wspomnieć również o tym, jak 
z systemem tym współpracuje wspomniany 
we wstępie system ESP (ang. Electronic 
Stability Program). Obydwa opierają 
swoje działanie na tych samych czujnikach. 
Mają jednak inny sposób działania oraz 
odmienne cele. Torque Vectoring poprawia 
prowadzenie, maksymalizując możliwości 
samochodu w danym momencie. Jego dzia-
łanie pomimo precyzyjnego hamowania 
poszczególnych kół nie zwalnia samocho-
du, a wręcz przeciwnie – pozwala jechać 
szybciej. ESP znane w  Subaru jako VDC 
(z ang. Vehicle Dynamics Control) ma za za-
danie natomiast wspomóc kierowcę w opa-
nowaniu samochodu, gdy przekroczyliśmy 
granice przyczepności. Wówczas do gry 
wkracza właśnie ESP i używa tych samych 
hamulców samochodu, aby równocześnie 
ze stabilizowaniem toru jazdy powodować 
także zmniejszenie prędkości samochodu.

Poślizg pojawia się gdy jest za szybko. 
Odcinana jest wówczas możliwość stero-
wania pedałem gazu. Nie ma to miejsca 
w przypadku działania Torque Vectoringu. 
W tym kontekście można zatem po-
wiedzieć, że ESP pełni niejako funkcję 
rodzica spokojnie obserwującego i dumnie 
spoglądającego na kolejne osiągnięcia 
swego dziecka. Gdy jednak rodzic zobaczy, 
że dziecko przesadza, delikatnie i rozsąd-
nie przystopuje nieco poczynania juniora.

Osobiście jestem wielkim fanem To-
rque Vectoringu i uważam go za przyszłość 
motoryzacji (również w samochodach 
elektrycznych w innej postaci). Choć zdaję 
sobie sprawę, że trzeba się go nauczyć 
i wymaga przyzwyczajenia, to sądzę, 
że stanowi wielki krok naprzód w motory-
zacji. Prowadząc zajęcia na zamarzniętych 
jeziorach Szwecji, kiedy pokazuję klientom 
jego skuteczne działanie, sam po cichu 
muszę się kontrolować, aby oszukać swoją 
pamięć mięśniową. Ale poprawnie użyty 
jego działanie robi ogromne wrażenie. 
Zapraszam do wspólnego treningu!

pokonania większą drogę oraz są bardziej 
dociążone. Dociążenie to gwarantuje 
większą przyczepność. Możemy sobie więc 
wyobrazić wykorzystanie jej do poprawy 
prowadzenia samochodu. To do tych kół 
po lewej stronie powinna trafić większa 
„moc”, aby niejako dopędzone zwiększyły 
sterowność i zwinność samochodu. W du-
żym uproszczeniu to na tym generalnie 
polega działanie tego systemu. Oparty 
o czujniki ABS, skrętu kół, przeciążeń 
oraz kąta wychylenia auta względem toru 
jazdy Torque Vectoring wspiera kierow-
cę, ułatwiając mu lepsze prowadzenie. 
Każdy z producentów w minimalnie inny 
sposób realizuje idee tego zjawiska poprzez 
odpowiednie oprogramowanie oraz 
użycie elementów napędu. Jednak ogólna 
zasada pozostaje niezmienna. W teorii 
wygląda to świetnie, w praktyce jednak 
okazać się może wyzwaniem. Zmusza 
bowiem do nieco innych reakcji w sto-
sunku do tych, jakie mamy wyrobione.

Przez wiele lat podczas szkoleń 
z zakresu techniki jazdy w całej Europie 

podkreślało się odpowiednią pracę 
gazem. Idealnym przykładem jest tutaj 
pokonanie slalomu. Dodawanie gazu 
na prostych kołach i odejmowanie go 
tuż przed kolejnym skrętem. Gaz, bez, 
gaz, bez i tak do jego zakończenia. 
Cały świat odszedł już od tego niemal 
całkowicie kilka lat temu. Powodów jest 
wiele, jednak nie chciałbym rozwijać 
tutaj tematu w szczegółach. Stało się to 
faktem! Przyczyniło się do tego również 
między innymi spopularyzowanie na-
pędu na cztery koła oraz wspomnianego 
Torque Vectoringu. Dzisiaj poprawne 
pokonanie kolejnych skrętów slalomu 
(następujących po sobie przeciwnych 
zakrętów), zwłaszcza samochodem z tym 
systemem, to przejazd z lekko dodanym 
gazem i jedynie delikatne ruchy kierowni-
cą. Dlaczego? Najprościej rzecz ujmu-
jąc – jeśli zadaniem Torque Vectoringu 
jest kierowanie „mocy” silnika do kół 
tak, aby pomagało nam to w skręcaniu, to 
całkowicie zdejmując nogę z gazu przed 
skrętem, rezygnujemy z jego pomocy! 

To tak, jakbyśmy wozili ten system tylko 
ze sobą. Nie ma gazu, nie ma „mocy” 
na kołach do dystrybucji. No dobrze, 
ale slalom to nie jest realna droga.

Czy mnie się to przyda?
Zdecydowanie tak. Bezsprzecznie zalety 

tego systemu odczuje każdy. Osobiście 
podzieliłbym jednak benefity Torque Vecto-
ringu na dwie grupy użytkowników: spor-
towców amatorów oraz codziennych kie-
rowców nastawionych na bezpieczeństwo. 
W przypadku pierwszej grupy pomaga on 
osiągnąć lepsze wyniki w jeździe na czas. 
Wszak to od sportu wszystko się zaczęło. 
Za przykład podaję tu zawsze  Subaru WRX 
STI. Pamiętam swoje pierwsze wrażenia 
z jazdy tym samochodem tuż po prezentacji 
oraz dynamiczne jazdy dla zaproszonych 
gości Wrocławskiego Salonu  Subaru. 
Potężne wrażenie zrobiła na mnie zupełnie 
odmienna charakterystyka samochodu – 
zdecydowanie bardziej wyścigowa niż 
rajdowa. Dla wielu może to być zburzenie 
jakiejś wewnętrznej świątyni, ale stoper nie 
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Rys. 1. Przyspieszanie podczas jazdy na wprost. 
Na tylne koła kierowane jest więcej momentu 
napędowego.

STRZAŁKA ZIELONA: 
ŁĄCZNY MOMENT NAPĘDOWY 
DLA KAŻDEGO Z KÓŁ

STRZAŁKA CZERWONA:
MOMENT HAMOWANIA DLA KAŻDEGO Z KÓŁ

Rys. 2. Działanie Torque Vectoringu na zakręcie. 
Długość strzałek obrazuje wielkość momentu 
napędowego kierowanego na poszczególne 
koła (co powoduje lepsze „wchodzenie” w zakręt 
bez efektu podsterowności). Większy moment 
napędowy (na naszym rysunku - lewych kół obu 
osi) pojawia się dlatego, że system jednocześnie 
„dodaje gazu” i lekko przyhamowuje oba prawe 
koła. W rezultacie wszystkie cztery koła napędzają 
samochód, ale lewe czynią to mocniej, likwidując 
efekt podsterowności w prawym zakręcie. 
 
 

Rys. 3. Różnica pomiędzy Torque Vectoringiem a VDC: 
w tym drugim przypadku odpowiednie koła (we-
wnętrze) są tylko przyhamowywane. Standardowy 
system VDC posługuje się jedynie funkcją hamowania 
kół. Gdy czujniki i elektronika odkryją nieprzewidziane 
zachowanie samochodu w zakręcie, wtedy jedno, 
dwa lub nawet trzy koła są hamowane w ten sposób, 
aby naprowadzić auto na przewidziany przez kierow-
cę tor jazdy. Zazwyczaj towarzyszy temu automa-
tyczna redukcja momentu napędowego, wspoma-
gająca odzyskiwanie przyczepności poszczególnych 
kół. Co ważne, VDC reaguje dopiero po wykryciu 
np. poślizgu którejś osi, natomiast Torque Vectoring 
działa nawet przed „wejściem” samochodu w zakręt.
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To nie tak miało być. Miały być Góry Pontyjskie, podnóże Araratu, jezioro i miasto Wan, ormiańskie 
monastyry, wulkan Nemrut Dagi, rzeka Tygrys, kurdyjski Diyarbakir i wiele innych atrakcji – jednym 
słowem nieznana nam Turcja wschodnia, o której Miłosz opowiadał nam już od dawna. Życie jednak 
brutalnie zrewidowało nasze plany i zmusiło do radykalnej zmiany celu naszej wyprawy.

ręki od swoich tureckich znajomych, 
także Pan Dyrektor nawiązał kontakt 
z tureckim oddziałem  Subaru i informacje, 
które otrzymaliśmy, trochę nas uspo-
koiły. Niemniej jednak na liście uczest-
ników co jakiś czas zachodziły roszady 
rezygnujących i nowych chętnych. I gdy 
wydawało się, że sytuacja się stabilizuje 
i wyjazd jednak dojdzie do skutku, doszło 
do nieudanego puczu sprzeciwiającej się 
rządom Erdogana opozycji i zaostrzenia 
sytuacji w całej Turcji, z wprowadze-
niem godziny policyjnej włącznie.

Ta ostatnia informacja wzbudziła 
największe obawy wśród nas i naszych 
przewodników, ponieważ praktycznie wy-
kluczała i czyniła bardzo niebezpiecznymi 
wszystkie biwaki w terenie. Nawet Miłosz, 
który zwykle tonował nastroje, stwier-
dził, że to może być zbyt niebezpieczne. 

Stanęliśmy zatem przed trudną decyzją: 
albo odwołujemy wyjazd zupełnie, na co 
jednak większość z nas nie miała ochoty, 
albo zmieniamy kierunek. Nasi przewod-
nicy przebywali wówczas w Gruzji, więc 
szybko zaproponowali dwa kierunki. 
Pierwszy to Gruzja – dla części z nas po raz 
drugi, ale z nowymi miejscami, których 
poprzednio nie odwiedziliśmy. Drugi to 
Kaukaz Północny, czyli Dagestan, Czecze-
nia, Inguszetia i Osetia Północna – który 
jednak pod wpływem wydarzeń w Turcji 
nie brzmiał dla nas zachęcająco, pomimo 
zapewnień Miłosza, że jest tam bezpiecz-
nie. Ostatecznie wybór padł na Gruzję.

Dla mnie i Justyny była to miła nie-
spodzianka, gdyż po pierwszej wizycie 
obiecaliśmy sobie, że na pewno tam 
wrócimy, jednak nie spodziewaliśmy się, 
że nastąpi to tak szybko. Niestety dla części 

załóg zmiana kierunku oznaczała koniecz-
ność zrezygnowania zupełnie z wyjazdu. 
Do Gruzji mieliśmy bowiem dotrzeć przez 
Ukrainę i Rosję, co wiązało się z uzyska-
niem dla posiadaczy aut leasingowanych 
przetłumaczonych i potwierdzonych 
notarialnie zgód od firm leasingowych 
na wjazd do tych krajów. Było po prostu 
zbyt mało czasu, żeby to załatwić. Kolejna 
sprawa to konieczność szybkiego wyro-
bienia wiz do Rosji. Musieliśmy skorzystać 
z biura wizowego z Gdańska, które jako 
jedyne (wg informacji Miłosza) było w sta-
nie załatwić to na czas. Tak więc z duszą 
na ramieniu wysłaliśmy nasze paszporty, 
by po tygodniu cieszyć się z posiada-
nych wiz. Ostatecznie trudy organizacji 
przeszły cztery załogi: Dyrekcja z Mar-
cinem (@Than_Junior) i Piterem, Marek 
(@Drzemik) z córką Julką, ja (@przemekka) 

Po ogłoszeniu na Forum  Subaru 
szczegółów kolejnej wyprawy 
lista uczestników zapełniła 

się dość szybko, pomimo tego że plano-
wany kierunek był dość odległy, a udział 
w wyprawie wymagał wzięcia długiego 
urlopu. Beata i Miłosz postanowili tym 
razem zabrać nas do wschodniej Turcji, 

miejsca, o którym niewiele wiedzieliśmy, 
a które skrywało wiele atrakcji zarówno 
historycznych, jak i przyrodniczych. 
Program przedstawiał się imponująco, 
ale gdy organizacja ruszyła już na dobre, 
w styczniu, kilka miesięcy przed plano-
wanym terminem wyprawy, doszły do 
nas niepokojące informacje o zaostrzeniu 

sytuacji w tamtym regionie. Konflikt 
pomiędzy prezydentem Turcji a mniej-
szością kurdyjską oraz nasilenie działań 
wojennych przy granicy z Syrią sprawiły, 
że część uczestników zaczęła mieć poważ-
ne obawy co do bezpieczeństwa naszego 
wyjazdu. Sytuację na bieżąco monitorował 
Miłosz dzięki informacjom z pierwszej 
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w miejscowości Sachy, które okazały 
się dość „wyboiste”, większość dróg 
zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji 
miała przyzwoitej jakości lub wręcz 
nowy asfalt oraz z reguły po dwa pasy 
w każdym kierunku jazdy. Dodatkowo 
ominęły nas większe korki i przestoje, 
więc jazda szła całkiem sprawnie.

Kolejną niespodzianką były ceny w obu 
krajach. Zarówno paliwo, hotele i jedzenie 
były odczuwalnie tańsze niż u nas. Nie spo-
sób nie wspomnieć też o życzliwości i go-
ścinności obu narodów. Podczas czterech 
dni podróży nie mieliśmy żadnej niemiłej 
czy niebezpiecznej sytuacji. Z drugiej 
strony czasami dało się odczuć, że jednak 
jesteśmy na Wschodzie. Styl jazdy tamtej-
szych kierowców powodował niejednokrot-
nie ciarki na plecach, tak samo jak widok 

kilkunastu skasowanych w czo-
łowych zderze-

niach wraków 
samochodów. 
Przekracza-
nie granicy 
ukraińsko-

-rosyjskiej też miało swój „urok” i zajęło 
nam kilka godzin. Dostaliśmy bowiem do 
wypełnienia kilka formularzy. Mieli-
śmy co prawda ściągawki od Miłosza, 
jednak nie do wszystkich dokumentów, 
a uzyskanie pomocy od skądinąd miłej 
celniczki o pierwszej w nocy szło dość 
opornie. Gdy po kilkunastu podejściach 
udało się już wszystkim wpisać w odpo-
wiednie rubryki cokolwiek, by je zapełnić 
i ukontentować panią celnik, wjechaliśmy 
na teren Rosji i po 30 km jazdy dotarliśmy 
do zarezerwowanego przez internet hotelu, 
w którym… okazało się, że część z naszych 
pokoi została o godzinie 21 sprzedana 
innym chętnym. Była godzina 3 nad ranem 
i tłumaczenie pani recepcjonistce, że rezer-
wacja powinna obowiązywać do dnia na-
stępnego, a w razie problemów hotel powi-
nien skontaktować się z nami telefonicznie, 
przypominało trochę skecz Monty Pytona.

Na szczęście na naszą prośbę po kilku-
nastu minutach do hotelu przybyła zaspana 
kierowniczka, która w ciągu pół godziny 
zorganizowała brakujące pokoje. Tak więc 
pierwszy nocleg w Federacji był dość 

krótki. Mądrzejsi o to doświadczenie ko-
lejne zarezerwowane noclegi potwierdzali-
śmy telefonicznie, zgłaszając późną godzinę 
przyjazdu. Dalsza część podróży przebie-
gała bez niespodzianek, noclegi w Rostowie 
i Władykaukazie także, więc w dobrych 
humorach i przyzwoitej kondycji wjechali-
śmy więc do Gruzji jedynym działającym 
przejściem granicznym prowadzącym 
Gruzińską Drogą Wojenną. Ten ponad 
dwustukilometrowy szlak już od czasów 
starożytnych łączący Władykaukaz i Tbilisi 
prowadzi przez Wielki Kaukaz. Jego naj-
wyższy punkt stanowi Przełęcz Krzyżowa 
na wysokości 2 379 m n.p.m. W XIX w. 
Rosjanie przebudowali, poszerzyli i umoc-
nili drogę w celu umożliwienia szybkiego 
przerzucania wojsk przez Kaukaz. Stąd 
też pochodzi jej współczesna nazwa.

Tuż za granicą spotkaliśmy się z ocze-
kującymi nas przewodnikami, 
którzy przygotowali nam iście 
gruzińskie powitanie. 
Był zimny arbuz, 

z Justyną i Przemek (@pzast) z żoną 
Beatą i dwójką dorosłych dzieci: Kingą 
i Kubą. Zapowiadała się więc najbar-
dziej kameralna Subariada w historii.

W takim składzie spotkaliśmy się 
wieczorem 27 lipca w Zajeździe Polonez 
niedaleko przejścia granicznego w Korczo-
wej, by następnego dnia rano przekroczyć 
granicę z Ukrainą, zanim na przejściu 
zrobi się tłok. Zaplanowaliśmy ambitny 
plan dojazdu liczącego ponad 2700 km. 
Pierwszego dnia mieliśmy pokonać 
Ukrainę i nocować tuż za granicą w Rosji. 
Drugi nocleg wypadał w Rostowie nad 
Donem, a trzeci we Władykaukazie 
niedaleko granicy z Gruzją. Planowo 
mieliśmy spotkać się z Beatą i Miłoszem 
po gruzińskiej stronie granicy czwartego 
dnia około południa. Miłosz od razu 
twierdził, że będziemy musieli 

się mocno spiąć i cisnąć nasze Forestery, 
żeby zrealizować plan. Mieliśmy bowiem 
po drodze dwie przeciwności. Pierwsza 
to zmiana dwóch stref czasowych, 
czyli strata dwóch godzin snu, 
druga to przejścia graniczne, 
które dla nas przyzwyczajo-
nych do strefy Schengen 
były wielką niewiadomą. 
Granicę polsko-ukraińską 
przekroczyliśmy dość 
sprawnie i ruszyliśmy 
na wschód. Trzeba 
przyznać, 
że było to 
dla nas 
ciekawe 

doświadczenie, trochę powrót do przeszło-
ści, choć pod wieloma względami Ukraina 

i Rosja pozytywnie nas zaskoczyły. 
Pierwszą miłą niespodzianką był 

stan dróg. Poza jednym kilkuna-
stokilometrowym skrótem w oko-

licach Lwowa oraz dojazdem 
do granicy 

ukraińsko-
-rosyjskiej 
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gruzińska lemoniada, czurczchela, czyli 
orzechy włoskie nawleczone na sznurek 
i zatopione w soku z winogron zagęszczo-
nym skrobią oraz oczywiście gruzińskie 
wino. Zwłaszcza to ostatnie sprawiło, 
że szybko zapomnieliśmy o trudach 
trzydniowego dojazdu i w świetnych 
humorach ruszyliśmy ku czekającym nas 
przygodom. Na początek wjechaliśmy do 
miasteczka Stepancminda, żeby zakupić 
prowiant na czekające nas dwa noclegi 
w terenie. Poza chlebem i owocami uzu-
pełniliśmy zapasy wody pitnej oraz innych 
niezbędnych napojów. Wypłaciliśmy także 
odpowiednią ilość gruzińskiej gotówki 
z bankomatu. Następnie ruszyliśmy 
w pierwszy na tej wyprawie teren. Kamie-
nisto-szutrową wąską drogą wspięliśmy się 
na wysokość około 2170 m, gdzie znajdo-
wał się XIV-wieczny klasztor i prawosław-
na cerkiew Św. Trójcy – Cminda Sameba. 
Podróż zaczęliśmy od przygody z gruziń-
ską marszrutką, której kierowca podczas 
pisania SMS-a zaparkował na tylnym zde-
rzaku dyrekcyjnego Forka. Po wstępnych 
oględzinach auta uznaliśmy, że nie ma cza-
su ani sensu wzywać policji. Po krótkich 
negocjacjach w języku rosyjskim kierowca 
marszrutki zgodził się na zaproponowany 
„wymiar kary”, więc ruszyliśmy dalej.

Droga pięła się stromo w górę, a pa-
nujący na niej dość spory ruch zmuszał 
nas kilkukrotnie do ruchu wahadłowego. 
Pod koniec naszym oczom ukazało się 
żywo zielone wzgórze z cerkwią i klaszto-
rem na szczycie, poprzecinane licznymi 
rdzawobrązowymi prostymi i krętymi 
liniami pozostawionymi przez koła wspi-
nających się na szczyt aut. Każdy z nas 
wybrał inny „ślad” i po kilku minutach 
również zaparkowaliśmy u podnóża 
klasztoru. Pomimo pogarszającej się 
pogody i pojawienia się mżawki zwie-
dziliśmy sprawnie cerkiew, nasyciliśmy 
wzrok rozpościerającym się widokiem 
na otaczające nas góry i dolinę z miastecz-
kiem Stepancminda, znanym też jako 
Kazbegi, i zjechaliśmy autami nieco niżej 
na w miarę płaską łąkę, gdzie zjedliśmy 
pierwszy na tej wyprawie plenerowy 
obiad. W trakcie posiłku wiatr rozgonił 
nieco wiszące nad nami chmury i naszym 
oczom ukazał się majestatyczny ośnie-
żony szczyt góry Kazbeg o wysokości 

5034 m n.p.m. Tak więc pierwszy punkt 
programu mogliśmy uznać za zaliczony.

Po obiedzie zjechaliśmy tą samą drogą 
do punktu startu i ruszyliśmy w kierunku 
Tbilisi. Po drodze podziwialiśmy górskie 
widoki, majaczące w oddali skaliste 
szczyty i pokryte soczystą zielenią traw 
zbocza gór ciągnące się wzdłuż wojen-
nej drogi. Zrobiliśmy sobie także krótki 
przystanek przy pomniku przyjaźni 
radziecko-gruzińskiej, wzniesionym 
w czasach ZSRR przez Rosjan. Zbudowa-
na na szczycie pionowej skały żelbetowa 
ściana na planie półokręgu, pokryta od 
wewnątrz niszczejącymi obecnie mozai-
kami przedstawiającymi scenki historycz-
ne, z wyciętymi regularnie łukowatymi 
otworami, w których znajdowały się 
małe balkoniki widokowe, budziła w nas 
mieszane uczucia, zwłaszcza zważywszy 
na trudną historię i relację między oboma 
narodami. Jednak widok rozpościerający 
się stamtąd na okolicę wart jest choćby 
krótkiego postoju. Kolejny obowiązkowy 
postój miał miejsce przy tzw. gruzińskim 
Pamukkale. Choć rozmiarami daleko mu 
do oryginału, to jednak nagie piaskowo 
różowe zbocze, po którym spływała 
leniwie cienka warstwa wody, robiło 
niesamowite wrażenie. Pomimo chłodu 
nie odmówiliśmy sobie krótkiego spaceru, 
niektórzy nawet boso, po mokrej skale, 
która mimo połysku wcale nie była śliska.

Po obowiązkowej sesji fotograficznej 
ruszyliśmy dalej w dół, by pod wieczór 
dotrzeć na miejsce pierwszego noclegu 
w terenie, nad brzegiem sztucznego jeziora 
Żinwali, u stóp średniowiecznej twierdzy 
Ananuri. Pomimo mroku szybko 
rozbiliśmy obóz i rozpoczęliśmy wieczorną 
integrację. Naszego obozu pilnie strzegły 
okoliczne psy, które rozlokowały się pod 
naszymi autami. W trakcie wieczornej 
imprezy złożył nam wizytę rosyjski 
student pochodzący z północy Rosji, 
a konkretnie z Karelii. Pytanie o papierosy 
przerodziło się w miłą rozmowę, dzięki 
której część z nas mogła sobie odświeżyć 
zapomniany już język rosyjski. Na zakoń-
czenie Rosjanin zaprosił nas do odwiedze-
nia swoich rodzinnych stron, co skrzętnie 
wykorzystał Miłosz do zawarcia z nim 
fejsbukowej znajomości. A nuż kiedyś 
skorzysta z jego pomocy?
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Słowenia Levorgiem
Pomysł na majówkę ‘17 siedział w mojej głowie od dawna; fakt – Słowenii nie było w planach, 
ale jak to w życiu bywa – coś tam zaświtało, zastukało i obecnie jesteśmy już „po” tygodniu 
majowych wakacji w tym malutkim, ale przepięknym kraju.

pasuje do wielkości Słowenii, ale tak za-
ciszne i pełne uroku, przynajmniej w maju, 
że nie chce się stamtąd wracać do naszych 
zatłoczonych miast), masyw Triglavu, 
najwyższego szczytu Słowenii, a jakby 
tego było mało, fantastyczne zjawiska 
krasowe – w postaci jaskiń i wąwozów.

Jaskinie to odrębny temat, wynika 
z moich zainteresowań, stąd w trakcie 
tego krótkiego pobytu zaliczyliśmy 
dwie. Uwierzcie, na każdą z nich trzeba 
liczyć co najmniej 4 godziny, a licząc 
dojazd – robi się z tego wypad na cały 
dzień. Oczywiście, osobiście uważam, 

że Polska i tak jest najpiękniejsza…
Przy planowaniu podróży skorzystałem 

z pomocy portalu  visitslovenia.pl . Dzięki 
radom twórców tej strony, szczególnie 
pana Pawła, udało się zorganizować 
noclegi. Istotne jest to, że miłośnicy i pro-
pagatorzy tego pięknego kraju są bezinte-
resowni, Przynajmniej z punktu widzenia 
turysty takiego jak ja… Ale po kolei…

Noc 30 kwietnia 2017 – Levorg 
zapakowany, pojemny bagażnik pełen, 
dał, o dziwo, radę, mimo że jechały 
cztery osoby dorosłe, w tym trzy do-
rosłe kobiety! Winiety przyklejone 

(kupione wysyłkowo dotarły na czas).
Podróż przez Czechy, Austrię i do 

Słowenii. Pierwszy cel to przepiękne 
wzgórza z winnicami w okolicach Jeru-
zalem, a dokładnie mała miejscowość 
Kog, oddalona o niespełna 600 km od 
południa Polski. Niestety już w Czechach 
zastrajkowała nawigacja w au-
cie – błędny odczyt karty SD, 
ale po kilkukrotnym włączeniu/
wyłączeniu ruszyła i już się 
problem nie pojawił. Mimo to 
pot zrosił przez chwilę moje 
czoło, auto miało raptem 

Ten mikroskopijny kraj, przeważnie 
traktowany przez rodaków jako 
tranzyt w drodze na wybrzeże 

chorwackie, jest zwyczajnie niedoceniony. 
Mając niespełna 21 mln mieszkańców 

(w stolicy mieszka więcej niż 1/10 spo-
łeczeństwa) i raptem 21 tys. km² po-
wierzchni, – posiada na swoim terytorium 
wszystko, co jest dla turysty jak najbardziej 
pożądane… W Słowenii każdy znajdzie 

coś dla siebie. Wspaniałe wzgórza z roz-
ległymi winnicami na wschodzie kraju, 
słoneczne wybrzeże (którego wielkość jest 
adekwatna do wielkości tego państwa), cu-
downe jeziora (ich „ilość” również idealnie 
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gdzie istotny jest limit wagowy – i to był 
strzał w dziesiątkę. Jak już wspomniałem 
wcześniej, zwiedzanie wymaga wcześniej-
szej rezerwacji, a dwa dni przed naszym 
przyjazdem poziom wody w jaskini 
uniemożliwiał jej zwiedzanie, na szczęście 
opadł na tyle, że w dniu przyjazdu nie było 
z tym problemu. Na samym końcu czekała 
na nas mała niespodzianka. Nasz nieza-
wodny przewodnik przygotował dla nas 
w czeluściach podziemnego świata kawę 
i herbatę, do wyboru. Po pamiątkowych 
zdjęciach czekała nas droga powrotna…

Krizna Jama to był etap podróży nad 
słoweńskie wybrzeże. Po czterech godzi-
nach spędzonych w podziemnym świecie 
udaliśmy się do Portoroz. Dwa dni pobytu 
w tym kurorcie tylko potwierdziły urok 

słoweńskiego wybrzeża. Portoroz to 
centrum hotelowo-turystyczne, natomiast 
wystarczyło kilkanaście minut spaceru 
wzdłuż wybrzeża, by znaleźć się w innym 
świecie – w Piranie… A w nim nuta historii, 
wspaniałe widoki, wszędobylskie czerwone 
dachy… – Cała nasza czwórka była zachwy-
cona tym miejscem. Cypel wcinający się 
w morze, gdzieś tam za horyzontem Wło-
chy i Wenecja – to wszystko tylko utwier-
dziło nas w słusznej decyzji o zwiedzeniu 
tego pięknego zakątka. Widok z murów 
miejskich – niezapomniany! Mimo po-
czątku maja pogoda była bardzo, bardzo 
udana, a w ojczyźnie ulewy i zimno…

Polecam zimne piwo, koniecznie 
miejscowe, w knajpce na samym brze-
giem morza, koniecznie w Piranie, 

2 tys. km przebiegu, a map papiero-
wych zbytnio nie analizowaliśmy przed 
podróżą – bezpiecznie spoczywały 
w bagażniku (w końcu licho nie śpi…).

Wśród słoweńskich winnych wzgórz 
zatrzymaliśmy się w gospodarstwie agro-
turystycznym państwa Hlebec, a tam – ci-
sza, spokój, kameralne warunki i… dosko-
nała kuchnia. Dla kogoś, kto spragniony 
jest obcowania z naturą, uwielbia piesze 
bądź rowerowe wycieczki – to miejsce god-
ne polecenia, w którym można naprawdę 
wypocząć. Nasza przyjaciółka Agnieszka, 
towarzyszka podróży, była w siódmym 
niebie – łono natury, naturalne produkty, 
zdrowa kuchnia, czyste i świeże powie-
trze – to jest to, co każdy pokocha. I jest 
to miłość od pierwszego wejrzenia!

W trakcie dwudniowego pobytu odwie-
dziliśmy także pobliski zamek w miejsco-
wości Ptuj, znanej naszym rodakom raczej 
z tranzytu na Chorwację. Polecam zdecydo-
wanie zatrzymać się w niej na kilka godzin. 
Okolica słynie także ze źródeł termalnych, 
z których najbliższe oddalone są raptem 
o 15 km od Ptuj. Wieczorne spacery wśród 
winnych latorośli przy zachodzącym słońcu, 
zakochane oczy mojej małżonki (mamy 
już ćwierć wieku stażu za sobą, a mimo to 
potrafię ją czasami zaskoczyć), do kolacji 
miejscowe wino o wdzięcznej nazwie „Amo-
re” – to gotowy przepis na udane wakacje.

Czas goni, kolejne atrakcje przed 
nami, po relaksującym pobycie w winnicy 
państwa Hlebec – kierunek wybrzeże, 
a po drodze – perełka Słowenii: jaskini 

wodna Krizna Jama. Muszę zaznaczyć, 
że zwiedzanie w naszym wariancie (czyli 
czterogodzine) wymaga wcześniejszej 
rezerwacji. Ale uwierzcie – warto… 
Uzbrojeni w twarzowe, czerwone kom-
binezony, gumowce, kaski i lampy – ru-
szyliśmy w ciemne czeluście pod opieką 
przewodnika Gaspara, młodego prze-
wodnika i miłośnika tej wodnej jaskini.

95% zwiedzania odbywa się w nurcie 
podziemnej rzeki i poprzez kilkanaście 
jezior, na pontonach. Wybrana przez nas 
wersja zwiedzania (Aga jako „rozsądny” 
członek naszej ekipy z początku pro-
testowała przeciwko takim atrakcjom, 
ale summa summarum była zachwycona!), 
zakładała 4 godziny zwiedzania/pływania 
w maksymalnie 4-osobowym składzie, 
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natomiast bardziej przyziemne sprawy, 
na przykład nocleg, już w Portoroz, gdzie 
spacer wieczorem w towarzystwie świateł 
i neonów hotelowych też ma swój urok.

Po wspaniałych prawie trzech dniach 
na „olbrzymim” (raptem czterdzieści parę 
kilometrów linii brzegowej) słoweńskim 
wybrzeżu przyszedł czas na kolejny punkt 
programu… Nie ukrywam, że z bólem 
serca opuszczaliśmy to miejsce, by udać się 
w Alpy Julijskie, rejon Triglava i wspa-
niałych słoweńskich jezior – Bled, Bohinj 
i innych… Pogoda była trochę deszczowa, 
więc szybka i krótka dyskusja zakończyła 
się jednomyślną: decyzją: jedziemy do ja-
skini Postojna! To zaledwie kilkanaście ki-
lometrów od naszej trasy, a w końcu to jed-
na z największych atrakcji tego maleńkiego 
kraju. Było warto…pociągiem do wnętrza 
ziemi, potem na własnych nogach i znowu 
powrót koleją szynową… Eh, nigdy nie 
byliśmy w takim miejscu! Tak bogatym 

w utwory geologiczne, tak wspaniałym, 
że zwiedza się je w zadumie, że natura 
może stworzyć coś tak szalenie pięknego…

Kto był, wie, kto jeszcze nie był – to 
naprawdę powinien obejrzeć. Zwiedzanie 
„komercyjne”, w tym jazda kolejką szy-
nową do serca jaskini, trwa dwie godziny. 
Brak słów, by opisać to miejsce. Z uwagi 
na piękno tego cudu natury pomijam ogól-
nie panującą komercję, doznania wzroko-
we podczas zwiedzania to klasa światowa!

Jeszcze przed wejściem kompletne 
zaskoczenie – spotkaliśmy naszych 
przyjaciół z Polski, a nawet całą gru-
pę znajomych, którzy zwiedzali ten 
kompleks jaskiń w ramach wycieczki 
(świat jednak jest mały…). Pozdrowie-
nia dla Mirka i Agi – mieszkamy kilka 
kilometrów od siebie, a spotykaliśmy 
się w tak odległym zakątku Europy.

Po dotarciu nad jezioro Bled i zała-
twieniu spraw noclegowo-pobytowych nie 
czekaliśmy na aklimatyzację i postanowi-
liśmy obejść to niezbyt duże, ale szalenie 
urocze jezioro. Do obejścia bez fotek 
wystarczy 1,5 godziny, natomiast z po-
dziwianiem widoków, robieniem zdjęć – 
minimum 3 godziny… Nie zapomnimy 
napotkanego tam polskiego małżeństwa 
z małym Kazikiem… Było to kolejne 
sympatyczne spotkanie na obcej ziemi…

Polecamy także bledzkie kremów-
ki – to coś à la nasze kremówki papieskie 
rodem z Wadowic, ogromne porcje, 
które w naszej towarzyszce podróży 
Agnieszce budziły sprzeczne emo-
cje, bo to przecież bomba kaloryczna, 
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ale naprawdę smaczna… Na szczęście 
moja córka i małżonka skutecznie zgasiły 
jej „zdrowożywieniowe” nawyki i dane 
było nam się tymi specjałami rozko-
szować. Przynajmniej ten jeden raz…

A samo jezioro? Fotografie w niewielkim 
stopniu oddają jego piękno, wyspa z cerkwią, 
na którą można dostać się na trzy sposoby: 
wynająć łódkę, wynająć łódkę z wioślarzem 
lub najprostszy sposób – po prostu wpław.

Zachwyca kolor i czystość wody, nie-
spotykana zbyt często w naszej ojczyźnie. 
Generalnie to charakterystyczne dla 
Słowenii – dbałość o czystość natury, 
czego dowodem jest właśnie otoczenie 
tego jeziora, i nie tylko tego. Jeszcze nie 
raz było nam dane o tym się przekonać.

Kolejny dzień to okolice jeziora Bohinj, 
wspaniałe otoczenie, wśród wysokich gór, 
niezniszczone przez przemysł i turystów. 
Obejście tego akwenu to minimum cztery 
godziny, ale damskie gremium ustaliło, 
że nie tym razem, że za rok… Wobec 
przewagi liczebnej żeńskiej płci byłem 
zmuszony się poddać, ale to punkt progra-
mu na kolejny wypad, w następnym roku.

Będąc w Bledzie, nie można pominąć 
kolejnej okolicznej atrakcji – wąwozu Vint-
gar. Eh, łezka się kręci na wspomnienie… 
Sam wąwóz to trasa ok. 1 600 m w jedną 
stronę, ale trzeba wrócić tą samą trasą, 
chyba że ma się czas bez limitu i piękną 
pogodę, to jest opcja powrotu górską 
ścieżką, na północ od Vintgaru (może za 
rok). To, co uwieczniliśmy na fotografiach, 

mimo że robi wrażenie, nie oddaje piękna 
tego miejsca. To trzeba zobaczyć na własne 
oczy! Osobiście przekonać się, że woda 
może mieć niespotykaną barwę i czystość.

Tydzień minął szybko, zbyt szyb-
ko. Już teraz jesteśmy zdecydowa-
ni – w 2018 roku, w ostatnim tygodniu 
maja, wracamy do Słowenii… Dla-
czego w maju? Z kilku powodów:

– nie ma morderczych letnich tempe-
ratur, a jest już przyjemnie ciepło, nawet 
gorąco (opalenizna gwarantowana!),

– ilość turystów jest znośna, w letnie 
wakacyjne miesiące jest masa turystów 
(to opinie miejscowych, z którymi się 
przyjemnie rozmawia, są bardzo życz-
liwi i nigdy nie odmawiają pomocy),

– Jaskinia Skocjańska,
– Triglav,
– i długo jeszcze mogli-

byśmy wymieniać…
Zdecydowanie polecamy Słowe-

nię osobom, które, tak jak my, nie 
lubią się prażyć, wylegiwać na plaży, 
a preferują aktywne zwiedzanie.

Zapytacie: a  Subaru? Cóż, dystans 
ok. 2 tys. km, auto załadowane, prędko-
ści autostradowe, góry, góreczki, miasta, 
wioseczki itd. Średnie spalanie 7,4 l/100 
km, co uważam za wynik lepiej niż 
dobry, wręcz niewiarygodny, ale praw-
dziwy. Kręgosłup w wygodnych fotelach 
nie protestował, towarzyszki podróży 
na wygodę nie narzekały, jednym zda-
niem: zgodnie z oczekiwaniami.
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Mimo że wszystkie majowe wydarze-
nia zlokalizowane były w różnych, 
odległych od siebie zakątkach 

kraju, przedstawicieli redakcji „Nowo-
czesnego Budownictwa Inżynieryjnego” 
nie mogło zabraknąć na żadnym z nich. 
Dzięki partnerowi wydawnictwa –  Subaru 
Import Polska – mogliśmy przemieszczać 
się wygodnie i na czas bez względu na po-
godę oraz stan nawierzchni lub jej brak.

Debiut  Subaru Outback na polu 
testowym Targów Kielce

Tegoroczne „XXIII Międzynaro-
dowe Targi Budownictwa Drogo-
wego”, w skład których weszło pięć 
wystaw związanych z infrastrukturą 
drogową: Autostrada – Polska, 

Maszbud, Traffic Expo, Rotra i Europar-
king, zajęły ponad 30 tys. m2 powierzchni 
oraz zgromadziły 418 firm z 20 krajów 
całego świata. Tradycyjnie już w czasie 
imprezy odbyło się wiele spotkań me-
rytorycznych. Jednym z ważniejszych 
punktów programu była debata „W dia-
logu buduje się najlepiej”, zorganizowa-
na przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa wraz sygnatariuszami 
Białej Księgi Budownictwa Drogowego.

Targi w Kielcach dla branży drogowej 
stanowią wyjątkową okazję do wymiany 
poglądów oraz zapoznania się z najnow-
szymi rozwiązaniami zarówno w zakresie 
technologii budowy dróg, jak i nowinek 
dotyczących infrastruktury drogowej. 
Dużym zainteresowaniem zwiedzających 

WYDARZENIA tekst:  MARIA SZRUBA/NBI
zdjęcia:  NBI MEDIA

Subaru na największych 
wydarzeniach targowych
Tegoroczny maj obfitował w spotkania branżowe. W Kielcach od 9 do 11 maja odbywały się 
„XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego". Zaraz po nich, 16–18 maja, miały miejsce 
„XXV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017" 
w Bydgoszczy. Na koniec miesiąca, 22–26 maja, przypadła „XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna 
Awarie Budowlane 2017” w Międzyzdrojach. Wszystkie te wydarzenia, będące nieocenionym forum 
wymiany poglądów i doświadczeń, w kalendarzu przedstawicieli branży 
budowlanej stanowią obowiązkowe pozycje.



naukowców, inwestorów, projektantów, 
wykonawców oraz przedstawicieli 
administracji budowlanej zebrało się 
w celu wymiany poglądów i doświadczeń 
w zakresie szeroko pojętego bezpie-
czeństwa konstrukcji budowlanych.

Tematyka referatów wygłoszonych 
podczas konferencji dotyczyła zagadnień 
diagnostyki konstrukcji i zapobiegania 
awariom budowlanym, analizy przyczyn 
zaistniałych katastrof i awarii budowla-
nych, sposobów naprawy poawaryjnej 
i rekonstrukcji, a także oceny i analizy 
procesów projektowania i wykonaw-
stwa oraz aktów prawnych dotyczą-
cych bezpiecznej eksploatacji obiektów 
budowlanych. O zainteresowaniu 
problematyką awarii i katastrof budow-
lanych świadczy fakt, że w konferencji 
wzięło udział blisko 500 uczestników, 
a zgłoszone referaty zostały wydane jako 
monografia licząca ponad 1000 stron.

W ramach konferencji odbył się 
także wyjazd do Świnoujścia. Dotarliśmy 
Outbackiem na miejsce, gdzie plano-
wana jest budowa tunelu drogowego, 
mającego stanowić połączenie drogi 

ekspresowej S3 z lewobrzeżem Świnouj-
ścia i zapewnić stałe połączenie między 
wyspami Uznam i Wolin. Całkowita 
długość nowo budowanej drogi wyniesie 
ok. 3,4 km, przy czym długość jedno-
rurowego tunelu to 1,44 km. Powstanie 
w nim dwukierunkowa jezdnia z pasami 
ruchu o szerokości 3,5 m. Tunel zostanie 
wykonany w technologii tarczy drążonej 
TBM (ang. Tunnel Boring Machine). 

Maszyny drążące, w zależności od potrzeb, 
mają różną wielkość, a w wyniku drążenia 
powstaje wyrobisko podziemne o kolistym 
kształcie. Ten sam typ maszyn został użyty 
do wykonania tuneli centralnego odcinka 
II linii metra w Warszawie. Średnica 
wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 m, 
a poniżej jezdni powstanie galeria ewaku-
acyjna. Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to przełom 2021 i 2022 r.

cieszyły się pokazy dynamiczne maszyn 
i pojazdów budowlanych. Wśród potężnych, 
często kilkudziesięciotonowych kolosów 
znajdujących się na polu testowym targów 
zwinną sylwetką wyróżniał się dynamiczny 
Outback – wszechstronny samochód, który 
dzięki wyjątkowej konstrukcji jest przygo-
towany na wszelkie wyzwania. Dwulitrowy 
turbodiesel, silnik typu bokser, charaktery-
zuje się niskim zużyciem paliwa. Natomiast 

zdumiewająco wysoki maksymalny 
moment obrotowy, 350 Nm, dostarczany 
jest przy obrotach wynoszących 1600  obr./
min . Outback nie jest co prawda stwo-
rzony do stabilizacji gruntu czy kruszenia 
kamieni, ale do płynnego wyprzedzania 
innych samochodów i pokonywania 
stromych podjazdów – jak najbardziej.

Wsparcie flotowe w Bydgoszczy
W tym roku popularny WOD-KAN 

świętował ćwierćwiecze. „Międzynarodo-
we Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodo-
ciągów i Kanalizacji WOD-KAN” dzięki 

organizatorowi, Izbie Gospodarczej 
„Wodociągi Polskie”, ale także licznym 
wystawcom i zwiedzającym w ciągu 
minionych lat zbudowały sobie tak 
dużą renomę, że Bydgoszcz już zawsze 
będzie się kojarzyć z tą największą w tej 
części Europy wystawą branżową. Co 
roku uczestniczy w niej 400 wystawców 

oraz 10 tys. osób zwiedzających – 
specjalistów z branży wodocią-

gowo-kanalizacyjnej.
Zgodnie z prognoza-

mi w najbliższych latach 

w Polsce nakłady inwestycyjne na gospo-
darkę ściekową i ochronę wód wyniosą 
ok. 23 mld zł. Nic więc dziwnego, że targi 
WOD-KAN, będące od lat profesjonalną 
platformą pozwalającą na zapoznanie się 
z najnowszymi technologiami branży wo-
dociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środo-
wiska, gromadzą rzesze zainteresowanych. 
Uczestnicy spotkania mieli także okazję 
poznać Outbacka, tym razem z benzynową 
jednostką napędową. Inżynierowie  Subaru 
działają w podobnym duchu co inżyniero-
wie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, 
czyli troszcząc się o środowisko naturalne. 
Stąd też silnik nowego Outbacka, wypo-
sażony w bezstopniową skrzynię biegów 
Lineartronic, jest ekonomiczny i pracuje 
czyściej, a więc chroni nie tylko portfel 
kierowcy, ale także środowisko naturalne.

Bezawaryjnie na Pomorzu
Kolejnym przystankiem na mapie wy-

darzeń branżowych były Międzyzdroje. 
W tym roku odbyła się tam organizowana 
w cyklu dwuletnim „XXVIII Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna Awa-
rie budowlane 2017”. Liczne grono 
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Wyniki, jakie branża leasingowa 
odnotowała w I półroczu 2017 r. 
w segmencie pojazdów, są dobrym 

prognostykiem na nadchodzące miesiące. 
Rynek leasingowy wykazał bardzo dobre 
wyniki w zakresie finansowania pojazdów 
osobowych, ponad 20% wzrost w po-
równaniu z rokiem ubiegłym przy blisko 
12 mld zł wartości nowych kontraktów. 
Bardzo optymistycznie prezentują się 
również dane Polskiego Związku Przemy-
słu Motoryzacyjnego (PZPM). W grupie 
samochodów osobowych w czerwcu 2017 r. 
odnotowano utrzymujący się od kwietnia 
2015 r. (27. miesiąc z rzędu) i nieprzerwanie 
od początku tego roku wzrost rejestracji 
nowych pojazdów osobowych – w samym 
tylko czerwcu o ponad 7% w porównaniu 
do tego samego okresu w roku poprzednim 
oraz o ponad 6% w porównaniu z majem br.

– Cały sektor leasingowy od lat odno-
towuje bardzo dobre wyniki w zakresie 
finansowania pojazdów osobowych. Zgod-
nie z przewidywaniami ten segment środków 
trwałych będzie w kolejnych latach nadal do-
minującym na rynku leasingowym w Polsce. 
Głównym powodem takiego trendu będzie 
utrzymujący się wzrost udziału firm w za-
kupach nowych samochodów osobowych, 

a dane płynące z polskiej gospodarki są tylko 
tego potwierdzeniem. Od początku 2017 r. 
nastroje przedsiębiorców z sektora przemy-
słowego są coraz lepsze – najwyższe od marca 
2015 r. Czerwiec to dalsza poprawa obecnych 
i przyszłych nastrojów, a bieżący wskaźnik 
ufności konsumenckiej wzrósł o ponad 
11% w porównaniu z rokiem poprzednim – 
mówi Tomasz Sudaj, dyrektor ds. strategii 
rynkowej w BZ WBK Leasing. – Decyzja 
o podpisaniu umowy z  Subaru Import Polska 
nie tylko realizuje naszą strategię dalszego 
rozwoju, ale przede wszystkim, z czego jeste-
śmy dumni, zapewni naszemu Partnerowi 
bezpieczne i elastyczne formy finansowania 
aut  Subaru, atrakcyjne i dostosowane do 
potrzeb naszych wspólnych Klientów.

Finansowanie  Subaru
W  ramach nowej oferty leasingu fir-

my mogą sfinansować nowy samochód 
z portfolio  Subaru już w pożyczce 0% nawet 
na 3 lata. Na podobne warunki mogą rów-
nież liczyć osoby prywatne, które zechcą 
zainteresować się zakupem naszych samo-
chodów. Płatność zobowiązań może nastą-
pić zarówno w  ratach rocznych, ale  także 
jest możliwość rozłożenia finansowania 
na raty miesięczne.

– BZ WBK Leasing to solidny partner 
finansowy i właśnie dlatego podjęliśmy de-
cyzję, że nasze auta będą finansowane przez 
tę właśnie instytucję – wskazuje Witold 
Rogalski, Prezes Zarządu  Subaru Import 
Polska. – Zależy nam na tym, żeby finanso-
wanie przygotowane dla naszych klientów 
było bezpieczne i zgodne z najwyższymi 
standardami – dodaje Witold Rogalski.

– Przygotowana wspólnie z naszym 
Partnerem oferta finansowania pożyczką 
i leasingiem to szeroki wachlarz możliwości 
skierowany zarówno do przedsiębiorców, 
jak i klientów indywidualnych. Dzisiaj 
klienci firm leasingowych oczekują nie tylko 
atrakcyjnej ceny związanej z finansowanym 
przedmiotem. Aby sprostać wymaganiom 
i móc konkurować na rynku, musimy 
zapewnić elastyczność, komfortowy proces 
oraz bezpieczeństwo dokonywanej transak-
cji. To najważniejsze cechy, którymi kierują 
się klienci przy zakupie pojazdu. Jestem 
przekonany, że przygotowana wspólnie 
z  Subaru oferta spotka się z zainteresowa-
niem rynku – podsumowuje Tomasz Sudaj.

W przygotowanej nowej ofercie 
finansowania przez BZ WBK Leasing 
dostępne są wszystkie modele. Szcze-
góły na   subaru.pl/finansowanie  

NASI PARTNERZY

BZ WBK Leasing 
wyłącznym partnerem 
finansowym  Subaru
Od lipca 2017 r. BZ WBK Leasing został oficjalnym partnerem i operatorem finansowym 
 Subaru Import Polska. Spółka będzie dostarczać rozwiązania finansowe, narzędzia 
i obsługę dla sieci dealerskiej  Subaru w pełnym zakresie finansowania przedsiębiorców 
oraz klientów indywidualnych.

BZ WBK LEASING JEST CZĘŚCIĄ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK. 
JAKO UNIWERSALNY LEASINGODAWCA 
OFERUJE FINANSOWANIE SZEROKIEJ 
GAMY ŚRODKÓW TRWAŁYCH KLIENTOM 
Z SEKTORA MŚP ORAZ DUŻYM FIRMOM 
I KLIENTOM KORPORACYJNYM.
SPÓŁKA SPECJALIZUJE SIĘ W FINANSOWANIU 
MASZYN I URZĄDZEŃ, NIERUCHOMOŚCI 
ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
UZUPEŁNIENIE OFERTY STANOWIĄ 
ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE 
ORAZ KARTY PALIWOWE.
BZ WBK LEASING KŁADZIE DUŻY NACISK 
NA JAKOŚĆ OFEROWANYCH PRODUKTÓW 
I ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ 
NA RZETELNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ WE 
WSPÓŁPRACY ZE SWOIMI KONTRAHENTAMI.
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Znaki i sygnały drogowe /cz. 5/

Są to sygnalizatory charakteryzujące się 
trójbarwną sygnalizacją podawaną w czte-
rech, względnie – w przypadku sygnali-
zatora S-2 – pięciu fazach. W pierwszym 
przypadku (sygnalizatory S-1 i S-3) sekwen-
cja sygnałów jest następująca: zielony » 
żółty » czerwony » czerwony z żółtym.

W drugim, czyli na sygnalizatorze 
ze strzałką warunkowego skrętu (S-2): 
zielony » żółty » czerwony » czerwony 
z zieloną strzałką » czerwony z żółtym.

Sygnał zielony oznacza zezwolenie 
na jazdę, ale są dwa – jakże istotne – wy-
jątki, o których kierujący niejednokrotnie 
zdają się zapominać. Sygnał zielony nie ze-
zwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

 >  ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie 
jezdni pieszym lub rowerzystom,

Kończę dziś cykl artykułów o znakach 
i sygnałach drogowych. Staram 
się w nich odświeżyć Czytelni-

kom niezbędną wiedzę i zwrócić uwagę 
szczególnie na to, co bywa niejedno-
znaczne, czasem błędnie interpretowa-
ne lub zapomniane i niestosowane.

Ostatnią część Rozporządzenia w spra-
wie znaków i sygnałów drogowych stanowi 
sygnalizacja świetlna. W sygnalizacji 
obowiązującej wszystkich kierujących 
rozróżniamy trzy typy sygnalizatorów:

 > sygnalizator ogólny (S-1),
 >  sygnalizator ogólny z warunkowym 

dopuszczeniem skrętu w prawo 
lub w lewo, inaczej sygnalizator 
z tzw. zieloną strzałką (S-2),

 > sygnalizator kierunkowy (S-3).

 >  ze względu na warunki ruchu 
na skrzyżowaniu lub za nim opusz-
czenie skrzyżowania nie byłoby 
możliwe przed zakończeniem 
nadawania sygnału zielonego.
Tak więc po zapaleniu się sygnału 

zielonego kierujący zobowiązany jest do 
sprawdzenia, czy przejście dla pieszych 
i przejazd dla rowerzystów opróżniły się 
oraz czy skrzyżowanie nie jest zabloko-
wane zatorem drogowym. Zastosowa-
nie się do pierwszego punktu dotyczy 
pierwszego kierującego oczekującego 
przed sygnalizatorem. Zrealizowanie 
punktu drugiego dotyczy wszystkich 
kierujących, na których kierunku jazdy 
jest wyświetlane „zielone”. I tutaj uwaga: 
pierwszy kierujący pojazdem oczekujący 
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na zmianę wskazań sygnalizacji po za-
paleniu się sygnału zielonego powinien 
mieć możliwość wjazdu za sygnalizator 
i możliwość kontynuowania jazdy – jeśli 
tak nie jest, to znaczy, że kierujący pojaz-
dem (pojazdami), dla których wcześniej 
był nadawany zielony sygnał, nie zacho-
wali się prawidłowo (nie zastosowali się 
do punktu drugiego w §95 ust. 2 Roz-
porządzenia w sprawie znaków i sygna-
łów drogowych) i nieodpowiedzialnie 
wjechali na skrzyżowanie, blokując go. 

Niestety z takimi sytuacjami mamy do 
czynienia dość często i świadczą one albo 
o braku koncentracji, albo o świadomym 
przekraczaniu przepisów przez kieru-
jących. W tym miejscu bardzo mocno 
apeluję o skupienie na jeździe (i stosowanie 
przepisów), które zawsze, a szczególnie 
w tym przypadku, jest jednocześnie 
wyrazem partnerstwa na drodze, czy – jak 
kto woli – kultury jazdy. Dla tych, do któ-
rych tego typu apele nie przemawiają, 
wymyślono w Europie dodatkowy znak 
poziomy w postaci czerwonej szachownicy. 
Kierowcy pojazdów, których monitoring 
skrzyżowania „przyłapie” na zatrzyma-
niu się na tak pomalowanym obszarze, 
otrzymują w trybie administracyjnym 
na adres domowy informację o koniecz-
ności zapłacenia grzywny za wykroczenie. 
Zanim u nas będzie podobnie, może 
spróbujmy zdyscyplinować się sami.

Kolejnym sygnałem w trójbarwnej 
sygnalizacji świetlnej jest sygnał żółty. 
Podobnie jak sygnał czerwony zabrania on 
kontynuowania jazdy, ale jest jeden – znów 
szalenie istotny – wyjątek. Zakaz wjazdu 
za sygnalizator nie dotyczy tego kieru-
jącego pojazdem, który w momencie 

zapalenia się światła żółtego znajdował 
się tak blisko sygnalizatora, że nie mógł-
by przed nim zatrzymać pojazdu bez 
zastosowania gwałtownego hamowania.

Wśród kandydatów na kierowców, a na-
wet wśród niektórych instruktorów panuje 
przekonanie, że przejazd w trakcie wy-
świetlania sygnału żółtego zawsze stanowi 
przesłankę do negatywnej oceny egzami-
nu, a wśród niektórych kierowców – że za-
wsze jest to wykroczeniem i jeśli zosta-
niemy zauważeni przez policjanta, zawsze 
skończy się to mandatem. Taka interpre-
tacja prowadzi do tego, że staramy się za 
wszelką cenę zatrzymać pojazd, jeśli tylko 
pojawi się światło żółte na sygnalizatorze. 

Konsekwencją jest stwarzanie niebez-
piecznych sytuacji wynikających z utraty 
panowania nad pojazdem lub zespołem 

pojazdów (gdy ciągniemy przyczepę), 
bądź z zaskoczenia kierujących pojaz-
dami poruszającymi się za nami.

Apeluję, żebyśmy pamiętali o tym, 
że nasza jazda powinna być płynna – po-
zbawiona jakichkolwiek gwałtownych 
reakcji (z wyjątkiem podejmowania 
działań zapobiegających zdarzeniu 
drogowemu). Wyjątek zapewniający 
możliwość jazdy na świetle żółtym 
obowiązuje i nie tylko można, ale należy 
go stosować. Proszę tylko jeszcze, aby nie 
stosować go rozszerzająco, co charakte-
ryzuje sposób jazdy innej grupy kierow-
ców (jeżdżą na kończącym się żółtym, 
a nawet wczesnym czerwonym), grupy 
pewnie nawet liczniejszej niż ta wyżej 
opisana. Taka praktyka wcześniej czy 
później prowadzi do wypadków, często 
bardzo poważnych w skutkach, z uwagi 
na prędkość, przy jakiej do nich dochodzi.

Poprawna taktyka jazdy winna być 
taka: jadę na sygnale zielonym ze świado-
mością zmiany sygnału na żółty i koniecz-
nością płynnego zatrzymania pojazdu 
przed sygnalizatorem; jeśli jestem już bli-
sko sygnalizatora i dla zatrzymania przed 
nim musiałbym gwałtownie hamować, 
zmiana sygnału na żółty mnie już doty-
czyła nie będzie – oczywiście jeżeli kieruję 
pierwszym pojazdem, gdy poprzedzają 
nas inne, należy mieć na uwadze zwięk-
szony odstęp od pojazdu przed nami.

Sygnał czerwony zabrania wjaz-
du za sygnalizator – to oczywiste, 
choć jak zaznaczyłem powyżej – nie 
dla wszystkich, choć nie wynika to 
z nieświadomości, lecz z lekceważenia 
przepisów i innych uczestników ruchu.

Czwartą fazą sygnalizacji jest, 
nadawany łącznie, sygnał czerwony 
z żółtym. Oprócz zakazu jazdy ozna-
cza on, że za moment zapali się sygnał 
zielony. Obowiązkiem kierujących 
jest przygotowanie się do ruszenia, 
aby uczynić to niezwłocznie w chwi-
li zapalenia się sygnału zielonego.

I jeszcze jeden istotny przepis odnoszą-
cy się do tej części. Kierujący pojazdem 
szynowym skręcający na skrzyżowaniu 
o ruchu kierowanym sygnałami świetl-
nymi może je opuścić pod warunkiem 
ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom 
ruchu poruszającym się na wprost. 

Przepisu nie stosuje się na skrzyżowa-
niu o ruchu okrężnym oznaczonym zna-
kami C-12. Stanowi to wyjątek w zakresie 
pierwszeństwa pojazdów szynowych, 
ale nie dotyczy ruchu okrężnego.

W sygnalizacji ze strzałką do warunko-
wego skrętu (S-2) opiszę tylko dodatkową 
(w stosunku do sygnalizacji S-1) fazę, czyli 
wyświetlany łącznie sygnał czerwony 
z zieloną strzałką, bowiem znaczenie po-
zostałych faz sygnalizacji jest niezmienne.

Sygnał czerwony wraz z sygnałem 
zielonej strzałki oznacza, że dozwolone 
jest skręcanie w kierunku wskazanym 
strzałką w najbliższą jezdnię na skrzy-
żowaniu, pod warunkiem zatrzyma-
nia pojazdu przed sygnalizatorem, 
a potem upewnienia się o możliwości 
jazdy bez utrudniania ruchu pieszym, 
rowerzystom i pojazdom jadącym 
jezdnią, czyli uczestnikom ruchu, dla 
których nadawany jest sygnał zielony.

Jeżeli strzałka warunkowego skrę-
tu skierowana jest w lewo, to oprócz 
lewoskrętu dozwolone jest również 
zawracanie – pod warunkiem wyko-
nania manewru ze skrajnego lewego 
pasa ruchu i niewystępowania znaku 
zakazu zawracania (B-23). Oczywiście 
warunek zatrzymania pojazdu przed 
sygnalizatorem, a później upewnienia się 
o nieutrudnianiu przechodzenia lub jaz-
dy uczestnikom ruchu korzystającym 
ze światła zielonego musi być spełniony.

Sygnalizator kierunkowy (S-3) w zakre-
sie wskazań sygnałów: żółtego, czerwo-
nego i czerwonego z żółtym nie różni się 
od opisanego znaczenia tych sygnałów 
w sygnalizacji ogólnej (S-1) i ze strzałką 
do warunkowego skrętu (S-2), przy czym 
dotyczą one kierunków wskazanych 
grotem strzałki na lustrze sygnalizatora. 
Sygnał zielony w tym typie sygnalizacji 
otwiera ruch tylko w kierunku (kierun-
kach) wskazanym strzałką (strzałka-
mi) – nie jest więc możliwe zawracanie, 
jeśli strzałka skierowana jest w lewo. 
Dodatkowo wiemy, że ruch dla wszyst-
kich kierunków kolizyjnych zarówno dla 
pieszych, jak i pojazdów jest zamknięty. 

Jeśli np. skręcamy w lewo, to nie ocze-
kujemy, aż zrobi się luka pomiędzy pojaz-
dami jadącymi z przeciwnego kierunku 
na wprost – one mają w „naszej” fazie „zie-
lonego” sygnał czerwony. Sygnał czerwony 
mają również piesi i rowerzyści przygoto-
wani do pokonania jezdni, w którą skrę-
camy. Jedziemy więc zdecydowanie, acz-
kolwiek pamiętamy o obowiązującej nas 
na wszystkich skrzyżowaniach szczególnej 
ostrożności oraz ograniczonym zaufaniu 
w stosunku do tych, którzy dają podstawę 
do zastosowania tej zasady wobec nich. 
Pragnę zwrócić uwagę, że szczególnie 
przy sygnalizacji kierunkowej olbrzymie 
znaczenie dla porządku i bezpieczeństwa 
ruchu ma sprawne ruszanie – natychmiast 
i przy progresywnym nacisku na pedał 

przyspieszenia w momencie wyświetlenia 
sygnału zielonego. Jest to w tym przypad-
ku tak istotne dlatego, że sygnał zielony 
trwa krócej niż w sygnalizacji ogólnej, 
a przecież w organizacji ruchu chodzi o to, 
żeby jak najwięcej pojazdów mogło bez-
piecznie przejechać przez skrzyżowanie.

Sygnalizacja S-1a (ogólna) i S-3a (kie-
runkowa) dotyczy wyłącznie rowerzystów 
odpowiednio według opisanych wyżej 
zasad.

To wszystko, co dotyczy trójbarwnej 
sygnalizacji świetlnej i na tym koń-
czy się zasadnicza część problematyki. 
Pozostałe sygnały świetlne stosowa-
ne są tylko w pewnych szczególnych 
przypadkach lub odnoszą się do wy-
odrębnionego kręgu odbiorców.

Sygnały stosowane w sygnalizacji S-4 
oznaczają:

 >  sygnał zielony – zezwolenie na wjazd 
na pas ruchu, nad którym sy-
gnalizator jest umieszczony,

 >  sygnał czerwony – zakaz wjazdu 
na pas ruchu, nad którym sy-
gnalizator jest umieszczony.
Sygnały te występują przed wjazdem do 

drogowych obiektów inżynierskich, takich 

⇑ sygnalizatory S-1, S-2, S-3 
⇗ na skrzyżowanie nie można wjechać, jeśli 
ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za 
nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe 
przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego

⇖ w sygnalizacji ze strzałką do skrętu warunkowego bezwględnie należy się zatrzymać przed sygnalizatorem, a potem upewnić się czy mamy możliwość jazdy 
bez utrudniania ruchu pieszym, rowerzystom i pojazdom jadącym jezdnią  
⇗ przy sygnalizatorze kierunkowym ruch w kierunku wskazanym strzałką odbywa się bezkolizyjnie

sygnalizatory S-4 (zielony i czerwony) oraz S-7
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jak tunele, mosty, wiadukty, względnie 
otwierają bądź zamykają ruch na danym 
kierunku, na pasie ruchu przemiennego.

Uzupełniająco może działać przy 
tym sygnalizator S-7. Sygnał świetlny 
stały lub migający, nadawany przez ten 
sygnalizator, oznacza nakaz opuszczenia 
pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest 
umieszczony i wjazdu na część jezdni znaj-
dującą się po stronie wskazanej strzałką.

Sygnalizacja S-5 i S-6 dedykowana 
jest odpowiednio pieszym i rowerzystom. 

lub kierującego nim, wjazdu na prom 
lub zwodzony most, wyjazdu na drogę 
pojazdu uprzywilejowanego itp. stosuje 
się sygnalizację podającą sygnał czerwony 
lub dwa na przemian migające sygna-
ły czerwone. W czasie ich nadawania 
obowiązuje zakaz wjazdu za sygnaliza-
tor lub inne urządzenie ograniczające 
możliwość wjazdu. Kiedy sygnał przestaje 
być nadawany, jazda jest dozwolona.

Na przejazdach tramwajowych może 
być też stosowana sygnalizacja dwuko-
morowa. W jednej komorze wyświe-
tlany jest sygnał czerwony, w drugiej 
sygnał żółty ciągły lub migający. Sygnał 
żółty migający oznacza: jedź ze szcze-
gólną ostrożnością, sygnał żółty stały 
poprzedza sygnał czerwony – w przy-
padku ich wyświetlania zachowujemy 

się analogicznie do wskazań sygnałów 
na sygnalizatorach ogólnych.

Migający lub stały sygnał żółty umiesz-
czony na przeszkodzie albo migający 
sygnał żółty nadawany przez sygnalizator 
ostrzegają o występującym niebezpieczeń-
stwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują 
zachowanie szczególnej ostrożności.

Sygnał świetlny w postaci białych 
cyfr na tablicy lub sygnalizatorze ozna-
cza wjazd na odcinek jezdni, na którym 
zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną 
w kilometrach na godzinę. Zwracam 
uwagę, że nie oznacza on wymogu 
ograniczenia prędkości maksymalnej, 
ani dostosowania się do prędkości 
minimalnej, lecz wskazuje na danym 
odcinku drogi prędkość optymalną 
(zalecaną).

Przy sygnalizacji stałoczasowej mogą 
być stosowane liczniki, inaczej zwane 
wyświetlaczami czasu. To urządzenia 
elektroniczne wskazujące uczestnikom 
ruchu czas pozostający do końca sygnału 
świetlnego (czerwonego lub zielonego albo 
ich odpowiedników) na sygnalizatorze.

I na koniec przypominam:
 >  zatrzymanie pojazdu wynikające 

z nadawanego sygnału powinno na-
stąpić przed linią zatrzymania, a w ra-
zie jej braku – przed sygnalizatorem,

 >  jeśli sygnalizator jest umieszczony 
nad jezdnią, to zatrzymanie po-
jazdu wynikające z nadawanego 
sygnału powinno nastąpić przed 
linią zatrzymania, a w razie jej 
braku – przed jezdnią, nad którą 
sygnalizator został umieszczony.
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Sygnał zielony oznacza zezwolenie 
odpowiednio na wejście lub wjazd, 
sygnał czerwony tego zabrania, nato-
miast po sygnale zielonym pojawia się 
faza migania światła zielonego, która 
oznacza, że za chwilę zapali się sygnał 
czerwony i odpowiednio pieszy oraz 
rowerzysta są obowiązani jak najszybciej 
opuścić przejście (przejazd rowerowy).

Poza skrzyżowaniami na zwężonych 
odcinkach dróg lub w tymczasowej 
organizacji ruchu związanej z robota-
mi drogowymi stosuje się sygnalizację 
regulującą ruch wahadłowo sygna-
łem zielonym albo czerwonym.

Na przejazdach kolejowych lub tram-
wajowych oraz w miejscach, w których 
niezbędne jest chwilowe wstrzyma-
nie ruchu pojazdów np. dla pobrania 
opłaty za przejazd, kontroli pojazdu 

sygnalizatory S-5 i S-6;  
sygnalizacja dwukomorowa na przejazdach 
tramwajowych
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W przeważającej mierze świnki 
występują na lusterku kie-
rowcy w turbodoładowanych 

egzemplarzach pojazdów spod znaku 
Plejad, jednak spotkać ją można także 
na wolnossących Imprezach, Foreste-
rach, Outbackach, a nawet na samo-
chodach zupełnie innych marek.

Wizerunek świnki pojawił się 
na samochodzie Pettera Solberga, który 
w 2000 roku podpisał kontrakt z zespołem 
 Subaru World Rally Team i rozpoczął 
starty samochodem  Subaru Impreza WRC 
w Rajdowych Mistrzostwach Świata.

Świnka, co do zasady, nie ma nic wspól-
nego z rajdami, ani z branżą motoryzacyj-
ną. Jest to maskotka japońskiego czasopi-
sma dla fanów mangi, czyli specyficznego 
stylu rysunków komiksowych. Pojawiała 
się zazwyczaj gdzieś na okładce gazety.

Wizerunek świnki najczęściej 
występował jedynie na lusterku kierow-
cy, chociaż przez pewien czas „oświ-
niaczone” było także lusterko pilota. 
Według większości źródeł, do których 
dotarliśmy, świnka pojawiała się na Im-
prezie Pettera przed 2005 rokiem. 

Społeczność fanów  Subaru zaadaptowa-
ła świnkę jako symbol swojej samochodo-
wej subkultury. Dzięki naklejce na lusterku 
każdy właściciel  Subaru, w pewnym stopniu 
nawiązuje do rajdowej historii marki i czuje 
się częścią grupy wielbicieli marki. Zapewne 
z tego powodu kierowcy „oświniaczonych” 
 Subaru pozdrawiają się tzw. kiwką na dro-
gach oraz zamieszczają posty z pozdro-
wieniami nie tylko na polskich forach.

Breloczki ze świnką powstały właśnie 
po to, żeby przypomnieć rajdową historię 
marki  Subaru, a kierowcom dostarczyć 
oryginalny gadżet – teraz „świnka” 
będzie mogła stać nie tylko w garażu!

Dostępne w trzech odmianach: 
klasyczna, wkurzona oraz świnka 

dziewczynka – piggy girl z różową 
kokardką. Każdą z nich można dostać 
w dwóch kolorach – białym oraz czarnym. 
Breloczki wykonane są z wysokojakościo-
wego miękkiego tworzywa. Elastyczność 
oraz niewielka waga sprawiają, że z nimi 
nie porysujesz deski rozdzielczej. Są 
neutralne w zapachu, a czyścić je można 
wilgotną ściereczką. Wymiary breloczka: 
ok. 45 × 40 mm × 8 mm. Karabińczyk 
umożliwia szybkie dopinanie dodatko-
wych kluczy. Świnka dumnie prezentuje 
się przy kluczykach każdego  Subaru.

Link do produktu
 http://bit.ly/2ubNqT2 

CENA: 24 zł brutto 
S17BS-KB – Biała klasyczna
S17BS-KC – Czarna klasyczna
S17BS-ZB – Biała zła
S17BS-ZC – Czarna zła
S17BS-GB – Biała dziewczynka
S17BS-GC – Czarna dziewczynka

Zapraszamy również na nasz profil 
 facebook.com/SubaruPolska/ , 
gdzie od 05.09 do 15.09 będą do wygrania 
opisywane breloczki.

Skąd się wzięła
świnka?
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facebook.pl/Sklep.Subaru

Wielu zastanawia się, skąd właściwie wzięła się świnka, którą 
można zobaczyć na lusterkach samochodów marki  Subaru. 

SKLEPIK

http://bit.ly/2ubNqT2
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hobby.pl
(maj 2017)
Test  Subaru Outback 
175KM Lineatronic

Silnik/skrzynia
Silnik to 4-cylindrowy boxer z wtry-

skiem bezpośrednim o pojemności 
2500 ccm, benzyniak bez doładowania. 
Praca jest wręcz bezwibracyjna i ak-
samitna, moc, jaką rozwija, to 175KM 
(…). Moment obrotowy to tylko 235 Nm 
przy 4000 obr./min., więc możliwość 
bezstopniowej skrzyni biegów powodu-
je, że brak wrażenia niedostatku mocy. 
(…) Nigdy nie ma szarpania, a automat 
dba o najkorzystniejsze przełożenie. (…) 
Oczywiście jak we wszystkich  Subaru 
mamy tu do czynienia z napędem 
4×4 typu symetrycznego, nie musimy 
się martwić o jakiekolwiek tryby pracy. 
Napęd jest permanentny, czyli 100% 
czasu mamy wszystkie koła napędzane.

Zawieszenie/koła/hamulce
I tu znów prostota i niezawodność – 

przednie zawieszenie to kolumny 
MacPherson, a tył to wahacze po-
przeczne. Hamulce tarczowe wentylo-
wane z przodu, a z tyłu tarcze zwykłe. 
Koła to dla wersji  Subaru Outback 
Lineatronic 225/60×18 – są optymalne 
do szosowej szybkiej jazdy. Outback 
pomimo pełnych walorów 4×4 idealnie 
wypada w szybkiej jeździe autostra-
dowej dzięki bardziej komfortowemu 
zestrojeniu zawieszenia. Pomimo 
dość wysokiego zawieszenia auto jest 
bardziej SUVem lub dużym kombi, a nie 
terenówką, i o tym należy pamiętać.

Ekonomia
 Subaru nigdy nie było mistrzem 

ekonomii, postawienie na bezpieczeństwo 
i parametry trakcyjne niestety kosztuje. 
Stały napęd 4×4 to zawsze trochę większe 
zużycie paliwa, skrzynia bezstopniowa 
też, jak jest naprawdę. Natomiast nowej 
generacji skrzynia bezstopniowa powodu-
je, że ekonomia jest jak na tak duże auto 
dobra. Pamiętajmy, że mamy do czynienia 
z silnikiem benzynowym i autem prawie 
pięciometrowym, więc nawet diesel ma 
co robić. Średnie zużycie na poziomie 
8l/100 km jest przyzwoite, a w trasie 
można liczyć na litr mniej przy normal-
nej jeździe. Nawet w trybie dynamicznej 
jazdy wyrobimy się w 12 l/100 km.

national-geographic.pl
(maj 2017)
Podróż do Mołdawii to 
nieustanne odkrywanie 
odpowiedzi na pytanie, 
co znajduje się za 
kolejnym zakrętem

W tej podróży nie chodziło tylko 
o samochodowe zmagania, choć 
te z pewnością dodały jej barw 
i intensywności. Równie istotne 
okazało się podążanie przed siebie, 
krążenie po Mołdawii dla samej 
przyjemności bycia w drodze.

– Przejedziesz – mówi Miłosz. – 
Odbij nieco w lewo i daj trochę wię-
cej gazu. Trzymaj się kolein.

Wskazówki Miłosza, stojącego parę 
metrów od mojego samochodu i oceniają-
cego sytuację, są jak jasno wytyczony plan, 
który pozwala działać w sposób precy-
zyjny. Na pokonywaniu samochodem 

rzecznych brodów, gliny i śniegu nasz 
przewodnik spędził pół życia, wie więc, 
co mówi. Tymczasem tkwimy właśnie 
w głębokich koleinach pełnych błota, 
które prowadzą na metrowej wysoko-
ści skarpę będącą jednym z brzegów 
wartkiego strumienia. Miłosz przejechał 
go tuż przede mną, gładko wspiął się po 
koleinach i zniknął za wzniesieniem. 
Gdy pełen obaw o możliwości mojego 
auta podjechałem pod skarpę zbyt wolno, 
utknąłem w gliniastej rozmiękłej ziemi. 
Za moment Miłosz pojawił się z pomocą.

Moje obawy okazały się jednak prze-
sadne.  Subaru Forester, którym podobnie 
jak pozostali uczestnicy imprezy Suba-
riada, podróżuję po Ukrainie i Mołdawii, 
ma wystarczająco wysoki prześwit, by nie 
trzeba zanadto martwić się o jego możli-
wości terenowe. Nie bez znaczenia są też 
dobrze dobrane kąty natarcia. Najwięk-
szą pomocą służy jednak inteligentny 
napęd, który nieustannie monitoruje 
położenie samochodu i przyczepność 
każdej z opon. Gdy trzeba, rozdziela 
automatycznie moc na poszczególne 
koła, a system kontroli trakcji dba o to, 
by tańczące na piekielnie śliskim terenie 
auto nie zbaczało zanadto z toru jazdy.

Odbijam więc lekko kierownicą, 
dodając gazu, a Forester, mrucząc niskim 
tonem, żwawo rusza przed siebie. Miłosz 
miał rację. Wystarczyła lekka kontra 
i o głębokich koleinach, w których przed 
chwilą tkwiłem, przypominają już tylko 
pacynki błota oblepiające szyby i bok auta.

Mołdawia, pozostając wciąż na uboczu 
turystycznych zainteresowań, jak mało 
który kraj nadaje się do penetrowania po-
jazdem 4×4. Kiepski stan krajowych dróg 
zachęca, by jak najszybciej z nich zjechać 
i podążyć ledwo wytyczonymi szlakami 
biegnącymi przez mołdawską prowincję. 
Trawiaste dróżki wiją się pomiędzy upraw-
nymi polami, kamieniste trakty przecinają 
górskie doliny, wąskie ścieżki docierają 
przez rzeczne brody do odległych wiosek, 
prowadząc przez tereny obsypane kwiata-
mi i zachwycające otwartą przestrzenią.

W tych warunkach podróż staje się 
czystą przyjemnością. Kawalkada  Subaru 
przesuwa się niespiesznie, zatrzymując 
się na wypełnionych soczystą zielenią 
górskich łąkach – idealnych punktach 

na zorganizowanie posiłku w terenie. 
(…) Ta swobodna, niemal rodzinna 
atmosfera jest jedną z zalet Suba-
riad – wypraw miłośników aut marki 
 Subaru – nie wyklucza jednak pomocy, 
gdy potrzebują jej kierowcy zmagający 
się z trudniejszymi odcinkami trasy.

W tej podróży nie chodzi jednak 
tylko o samochodowe zmagania, choć te 
z pewnością dodają jej barw i intensywno-
ści. Równie istotne okazuje się podążanie 
przed siebie, krążenie po kraju dla samej 
przyjemności bycia w drodze. Zagląda-
nie do kolejnych miejsc pełnych nowych 
smaków, pasjonujących historii, ciekawych 
ludzi: piwniczki win w Bahmut; wsi Palan-
ca, w której spróbować można lokalnych 
dań; wzniesionej na górskim grzbiecie 
cerkwi w Starym Orchejowie; ciągnących 
się kilometrami kamieniołomów pod Ki-
szyniowem, zamienionych dziś w ogromną 
winnicę. Ta podróż staje się nieustannym 
odkrywaniem odpowiedzi na pytanie, 
co znajduje się za kolejnym zakrętem.

 auto-swiat.pl 
(kwiecień 2017)
 Subaru Forester XT – test 
dzielnego SUV-a

Większość SUV-ów to modne pojazdy, 
które nie nadają się do poruszania się 
w terenie, ba, często nawet nie mają napę-
du 4×4. Pod tym względem wyróżnia się 
 Subaru Forester, którego konstrukcja oraz 
symetryczny napęd 4×4 pozwalają bez 
obaw wjechać w teren. W wersji XT z moc-
nym, 241-konnym benzyniakiem to także 
auto dla miłośników szybkiej jazdy. (…)

Tylko kosmetyczne zmiany
Testowany samochód po liftingu 

rozpoznacie po nieco innych reflektorach 
i inaczej zaprojektowanym przednim 
zderzaku. Z kolei we wnętrzu w nieco inny 
sposób rozmieszczono klawisze. Niestety, 
obsługa urządzeń pokładowych nie jest 
idealna. Widok na górnym ekranie zmie-
nia się klawiszem na konsoli środkowej 
i niezbyt wygodnie się do niego sięga. 
Bez zmian pozostały za to przestronna 
część pasażerska oraz pojemny bagażnik.

Jednak w przypadku topowego 
Forestera XT ważniejsza od wyglądu 
jest przyjemność prowadzenia. Dzięki 
temu, że na pokładzie znalazł się sys-
tem SI-Drive, moc 241-konnego silnika 
można wykorzystać na trzy sposoby. (…)

 Subaru Forester XT 
świetnie się prowadzi

Do możliwości silnika pasuje sztywne 
zawieszenie. Mimo wysoko położonego 
środka ciężkości nadwozie nieznacznie 
przechyla się na zakrętach. W opano-
waniu pojazdu, zwłaszcza w terenie, 
pomaga system X-mode. Dzięki niemu 
poprawia się trakcja, a tym samym łatwiej 
pokonuje się wyboje oraz śliskie odcin-
ki dróg. Z kolei po włączeniu funkcji 
Hill Descent Control (element X-mode) 
 Subaru utrzymuje stałą, zadaną pręd-
kość podczas zjazdu ze wzniesienia.

Testowany Forester nie jest tanim 
samochodem, ale okazuje się, że konku-
renci potrafią być drożsi. Za Land Rovera 
Discovery Sporta z 240-konnym benzynia-
kiem trzeba zapłacić minimum 179 400 zł.

 Subaru Forester XT – 
to nam się podoba

Świetne własności terenowe, przestron-
ne wnętrze, pojemny bagażnik, dobre 
osiągi, bogate wyposażenie, możliwość 
wyboru różnych trybów jazdy. (…)

 Subaru Forester XT – nasza opinia
Forester bez obaw może być wyko-

rzystywany podczas jazdy w terenie. 
Świetnie sprawdza się także na auto-
stradzie, choć przeszkadzało mi duże 
zużycie paliwa. Raczej zdecydowałbym 
się na wersję o mocy 150 KM, która 
z „automatem” kosztuje od 115 000 zł.
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