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Podczas letnich wakacji pisaliśmy o pla-
nach otwarcia nowych torów testowych 
na terenie centrum badawczego Bifuka 

Proving Ground położonego w mieście Bifuka, 
w dystrykcie Nakagawa japońskiej wyspy 
Hokkaido. Wraz z końcem roku możemy już 
potwierdzić, że owe zamierzenia udało się 
pomyślnie zrealizować, a badania na terenie 
nowoczesnego zaplecza testowego ruszyły 
pełną parą już w listopadzie – tory są wykorzy-
stywane podczas prac nad zaawansowanymi 
technologiami wspomagania kierowcy.

Teren doświadczalny Bifuka Proving Ground 
został założony w 1995 roku w celu testowania 
samochodów na śniegu przy niskich tempera-
turach powietrza, czyli w warunkach typowo 
zimowych. Na jego obszarze o powierzchni 
361 hektarów znajdują się rozmaite tory, 
na których badane samochody mogą rozwijać 
duże prędkości, oraz odcinki, na których weryfi-
kowane jest ich prowadzenie. Zaprojektowane 

zostały one tak, aby jak najwierniej odzwier-
ciedlać prawdziwe drogi i przez kolejne lata od 
chwili ich zbudowania przeprowadzono na nich 
szereg przeróżnych testów. W celu spełnienia 
założeń najnowszego planu i stworzenia za-
plecza dla potrzeb prac nad bardziej zaawanso-
wanymi technologiami wspomagania kierowcy 
istniejące tory zostały zmodyfikowane i udo-
skonalone tak, aby jeszcze wierniej odtworzyć 
warunki faktycznie panujące na drogach. I tak 
na przykład dotychczasowy tor służący do reali-
zowania objazdów z dużą prędkością, o łącznej 
długości 4,2 km, cechuje się od teraz łagodnymi 
zakrętami symulującymi te na międzymiasto-
wych drogach ekspresowych. Ma on również 
miejsca umożliwiające realizowanie operacji 
włączania się pojazdu do ruchu na tego typu 
drogach, bądź też zjeżdżania z nich, a także te 
odpowiadające punktom obsługi. Ponadto jego 
fragment jest torem odzwierciedlającym drogę 
czteropasmową, inny zaś odcinek – w postaci 

nowej drogi utwardzonej – symuluje północno-
amerykańskie autostrady. Drugim ze zmoder-
nizowanych torów jest ten, na którym możliwe 
jest testowanie nowych rozwiązań w wa-
runkach jazdy miejskiej. Obejmuje on między 
innymi odcinek umożliwiający typowy ruch 
dwukierunkowy na drodze mającej po jednym 
pasie w każdym z kierunków. Znajdziemy na nim 
również elementy infrastruktury drogowej 
charakterystyczne dla miasta, np. miejsca 
odzwierciedlające różnego typu skrzyżowania, 
czy też rondo. Opisując nowe zaplecze badaw-
cze na terenie Bifuka Proving Ground, trzeba 
również podkreślić, że istniejące tam dotych-
czas tory zostały nie tylko rozbudowane, ale też 
wzbogacone o nowe funkcje. Przebudowany 
został również budynek administracyjny.

Rozbudowa Bifuka Proving Ground wiąże 
się ściśle z dążeniami  Subaru Corporation 
do wzmocnienia swojej pozycji na rynku i do 
stania się marką numer jeden, jeśli chodzi 

o bezpieczeństwo pojazdów. Firma dokłada 
wszelkich starań, by wciąż udoskonalać system 
wspomagania kierowcy  EyeSight. Udostępnie-
nie ulepszonych torów testowych z pewno-
ścią pomoże sprawnie realizować te dążenia. 
Dzięki tak świetnemu zapleczu badawczemu 
japońscy inżynierowie będą mogli pracować 
nad coraz bardziej zaawansowanymi rozwią-
zaniami technologicznymi wspomagającymi 
kierowcę podczas jazdy. W planach zakłada się 
między innymi dodanie do systemu  EyeSight 
funkcji automatycznej zmiany pasa ruchu. 
Ma to nastąpić już do 2020 roku. Specjaliści 
 Subaru pracują również nad technologią opie-
rającą się na wspomnianym systemie, dzięki 
której łatwiej będzie unikać kolizji z innymi 
pojazdami, rowerzystami i pieszymi na skrzy-
żowaniach. Te wszystkie nowe rozwiązania 
na pokładzie samochodów  Subaru przełożą się 
bezpośrednio na bezpieczeństwo osób nimi 
podróżujących. I o to właśnie chodzi!

modele  Subaru w amerykańskiej specyfikacji 
2018 wyposażone w system  EyeSight oraz 
specjalne przednie reflektory LED z funkcją 
doświetlania zakrętów (SRH) otrzymały 
ten właśnie tytuł w roku bieżącym. Są 
nimi: XV (w Ameryce Północnej zwane 
Crosstrekiem), Forester, Impreza, WRX 
oraz docenione obecnie Legacy i Outback. 
Spełniając kolejne ostre kryterium oceny 
bezpieczeństwa wprowadzone przez IIHS, 
znów udowodniamy, że samochody  Subaru 
są prawdziwą wizytówką bezpieczeństwa. 
Zastosowane w nich zaawansowane rozwią-
zania chronią to, co najważniejsze – nasze 
życie i zdrowie, a sama jazda jest spokojna, 
bezpieczna i jednocześnie przyjemna.

Nowe zaplecze testowe na Hokkaido stało się faktem
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esienią Insurance Institute for Highway 
Safety (IIHS) po raz kolejny wyróżnił 
samochody spod znaku Plejad, przyzna-

jąc tytuł Top Safety Pick + (TSP+) modelom 
XV i WRX w amerykańskiej specyfikacji 
2018. Oba pojazdy dołączyły tym samym do 
grona Legacy, Outbacka, Forestera i Impre-
zy w tej samej specyfikacji, którym już 
wcześniej udało się zdobyć zaszczytne 
wyróżnienie TSP+. Podobnie jak cztery 
docenione uprzednio modele XV (w Amery-
ce Północnej nazywane Crosstrekiem) 
i WRX wyposażone były opcjonalnie w sys-
tem  EyeSight oraz reflektory w technologii 
LED.

Docenione obecnie XV i WRX poradziły 
sobie rewelacyjnie z kompletem pięciu 
podstawowych testów IIHS, mających 
na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa 
podróżnych podczas niebezpiecznych 
sytuacji na drodze. Amerykańscy eksperci 
dokładnie przyjrzeli się zachowaniu każde-
go z modeli w dwóch różnych przypadkach 
zderzenia czołowego, w sytuacji uderzenia 
w bok pojazdu oraz przy jego dachowaniu. 
Zweryfikowali oni także zachowanie za-
główków i siedzeń w chwili uderzenia w tył 
samochodu. Oba modele we wszystkich 
wymienionych testach otrzymały najwyż-
szą możliwą do uzyskania ocenę – „dobrą”. 
Ponadto uzyskały one najwyższą notę 
„superior” w badaniu mającym na celu 
ocenę rozwiązań pomagających kierowcy 
uniknąć zderzenia, czyli systemów bezpie-
czeństwa prewencyjnego. W tym przypad-
ku o wspaniałych wynikach wymienionych 
modeli przesądziła jak zwykle obecność 
na ich pokładzie systemu  EyeSight.

Na uwagę zasługuje również fakt, 
że WRX przeszedł rewelacyjnie wpro-
wadzone w ubiegłym roku dodatkowe 

badanie, w którym weryfikacji poddawane 
są reflektory pojazdów. Te wykonane 
w technologii LED z dodatkowym syste-
mem inteligentnego przełączania świateł 
mijania na światła drogowe (HBA: High 
Beam Assist) zasłużyły na ocenę „dobrą”. 
W przypadku XV z najwyższym uznaniem 
ekspertów Instytutu spotkał się z kolei 
system mocowania fotelików dziecię-
cych ISOFIX, znany w USA pod nazwą 
LATCH. Łatwość jego obsługi zdecydo-
wała o przyznaniu mu oceny „dobrej+”.

Spełniając ostre kryteria oceny IIHS, 
marka  Subaru po raz kolejny udowodni-
ła, że jej samochodom warto powierzyć 
swoje bezpieczeństwo na czas podróży, 
bo jest ono naprawdę na najwyższym 
poziomie. Czując się bezpiecznie, kierowca 
i pasażerowie mogą cieszyć się spokojną 
i przyjemną jazdą. Wierząc w ideę kom-
pletnego bezpieczeństwa (All-Around 
Safety), inżynierowie  Subaru z całą pew-
nością będą kontynuowali swoje prace nad 
ulepszaniem systemów bezpieczeństwa 
podstawowego, aktywnego, pasywnego 
i prewencyjnego, stosowanych w mode-
lach spod znaku Plejad, a wszystko po to, 
by nam łatwiej było skupić się za kierow-
nicą, unikać wypadków i odbierać ostrze-
żenia o zagrożeniach, a gdy już przytrafi 
się kolizja – wyjść z niej bez szwanku.

Nowe XV i WRX w gronie modeli z tytułem TSP+

Modele  Subaru od zawsze świetnie 
wypadały w badaniach przeprowa-
dzanych przez Insurance Institute for 

Highway Safety (IIHS). Nie mogło być zatem 
inaczej w przypadku nowego testu, wprowa-
dzonego niedawno przez amerykański Insty-
tut, mającego na celu ocenę stopnia ochrony 
zapewnianej przez samochód pasażerowi 
siedzącemu obok kierowcy w chwili zderze-
nia czołowego. Outback i Legacy w specyfi-
kacji 2018 wypadły w nim rewelacyjnie, zdo-
bywając najwyższą możliwą ocenę – „dobrą”.

Badanie przeprowadzono po raz pierwszy 
na grupie 13 średniej wielkości samocho-
dów, wśród których znalazły się wspomnia-
ne wyżej dwa modele spod znaku Plejad. 

Tzw. passenger-side small overlap crash test 
polegał na uderzeniu w przeszkodę przednim 
narożnikiem pojazdu od strony pasażera, 
obejmującym 25% szerokości samochodu, 
przy prędkości 40 mil/h (ok. 65 km/h). Dzięki 
niemu można było sprawdzić, co dzieje się 
po stronie osoby siedzącej obok kierowcy 
w chwili zderzenia z innym pojazdem, czy też 
uderzenia, np. w drzewo bądź przydrożny 
słup. W nowym teście zarówno Outback, jak 
i Legacy zyskały uznanie amerykańskich 
ekspertów i udowodniły, że stanowią idealną 
ofertę dla wszystkich tych, dla których liczy 
się bezpieczeństwo na najwyższym pozio-
mie. W przypadku Outbacka okazało się, 
że w trakcie zderzenia przestrzeń pasażera 

z przodu zostaje dobrze zachowana, ulega-
jąc wgnieceniu maksymalnie o 4 cale (nieco 
ponad 10 cm). Dzięki pasom bezpieczeństwa 
oraz przedniej i bocznej poduszce powietrz-
nej poddany eksperymentowi manekin 
imitujący pasażera pozostał na swoim 
miejscu, a dokonane pomiary dowiodły, 
że w przypadku podobnej realnej kolizji 
ryzyko odniesienia obrażeń przez osobę 
siedzącą na jego miejscu jest niewielkie.

Nowy test zaproponowany przez IIHS 
będzie od przyszłego roku wchodził w skład 
standardowych badań, których wynik de-
cyduje o przyznaniu danemu pojazdowi 
tytułu Top Safety Pick+ (TSP+). W tym 
miejscu warto przypomnieć, że wszystkie 

Outback i Legacy rewelacyjne w nowym teście IIHS
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25 października w Japonii ruszyło przyj-
mowanie zamówień na najnowszą 
odsłonę  Subaru BRZ – STI Sport. 

Nowy samochód jest efektem wspólnych prac 
specjalistów  Subaru Corporation i firmy  Subaru 
Tecnica International Inc. (STI), odpowiedzialnej 
za sportowe oblicze marki spod znaku Plejad.

Kolejna wyjątkowa wersja BRZ jest 
uosobieniem wszystkiego, co powinien 
reprezentować sobą samochód sportowy 
z prawdziwego zdarzenia – STI Sport stanowi 
idealne połączenie rewelacyjnych osiągów 

i wysokiej jakości wykonania. Ogromne wra-
żenie sprawia zarówno wygląd zewnętrzny 
modelu, jak i to, co skrywa się w jego wnętrzu. 
Sporo bowiem wysiłku włożono w estetykę 
pojazdu. W środku uwagę zwraca czerwona 
kolorystyka wybranych elementów i wysokiej 
jakości tworzywa, z których je wykonano, 
w tym skóra. Na zewnątrz samochód wyróż-
nia przede wszystkim ekskluzywny zderzak, 
ozdobiony elementem dekoracyjnym „STI”. 
Zauważalne są też zdobienia błotników oraz 
błyszczące czarne elementy. Taka stylistyka 

podkreśla sportowy charakter pojazdu, jego 
moc i świetne możliwości. Płynne prowadzenie 
STI Sport oraz jego natychmiastowa reakcja 
na polecenia kierowcy są gwarantem stabilnej 
i komfortowej jazdy. Warto dodać, że model 
wyposażono w 18-calowe koła aluminiowe 
i amortyzatory SACHS. Japońscy eksperci 
włożyli ponadto wiele starań w prace nad 
jego zawieszeniem. Najnowsza odsłona BRZ 
dostępna jest w ośmiu różnych kolorach, przy 
czym lakier Cool Grey Khaki będzie zdobił jedy-
nie 100 egzemplarzy w limitowanej wersji.
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Na początku października mogliśmy 
świętować wyróżnienie  Subaru 
Corporation przez Japońskie Stowa-

rzyszenie Analityków Papierów Wartościowych 
(z ang. SAAJ). Po raz czwarty z rzędu zostaliśmy 
uznani za najlepszą firmę w kategorii „samo-
chody, części samochodowe i opony” i otrzyma-
liśmy z rąk analityków nagrodę za Doskonałość 
w Ujawnianiu Informacji Korporacyjnych.

Nagrody wręczane są przez Stowarzysze-
nie SAAJ od 1995 roku, a celem plebiscytu jest 
poprawa polityki udostępniania informacji 
przez przedsiębiorstwa. Firmy oceniane są 

według pięciu podstawowych kryteriów. 
Są nimi: 1) stanowisko kierownictwa w zakresie 
relacji inwestorskich, funkcje pełnione przez 
dział odpowiadający za te relacje oraz pod-
stawowe podejście do relacji inwestorskich; 
2) ujawnianie informacji podczas briefingów 
i rozmów oraz za pośrednictwem materiałów 
objaśniających; 3) uczciwość w ujawnianiu 
informacji; 4) ujawnianie związane z ładem 
korporacyjnym; 5) dobrowolne ujawnianie 
zgodne z warunkami każdego sektora. W te-
gorocznym rankingu  Subaru otrzymało naj-
wyższe noty aż w czterech z wymienionych 

kryteriów, wyprzedzając pozostałe 18 firm, 
które oceniane były w kategorii „samo-
chody, części samochodowe i opony”.

Przyznana nagroda jest potwierdzeniem 
świetnego zarządzania  Subaru Corporation, 
które kieruje się swoją własną filozofią. W jej 
myśl firmę ma przede wszystkim cechować 
atrakcyjność i silna pozycja na rynku. Kluczem 
do sukcesu jest dbanie o klienta oraz właściwe 
kontakty i rozumienie potrzeb udziałowców 
i inwestorów, co wiąże się z uczciwym ujaw-
nianiem informacji korporacyjnych.  Subaru 
od lat wypełnia to zadanie na piątkę!

 Subaru Corporation z wyróżnieniem w Japonii

 Subaru BRZ STI Sport dostępne w Japonii

Pod koniec października  Subaru Corporation wspólnie z firmą 
 Subaru Tecnica International Inc. (STI), odpowiedzialną za 
sportowe oblicze marki  Subaru, wprowadziły do sprzedaży 

w Japonii kolejną limitowaną wersję modelu WRX STI. Zamówienia 
na wyjątkowy pojazd o nazwie kodowej S208 można było składać 
do 12 listopada przy sporej konkurencji, gdyż – jak na limitowaną 
odsłonę przystało – dostępnych było jedynie 450 egzemplarzy.

Model S208 o charakterystycznym wyglądzie zewnętrznym 
i wewnętrznym opracowany został na bazie „klasycznego” WRX STI. 
Wspólne prace  Subaru i STI miały na celu stworzenie samochodu 
stanowiącego idealne połączenie najlepszych osiągów i jakości, 
jakie do tej pory udało się wypracować w pojazdach serii S. We-
dług zapewnień japońskich inżynierów dostarczy on kierowcy 
maksimum przyjemności podczas prowadzenia. S208 wyróżnia 
przede wszystkim zmodyfikowany silnik, którego moc udało się 
zwiększyć do 329 KM. Przebudowie uległo również zawieszenie 
pojazdu. Jego świetne prowadzenie zapewnia przełożenie układu 

kierowniczego 11:1. Zastosowanie oryginalnych elementów STI, 
takich jak drążek stabilizacyjny, a także zawieszenia z przednimi 
amortyzatorami DampMatic® II oraz aktywnego sterowania mo-
mentem napędowym (Active Torque Vectoring) decyduje z kolei 
o perfekcyjnym pokonywaniu zakrętów i znakomitej trakcji. Limito-
wana wersja WRX STI wyposażona została w 19-calowe aluminio-
we felgi, opony 255/35R19 oraz spojler przedni wykonany z włókna 
węglowego, mające wpływ na wyraźną poprawę osiągów samocho-
du. Wewnątrz uwagę zwracają przednie fotele kubełkowe Recaro.

Przywołując ducha 24-godzinnych wyścigów WRX STI na nie-
mieckim torze Nürburgring, 350 egzemplarzy S208 doposażonych 
może zostać w specjalny pakiet NBR Challenge Package, obej-
mujący ekskluzywny dach i spojler tylny z włókna węglowego.

Samochód dostępny jest w dwóch kolorach – WR Blue Pe-
arl i Crystal White Pearl. Dla zainteresowanych wspomnianym 
wyżej pakietem NBR Challenge Package możliwe jest również 
nabycie go w limitowanym kolorze Cool Grey Khaki.

Limitowane S208 gotowe do jazdy
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musieliśmy tylko kontrolować sytuację 
i udało nam się – jechaliśmy bez zbędnego 
ryzyka. Na koniec rajdu jesteśmy na piątym 
miejscu w klasyfikacji generalnej i na dru-
gim w klasie Open N. Bardzo się nam 
podoba to, że trzymamy podobne tempo 
z Miko Marczykiem. Coraz lepiej czuję 
samochód. W ostatnim okresie odbyliśmy 
sporą ilość testów, i to procentuje. Zmie-
niłem kilka elementów w swoim stylu 
jazdy i są tego efekty – podsumował swój 
występ w Lublinie Marcin Słobodzian.

– W samochodzie panował duży spokój, 
staraliśmy się kontrolować sytuację, która 
poukładała się dla nas bardzo dobrze. 
Duża ilość pracy wykonana podczas całego 
sezonu zaczęła już procentować. Pozostało 
nam robić swoje i czekać na rezultaty – 
powiedział na mecie Jakub Wróbel.

– Drugi dzień Rajdu Nadwiślańskiego 
był dla nas bardzo dobry. Może nie wszystko 
da się wyczytać z wyników, ale tutaj 
w środku w rajdówce podróżowało 
się nam zdecydowanie lepiej. 
Cieszę się, że jesteśmy 
na mecie wysoko 

w klasyfikacji generalnej i na podium 
klasy Open N. Ogromne gratulacje dla 
Marcina Słobodziana – pojechał bar-
dzo dobry rajd. Widać, że rozwijamy 
się w dobrym kierunku i że wciąż są 
spore rezerwy, które możemy wykorzy-
stać – ocenił swoją jazdę Marczyk.

– Już drugi rajd przejechany wspólnie 
z Miko Marczykiem spowodował, że pozna-
liśmy się już nieco lepiej. Miko jest młodym, 
ale szybkim i rozsądnym kierowcą. Na Raj-
dzie Nadwiślańskim zrobiliśmy wspólnie 
kolejne dwa kroki do przodu, jeśli chodzi 
o współpracę, więc jesteśmy zadowoleni. 
Tempo jazdy mieliśmy równe i szyb-
kie. Nie popełniliśmy w zasa-
dzie żadnych błędów. 
I wynik na mecie 
okazał się 
całkiem 

dobry – tak wypowiadał się po za-
wodach Szymon Gospodarczyk.

Kwestia tytułu w klasie Open N miała 
rozstrzygnąć się podczas ostatniej rundy 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski – Rajdu Śląskiego. Teoretycznie wciąż 
o szarfę mogło walczyć czterech kierowców, 
w tym dwóch reprezentantów 
 Subaru Poland 
Rally Team. 

Rajd Nadwiślański był przedostatnią 
rundą Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. W imprezie 

z bazą w Lublinie i szybkimi trasami wokół 
Urzędowa oraz Nałęczowa wystartowały 
obie załogi  Subaru Poland Rally Team. 
Walkę o jak najwyższe lokaty w klasie 
Open N zapowiadali zarówno Marcin 
Słobodzian, pilotowany przez Jakuba 
Wróbla, jak i Miko Marczyk, startują-
cy z Szymonem Gospodarczykiem.

Ceremonia startu honorowego 
odbyła się w centrum starego miasta 
na lubelskim zamku w piątek 29 wrze-
śnia. W sobotę zawodnicy wyjechali 
na odcinki specjalne wokół Urzędowa 
i Józefowa, aby na koniec dnia powrócić 
na OS usytuowany na Arenie Lublin. 
Niedziela to pięć odcinków specjalnych 
w okolicach Nałęczowa. Cała trasa liczyła 
łącznie ponad 137 km prób zamkniętych 
i niemal 300 km tras dojazdowych.

Obaj kierowcy  Subaru Poland 
Rally Team byli dobrze przygoto-
wani do występu w Lublinie.

Marcin Słobodzian: Na testach przed 
Rajdem Nadwiślańskim przejechaliśmy 
ponad 100 km w bardzo ciężkich warunkach 
atmosferycznych, dzięki czemu dobrze mo-
głem wyczuć auto. Myślę, że jesteśmy gotowi 
do rywalizacji na odcinkach. Trasy Rajdu 
Nadwiślańskiego charakteryzują długie 
proste i mocne hamowania z maksymalnych 
prędkości. Jest tam też zawsze sporo szybkich 
zakrętów, na których większość załóg będzie 
chciała zyskać cenne ułamki sekund i wła-
śnie tam szukałbym miejsc do kibicowania.

Miko Marczyk: Testy, które odby-
ły się podczas dużej ulewy, to bardzo 
dobre warunki do sprawdzenia ustawień 
samochodu, rodzaju opon i ich docięcia 
przed Rajdem Nadwiślańskim. Dobrze się 

czuję po ukończeniu Rajdu Dolnośląskie-
go, natomiast nie popadam w nadmierny 
optymizm i podczas najbliższego weekendu 
oraz na Rajdzie Śląska dwa tygodnie póź-
niej mam do wykonania ważne zadania. 
Mam nadzieję, że zachowam chłodną 
głowę i rajdową mądrość, przy okazji 
ograniczając błędy. Pozwoli to na osiąganie 
lepszych czasów na odcinkach specjalnych.

Pierwszy dzień Rajdu Nadwiślańskie-
go zakończył się odcinkiem miejskim 
rozgrywanym na Arenie Lublin. Bardzo 
dobrze spisały się podczas niego obie 
załogi SPRT. Marcin Słobodzian popi-
sał się tam trzecim czasem przejazdu, 
a Miko Marczyk był od niego wolniejszy 
o zaledwie 0,1 sekundy! Marcin Słobo-
dzian i Jakub Wróbel zajęli szóste, a Miko 
Marczyk i Szymon Gospodarczyk siódme 
miejsce po pierwszym etapie imprezy.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierw-
szego etapu Rajdu Nadwiślańskiego w na-
szym wykonaniu. Tempo jazdy było bardzo 
dobre, a nadal bezpieczne. Wykonaliśmy 
założony plan prawie w 100 procentach. 
Sobotnie odcinki specjalne poprzez dużą 
ilość długich prostych sprzyjały samocho-
dom Proto, ale udało się nam powalczyć 
z nimi na odcinku miejskim w Arenie 
Lublin. Wydaje się, że dzisiejsze tempo 
było dobre i będziemy chcieli zachować 
je także podczas drugiego etapu – mó-
wił w sobotę Marcin Słobodzian.

– Dzisiejszy dzień możemy zaliczyć do 
bardzo udanych. Nasza pozycja wyjściowa 
przed drugim etapem Rajdu Nadwiślań-
skiego jest dobra. Ten rajd nie jest wcale 
łatwy, ponieważ mała ilość zakrętów 
powoduje, że w każdy z nich chcemy 
pokonać jak najszybciej. Odcinek Urzędów 
liczący ponad 26 km był bardzo zmienny 
w tempie i wymagający, ale dzięki dobrym 

ustawieniom auta dobrze się na nim czu-
łem. Jutrzejsze OS-y są o wiele krótsze, ale to 
nie oznacza, że nasze skupienie i koncen-
tracja mają być mniejsze, bo mamy wciąż 
pół rajdu przed sobą. Sobota zakończyła 
się odcinkiem miejskim, który zarówno 
Marcinowi, jak i mnie poszedł dobrze. 
Miło było znowu zobaczyć Subaru na 
podium OS-owym  – dodał Miko Marczyk.

W niedzielę obie załogi kontynuowały 
taktykę szybkiego pokonywania odcinków 
rozgrywanych wokół Nałęczowa, Garbowa 
i Jastkowa. Nie popełniły na nich więk-
szych błędów, i regularnie meldowały się 
w pierwszej szóstce. Oprócz 
wysokich miejsc w klasyfi-
kacji generalnej Słobo-
dzian wywalczył drugą 
lokatę w klasie Open N, 
a Miko Marczyk zajął 
w niej trzecie miejsce.

– Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z naszego 
występu na Rajdzie 
Nadwiślańskim. 
Wszystko poszło 
po naszej myśli. 
Wczoraj atako-
waliśmy i zy-
skaliśmy sporą 
przewagę. 
W niedzielę 

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcie: MARCIN KALISZKA

Szybkie i równe tempo 
załóg  SPRT na Rajdzie Nadwiślańskim
Dwa dni pasjonującej rywalizacji, jedenaście odcinków specjalnych i meta tuż przy lubelskim 
zamku. Taki był w skrócie Rajd Nadwiślański, w którym wzięły udział dwie załogi  Subaru Poland 
Rally Team. Szybka i bezbłędna jazda zaowocowała piątym miejscem duetu Marcin Słobodzian 
i Jakub Wróbel oraz szóstą lokatą Miko Marczyka, pilotowanego przez Szymona Gospodarczyka.
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OS-owe w Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostwach Polski!

W niedzielę organizatorzy Rajdu Śląska 
przewidzieli sześć kolejnych odcinków 
specjalnych o długości ponad 75 km. Metę 
zlokalizowano w Żorach około godziny 
18:00. Obie załogi  Subaru Poland Rally 
Team walczyły do ostatniego metra ostat-
niego odcinka specjalnego. Ostatecznie 
Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk 
dojechali do mety na drugim miejscu i wy-
grali w klasie Open N. Marcin Słobodzian 
i Jakub Wróbel zameldowali się na mecie 
na piątej pozycji i trzeciej w Open N.

– Jesteśmy na mecie Rajdu Śląska 
i jestem bardzo szczęśliwy. Do samego 
końca walczyliśmy z Łukaszem Kotarbą 
o pierwsze miejsce w klasie Open N na tym 
rajdzie, ale także o tytuł mistrza Polski. 
Z tego co wiem, jesteśmy mistrzami Polski 
i jest to niesamowite uczucie. Dzisiejszy 
dzień był dla nas męczący psychicznie, 
bo wymagał m.in. kalkulacji niemal jak 
w szachach. Ale udało się nam wygrać 
tę rywalizację i niezmiernie się cieszę, 
że w pierwszym sezonie startów w Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostwach 
Polski zdobyłem tytuł w Open N. Mogę 
świętować to zwycięstwo w wieku 21 lat. 

To dla mnie niesamowite, nie spodziewa-
łem się, że tak rozwinie się moja rajdowa 
przygoda, choć wiem, że jeszcze bardzo 
dużo pracy przede mną – mówił na mecie 
ostatniej rundy RSMP Miko Marczyk.

– Drugi etap Rajdu Śląska zaczęliśmy 
bardzo dobrze – od wygrania pierwszego 
odcinka specjalnego, co było nam na rękę 
i pokrywało się z przyjętą wcześniej takty-
ką. Dlatego na kolejnym OS-ie postanowili-
śmy pojechać nieco spokojniej i nasz główny 
rywal odrobił sporo cennego czasu. Nasza 
wygrana na trzecim niedzielnym odcin-
ku nieco wyklarowała sytuację, jednak 
podstawowy planem, jaki mieliśmy, było 
utrzymanie koncentracji aż do samej mety. 
Do ostatniego OS-u startowaliśmy pełni 
nadziei, ale też pełni obaw. Jednak udało się 
wygrać, z czego się bardzo cieszymy. Miko 
do końca wytrzymał ciśnienie i mimo de-
biutu w RSMP był w pełni skoncentrowany. 
I dlatego jest mistrzem Polski – podsumo-
wał start na Śląsku Szymon Gospodarczyk.

– Jesteśmy po Rajdzie Śląska, który oka-
zał się nie do końca dla nas udany. Bory-
kaliśmy się dziś z napędem w samochodzie. 
Nie wiadomo jeszcze, czy był to problem 
elektryczny, czy mechaniczny, ale jesteśmy 
na mecie i to jest najważniejsze. Cały rok 

poświęciliśmy na naukę. Cieszymy się, 
że nasi koledzy z zespołu  Subaru Poland 
Rally Team zdobyli tytuł mistrza Polski 
w Open N i ogólnie jesteśmy zadowoleni. 
Nie możemy doczekać się kolejnego sezonu. 
Mam nadzieję, że dla nas będzie jeszcze 
bardziej udany. Z pewnością bardzo się 
rozwinęliśmy w tym roku, więc w przyszłym 
może być tylko lepiej – podsumował swój 
start i sezon 2017 Marcin Słobodzian.

– W niedzielę robiliśmy, co mogliśmy, 
by gonić konkurencję. Próbowaliśmy 
różnych ustawień samochodu, lecz bez 
zbędnego ryzyka, ale inni okazali się 
szybsi. Wyciągniemy oczywiście z tego 
wnioski na przyszłość i mamy nadzieję, 
że w kolejnym sezonie szczęście będzie 
nam bardziej sprzyjać. Całe mistrzostwa 
przejechaliśmy ze zmiennym szczęściem. 
Dwa razy oddaliśmy pewne punkty za 
pierwsze miejsce, ale taki jest urok rajdów, 
a doświadczenie odgrywa w nich dużą 
rolę. Myślę, że w przyszłym roku będzie 
zdecydowanie lepiej – dodał Jakub Wróbel.

Partnerami  Subaru Poland Rally 
Team w sezonie 2017 byli: Keratro-
nik, Eneos, BZ WBK Leasing Grupa 
Santander, SJS, Rodax Budownic-
two, Sfera 24 i Braintri. 

Miko Marczyk i Szymon Gospo-
darczyk ukończyli rywalizację 
na drugim miejscu w klasyfikacji 

generalnej i pierwszym w klasie Open N. 
Marcin Słobodzian i Jakub Wróbel doje-
chali na metę na piątej pozycji i trzeciej 
w Open N. Miko Marczyk w pierwszym 
sezonie startów w RSMP wywalczył 
tytuł mistrza Polski w klasie Open N 
i ukończył sezon na czwartym miejscu 
w klasyfikacji generalnej serialu. Marcin 
Słobodzian i Jakub Wróbel zakończyli rok 
jako siódma załoga mistrzostw kraju.

Sytuacja po Rajdzie Nadwiślańskim 
była bardzo ciekawa. Teoretycznie 
o mistrzostwo w Open N mogło walczyć 
jeszcze czterech kierowców. Wśród 
nich dwaj reprezentanci  Subaru Poland 

Rally Team. Kto zostanie mistrzem 
Polski w tej klasie, a kto utrzyma się 
na podium, mieliśmy dowiedzieć 
się właśnie na Rajdzie Śląska.

Ostatnia runda rozgrywana na Ślą-
sku okazała się pełna napięcia. Impreza 
z bazą na Stadionie Śląskim w Chorzowie 
z pewnością dostarczyła kibicom i obser-
watorom sporo emocji. Tytuł w Open N 
ważył się do ostatniego metra ostatnie-
go odcinka specjalnego. Walka trwała 
także o kolejne miejsca w tej klasie. Miko 
Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem 
nie dali sobie jednak odebrać zwycięstwa 
i bez zbędnych przygód dotarli do mety.

Już w czasie wieczornego odcinka 
specjalnego rozgrywanego w piątek 
na Stadionie Śląskim w Chorzowie Miko 

Marczyk, pilotowany przez Szymona 
Gospodarczyka, zajął drugie miejsce, 
a ich koledzy z zespołu – Marcin Sło-
bodzian i Jakub Wróbel – „wykręcili” 
czwarty czas. W sobotę sytuacja właści-
wie nie uległa zmianie. Po przejecha-
niu kolejnych sześciu OS-ów Marczyk 
prowadził w klasie Open N i był drugi 
w klasyfikacji generalnej Rajdu Śląska, 
a Słobodzian zajmował czwarte miej-
sce w rajdzie i trzecie w Open N.

Obaj kierowcy  Subaru Poland 
Rally Team meldowali się kilkukrotnie 
w pierwszej trójce klasyfikacji generalnej 
odcinków I etapu imprezy. Na zakoń-
czenie dnia Miko Marczyk zwyciężył 
na odcinku miejskim Mikołów. Było to 
jednocześnie jego pierwsze zwycięstwo 

RAJDY tekst: MICHAŁ JACKIEWICZ/SPRT
zdjęcie: MATEUSZ BANAŚ

Miko Marczyk mistrzem Polski 
w klasie Open N 2017!
W niedzielę 15 października zakończyła się ostatnia eliminacja Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski – Rajd Śląska. Znakomicie spisały się na nim  
obie załogi  Subaru Poland Rally Team. 
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O tym, jakie danego roku przyjdzie 
nawiedzić okolice, dowiadujemy się 
1 kwietnia, kiedy zgodnie z wielo-

letnią tradycją ruszają internetowe zapisy 
na doroczny zlot. Nie zrozumcie mnie źle, 
ale w sumie wybór miejsca jest kwestią 
drugorzędną. Bezdyskusyjnie z ogromną 
przyjemnością poznajemy ciekawe polskie 
zakątki, ale najbardziej cieszy (jak to ujął 
@Maras) widok roześmianych znajomych 
mordek. Tego roku widok ten cieszył 
@Marasa i wszystkich nas zgromadzo-
nych w Łomnicy, w otoczonej pięknymi 
krajobrazami Sudetów Zachodnich 
Osadzie Śnieżka, którą organizator,  Subaru 
Import Polska, wybrał na bazę XIV Zlotu.

Choć oficjalnie zlot rozpoczął się 
w czwartek 15 czerwca 2017 r., to najbar-
dziej zagorzali „subaroholicy” pojawili się 
na miejscu przynajmniej dzień wcześniej. 
Trzeba wiedzieć, że w dniu poprzedza-
jącym oficjalne otwarcie zlotu odbywa 
się tak zwana „impreza wcześniaków”. 
Wcześniaki to ukute tradycją spotka-
nie miłośników aut spod znaku Plejad 
skupionych wokół oficjalnego Forum 
 Subaru. Mistrzem tegorocznej ceremonii 
był @dzioba i bez jego zgody nie kłapnę 
więcej ani słowa na ten temat. Zresztą 
o tego typu spotkaniach nie ma sensu 
pisać, na nich trzeba być i sączyć z wolna 
niepowtarzalną atmosferę chwili…

Pierwszy oficjalny dzień zlotu to dzień 
organizacyjny. Tego dnia większość uczest-
ników dociera do Bazy Zlotu, rejestruje 
się, bada technicznie i szkoli. Najłatwiejsza 
z tego wszystkiego wydaje się rejestracja, 
wystarczy wszak podejść w Biurze Zlotu 
do osoby odpowiedzialnej za rejestrację 
załóg danej trasy, wymówić swój numer 
startowy, okazać prawo jazdy, odpo-
wiedzieć na parę nieskomplikowanych 
pytań i odebrać przysługujący załodze 
ekwipunek zwany wyprawką. Nic trud-
nego? A jednak nie do końca. Okazuje się, 
że nawet w tak niewinnych okoliczno-
ściach można napytać sobie i innym biedy. 
Szczególnie, gdy dnia poprzedniego zbyt 

ZLOT tekst: @URABUS

Rękopis znaleziony w Osadzie – 
trasa szosowa /cz. 1/
Zlot Plejad to tak naprawdę stan umysłu. Dla formalności trzeba oczywiście przyjąć, że rozpoczyna 
się on corocznie w dzień Bożego Ciała i trwa do końca tygodnia. Faktycznie jednak o następnych 
Plejadach myśli się już w trakcie trwania poprzednich. Koreluje to zresztą z harmonogramem 
organizacyjnym, gdyż przygotowanie tak wielkiego (pod każdym względem) przedsięwzięcia 
rozpoczyna się tuż po zakończeniu poprzedniego, a może nawet i wcześniej. Corocznie organizator 
zabiera uczestników w inne miejsce Polski, odkrywając przed nimi przepiękne regiony naszego 
kraju, jakby na przekór zasadzie: cudze zwiedzacie, swego nie znacie.
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co prawda dla pilotów, ale i tak przycho-
dzą na nie wszyscy. Zwłaszcza na trasie 
szosowej, dla której prowadzi je zwykle 
Wiślak, znany mistrz pilotażu rajdowego 
i gawędziarz w jednej osobie. Tego roku 
gawęda dotyczyła dylematu, w jaki sposób 
przedstawić pilota rajdowego łódzkim 
prządkom, prawdopodobnie niezaintere-
sowanym na co dzień tematyką rajdową. 
Wiślak znalazł rozwiązanie problemu, 
wymieniając kierowców, którzy mieli 
zaszczyt go wozić, a że wśród nich był 
także popularny Hołek, to nie jednej 
prządce zadrżało w ręku czółenko.

Strasznie się rozpisałem, ale tak 
naprawdę rejestracja, badanie techniczne 
i szkolenie pilotów nie zajmują zbyt wiele 
czasu, przez co większość dnia wypełnia 

rozkoszny chillout z typowymi zlotowy-
mi smaczkami w stylu: „szukam pilota”. 
Wszyscy wiemy, że załoga rajdowa to 
kierowca i pilot. Regulamin imprezy nie 
dopuszcza do startu niepełnych załóg, więc 
poszukiwania pilotów stały się corocznym 
rytuałem. Niektórzy czekają do ostatniej 
chwili i objawiają chęć znalezienia pilota 
SMS-em z Biura Zlotu: „Poszukiwany pilot 
na trasę szosową! Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt z p. Iwoną”. Nie wiem, 
co Iwonka robi tym pilotom, że co roku ich 
szuka? Wiślak niemal co roku wspomina, 
jak niewdzięczna jest rola pilota – sukces 
jest zasługą „pana kierowcy”, a porażka 

winą pilota. Mój pilot znosi dość dzielnie 
emocje „pana kierowcy”, ale z uwagi na to, 
że robi w tym roku prawo jazdy, mój start 
jako kierowcy na przyszłorocznym zlocie 
stoi pod wielkim znakiem zapytania. Praw-
dopodobnie nie będę mógł nawet dołączyć 
do Iwony i zamówić w Biurze Zlotu SMS-a: 
„@Urabus szuka pilota”, gdyż liczba kierow-
ców w rodzinie osiągnie niebawem dwu-
krotność liczby posiadanych samochodów. 
Chodzi mi co prawda po głowie chytry plan 
dokupienia kolejnego „subaraka”, ale póki 
co nie mamy ich już gdzie parkować.

Teoretycznie Plejady są oczywiście im-
prezą rodzinną, przejeżdżamy tu dla czystej 
przyjemności i bez tzw. napinki. Prak-
tycznie jednak i nade wszystko na trasie 

szosowej trudno jest opanować emocje 
związane z pomyłką na dojazdówce, czy też 
„taryfą” na próbie sportowej, co odciska się 
niestety na ustach załogi. Jeśli już o ustach 
mowa, to jakiś czas temu forumowy 
kolega @Than_Junior poszukiwał pilota, 
a znalazł żonę. Ciekawe, czy zrewanżowała 
mu się już za upokarzające napisy: „left” 
i „right”, które wymalował jej na dłoniach 
dla poprawy orientacji. Wyobrażam 
sobie, że rewanż dawnej pilotki, a obecnej 
małżonki, mogłyby stanowić wymalowane 
w odpowiednich miejscach domu infor-
macje: „nappy” i „waste bin”! Muszę przy 
najbliższej okazji zapytać, czy tak się stało.

Drugiego dnia zlotu rozpoczyna się 
rajd, czyli to, co „świnki” lubią najbardziej. 

późno opuściło się imprezę wcześniaków. 
W tym roku sytuacja taka przydarzyła się 
mnie. Stałem w Biurze Zlotu w „powcze-
śniakowym” nastroju i przytakiwałem nie-
zbyt zrozumiałej dla mnie rozmowie, którą 
jeden z organizatorów prowadził z moją 
@Margo, i tym nie do końca dobrowolnym 
sposobem zgodziłem się napisać relację 
z trasy szosowej do Magazynu „Plejady”.

Dalsza część dnia pierwszego potoczyła 
się już bez turbulencji. Po południu udali-
śmy się na badanie techniczne, które obo-
wiązkowo musi przejść każdy pojazd biorą-
cy czynny udział w zlocie. Jest to szczególnie 
istotne na trasie szosowej, na której panuje 
prawdziwy wyścig zbrojeń i klasyfikacja auta 
może przesądzić o szansie na sukces. Bywa, 

że ktoś, kto miej lub bardziej świadomie li-
czy na start w jednej z klas seryjnych, zostaje 
po badaniu zakwalifikowany do klasy „wy-
jętych spod prawa” i… pozamiatane. Klasa 
ta nazywa się oficjalnie Outlaw i gromadzi 
auta Nie-Do-Końca-Seryjne. Zwrot „nie do 
końca” niezbyt precyzyjnie oddaje stan rze-
czy, zwłaszcza patrząc na auto zbudowane 
w MTS Dzierżoniów, którym jeździ @Beben 
i Kasia. Oprócz karoserii i paru mało 
istotnych drobiazgów trudno dostrzec w tej 
maszynie rajdowej elementy modelu produ-
kowanego seryjnie. Obok Outlaw na trasie 
szosowej mamy także klasę Turbo i klasę 
Wolnossącą, w których kategoryzowane są 

samochody bez niedozwolonych regula-
minem modyfikacji, umownie podzielone 
na te posiadające turbodoładowanie i te 
nieposiadające, czyli wolnossące. Jest to, jak 
piszę, podział umowny, gdyż do kategorii 
aut wolnossących zaliczane są także auta 
z silnikiem Diesla, które faktycznie jakieś 
turbo jednak mają. W ramach badania 
sprawdzane są dokumenty, stan techniczny 
aut oraz naklejane numery startowe i ewen-
tualne emblematy drużynowe. Drużyny 
to obecny już od kilku edycji zlotu element 
klasyfikacji zespołowej. Pojedyncza drużyna 
może składać się z trzech do ośmiu załóg 
i startować w barwach wybranego dealera 
 Subaru. Wygrać klasyfikację zespołową to 
nie lada gratka, gdyż wszyscy członkowie 
zwycięskiej drużyny mogą liczyć na bez-

płatny udział w kolejnym zlocie. Warto 
podkreślić, że w przyszłym roku kluczowe 
może stać się nie tyle słowo „bezpłatny”, 
co słowo „udział”. XIV Zlot Plejad wzbu-
dził bowiem tak wielkie zainteresowanie 
użytkowników  Subaru, że pierwszy raz 
w historii zabrakło miejsc dla wszystkich 
chętnych. Jeśli sytuacja powtórzy się w roku 
przyszłym, tegoroczny laur w klasyfikacji 
zespołowej stanie się cenniejszy niż złoto!

Ostatnim obowiązkowym punktem 
pierwszego dnia zlotu jest szkolenie 
pilotów, na którym rozszyfrowywane są 
zlotowe reguły i tajniki książki drogowej, 
zwanej fachowo itinererem. Szkolenie jest 
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na trasie… Jest wszystko. Ruszamy. Kieru-
ją nas w stronę bramy startowej, ustawiają 
w kolejności numerów, zegar pokazuje 
9:01… (spokojnie, to tylko zabawa). 
Pakujemy do bagażnika suchy prowiant 
przygotowany przez organizatora. Prze-
latuje mi myśl, że i tak przyda się z tego 
wszystkiego tylko woda. Adrenalina potra-
fi skutecznie wyhamować apetyt. Jeszcze 
kontrola alkomatem, czy aby przypadkiem 
ktoś nie przeholował dnia poprzedniego. 
Dmucham – zielone, możemy podjeżdżać 
na start. 9:08 – jeszcze chwila, dopiero 
minutę przed oznaczonym czasem można 

bezkarnie wjechać na Punkt Kontroli 
Czasu. Mój pilot Maciej, w życiu prywat-
nym młodszy syn, odbiera od sędziów 
kartę drogową i kartę zadań, a w zasadzie 
wymienia je na wypełnione ankiety, które 
otrzymaliśmy podczas rejestracji. Każdy 
uczestnik zlotu zobowiązany był bowiem 
tego roku wypełnić ankietę dotyczącą 
zamrożonego deseru, zwanego potocznie 
lodami. Ankietę przygotowała nasza foru-
mowa koleżanka @Aga zajmująca się za-
wodowo tą jakże smaczną wariacją chłodu. 
Lodowe rozmyślania przerywa komenda 
pilota: „Ruszaj, za bramą w prawo!”. Co też 
niezwłocznie czynię, koncentrując się 
całkowicie na jeździe i poleceniach pilota. 
Doprowadziło to nas po 17 km na PKC 

przy wieży widokowej w Radomierzu. 
Po następnych 30 na rynek w Jaworze, a po 
kolejnych 4 na ulicę Cukrowniczą i pierw-
szą próbę sportową, którą okazała się próba 
Stewarta. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, 
to spieszę donieść, iż ćwiczenie wymyślił 
Sir Jackie Steward (trzykrotny Mistrz Świata 
Formuły 1), a polega ono na przejechaniu 
specjalnie wytyczonej trasy samocho-
dem wyposażonym w nieruchomy talerz 
z piłeczką w środku. Cała sztuka polega 
na tym, aby owa piłeczka jak najrzadziej, 
a najlepiej w ogóle, nie opuszczała tale-
rza, w przeciwnym razie trzeba wysiąść 
i umieścić ją z powrotem na masce. A czas 
leci. Próbę należało wykonać nowiutkim 
XV-em wyposażonym w automatyczną 
bezstopniową skrzynię CVT i pod nadzo-
rem zasiadającego na „prawym” instruktora 

Szkoły Jazdy  Subaru. Sam już nie wiem, 
czy to dzięki delikatności automatu, czy 
też cennym radom Irka udało mi się, bez 
wysiadania, dowieźć piłeczkę na metę. 
Czas może nie był zbyt spektakularny, 
ale – jak na pierwszy raz – nie było „siary”.

Niestety później nie było już tak słodko. 
Czekały na nas dwie serie po trzy próby 
sportowe każda. Pierwsza seria prób 
odbyła się na lotnisku w Legnicy, a druga 
na Lądowisku Krzywa. Pechowo na jednej 
z tych prób pomyliliśmy trasę i zaliczyli-
śmy tak zwaną „taryfę”, co – jak się później 
okazało – zaprzepaściło nasze szanse 
na dobrą lokatę. Potwierdza to tylko po-
wszechnie znaną prawdę o kluczu do suk-
cesu i bezbłędnych przejazdach. 

No dobra, może nie jest to taki najpraw-
dziwszy rajd, niemniej przypomina go do 
złudzenia. A emocje, śmiem twierdzić, 
są nawet większe niż u prawdziwych 
rajdowych profesjonalistów. Moja załoga 
startowała o godz. 9:10, wstaliśmy więc 
o przyzwoitej porze i udaliśmy się na śnia-
danie. W restauracji Miód Malina ponow-
nie spotkaliśmy naszego słynnego boksera 
o pseudonimie Góral. Piszę „ponownie”, 
bo poprzedniegoego wieczora siedzieliśmy 
obok niego w Bistro pod Śnieżką. Zresztą 
znanych postaci było więcej, a dwóch 
naszych wybitnych skoczków narciarskich 
startowało z nami ramię w ramię na trasie 
szosowej. Przy śniadaniu, przed startem, 
nachodzą człowieka przeróżne myśli. 
Przypominałem sobie, że dziś Gmina 
Mysłakowice przywitała mnie słońcem 

i zaniepokoiła wilgocią posadzki tarasu 
naszego przestronnego apartamentu, zdra-
dzającą nocne opady deszczu. Gdybym 
był prawdziwym kierowcą rajdowym, roz-
myślałbym pewnie o właściwym doborze 
ogumienia. Umysł zajmowałyby nastawy 
zawieszenia… ale przecież nie jestem kie-
rowcą rajdowym. Mój wolnossący Forester 
ma zwykłe nieregulowane zawieszenie, 
przyjechałem z jednym kompletem gum 
i nie miałbym ich na co zamienić – na-
wet, gdybym chciał. Plejady powodują 
jednak coś takiego, że człowiek wczuwa się 
w rajdowy klimat i może właśnie dlatego 

przyciągają jak magnes miłośników marki. 
Koniec rozmyślań. Godzina startu zbliża 
się nieubłaganie, a trzeba pójść jeszcze po 
samochód, który zaparkowaliśmy daleko 
od naszego apartamentu. Daleko, bo 
o parking jest dość trudno w miejscu, do 
którego przyjechało prawie 300 załóg, nie 
licząc aut organizatora i innych gości osa-
dy. Jeszcze tylko ostatni łyk herbaty, ostat-
ni kęs pysznej jajecznicy ze szczypiorkiem, 
ale gdzie…? „Halo, halo, proszę pani, ja 
jeszcze jadłem…”. Dobra, nie ma czasu 
na pogoń za resztkami jaj… Wychodzimy.

Zapakowani do samochodu, sprawdza-
my, czy zabraliśmy wszystkie potrzebne 
rzeczy: dokumenty, książkę drogową, 
długopis, talony na obiad, który czeka 

18 19PLEJADY NR 75 www.plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 6/2017

ZLOT
fo

t. 
H

or
iz

on
t ×

 3

fo
t. 

M
ar

ci
n 

Ka
lis

zk
a 

>

fo
t. 

Ro
be

rt
 G

rz
eg

rz
ół

ka
 >

fo
t. 

M
ar

ci
n 

Ka
lis

zk
a

< 
H

or
iz

on
t



20

BEZPIECZEŃSTWO tekst: JANUSZ DUDEK

Czy kiedykolwiek spotkaliśmy się z sytuacją, w której przed naszym jadącym samochodem, 
niczym grom z jasnego nieba, pojawiła się przeszkoda? Niezależnie od tego, czy była to dziura 
w asfalcie, czy przebiegający przez jezdnię kot, musieliśmy w mgnieniu oka podjąć decyzję 
o jej ominięciu. Umiejętność poprawnego wykonania tego manewru należy do jednej z częściej 
wykorzystywanych w codziennej jeździe. Jej brak może się zaś wiązać z daleko idącymi skutkami 
dla innych i nas samych.

Slalom na drodze, 
czyli jak bezpiecznie omijać przeszkody

W jaki sposób poprawnie wykonać 
taki manewr? Jakimi zasadami się 
kierować? Czy zawsze lepszym wyj-

ściem będzie omijanie? Zanim na drodze za-
skoczy nas niespodziewane, warto zrozumieć 
również fizykę rządzącą zachowaniem się 
pojazdu podczas nagłych manewrów. Choć 
poniższy artykuł nigdy nie zastąpi ćwiczeń 
w bezpiecznych warunkach, warto jednak 
zapoznać się z podstawami teoretycznymi.

Przed przystąpieniem do omówienia 
samego manewru omijania przeszkód 
winniśmy jednak poświęcić choć chwilę 
rzeczy podstawowej – prewencji. Zamiast 
leczyć, warto dołożyć wszelkich starań, 

aby zapobiegać! W jaki sposób? Nie w inny 
niż tylko wspomnianym w poprzednim 
numerze „Plejad” odpowiednim doborem 
toru jazdy. Choć nigdy w stu procentach nie 
będziemy mogli wyeliminować elementu 
zaskoczenia, to jednak wielu groźnym 
sytuacjom będziemy mogli zapobiec, pamię-
tając choćby o dwóch tematach: obserwacji 
drogi i doborze odpowiedniej prędkości.

Pierwszy z elementów w dużym stopniu 
związany jest z dobrym torem jazdy. Dobre 
ustawienie samochodu do zakrętu niejako 
„otwiera” nam pole widzenia, pozwalając pa-
trzeć dalej. Widzieć dalej, to dostrzec wcze-
śniej przeszkodę. Wcześniej oznacza więcej 

czasu na reakcję. Więcej czasu to w efekcie 
bezpieczniej! Oczywiście odpowiedniej 
obserwacji drogi musimy się nauczyć. Nie 
patrzmy tuż przed maskę naszego samo-
chodu w poszukiwaniu dziur. Starajmy się 
patrzeć dalej. Ćwiczmy również poszerzanie 
naszego pola widzenia. Nie koncentrujmy się 
jedynie na tym, co przed nami. Im szersze 
pole ogarniamy naszym wzrokiem, tym 
jesteśmy bezpieczniejsi. Z pewnością jest to 
element, który możemy ćwiczyć w codzien-
nej jeździe. Zachęcam do tego, aby celowo 
patrzeć dalej, świadomie kontrolować, gdzie 
patrzymy, odpowiadając sobie na pytanie, 
czy nie koncentrujemy wzroku zbyt blisko.
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U podstaw ominięcia nieprzewi-
dzianej przeszkody leży zaskoczenie. 
W takiej sytuacji właśnie nasze reakcje 
są stosunkowo szybkie, a niejedno-
krotnie nawet brutalne. Co może nas 
wówczas spotkać? Z punktu widzenia 
balansu masy samochodu fizyka czyha, 
by zaskoczyć wspomnianym poślizgiem – 
nadsterownością lub podsterownością 
samochodu. Prostsza i bardziej zrozu-
miała dla przeciętnego kierowcy jest 
zdecydowanie podsterowność (poślizg 
przedniej osi). Wynika ona przede 
wszystkim ze zbyt dużej prędkości, z jaką 
próbujemy wjechać w zakręt. Rzadziej, 
ale zwłaszcza w drugiej fazie podsterow-
ności, pogłębiamy ją zbyt gwałtownym 
i mocnym skrętem kierownicy. Często 
spotykam się również z całkowitym 
niezrozumieniem zasad rządzących pracą 
systemu ABS. Choć stanowi on w moim 
odczuciu jeden z największych wynalaz-
ków na rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, to jednak z natury może 
powodować „wyjeżdżanie” przedniej osi 
w zakręcie. Należy o tym wiedzieć, ucząc 
się odpowiednich reakcji i pełnego jego 
wykorzystania. To jednak zagadnienie 
wymaga zaawansowanych treningów 
pod okiem doświadczonych trenerów.

Zjawisko utrudnionego skręcania 
może wystąpić również w przypadku 
zniszczonych opon. Nie mówię tu jedynie 
o zbyt płytkiej rzeźbie bieżnika, lecz 
przede wszystkim o jego zaokrąglonych 
krawędziach. Większość kierowców 
nierównomiernie zużywa bowiem 
opony – poprzez błędy w kręceniu 
kierownicą nadmiernie zużywa się ich 
zewnętrzną część. Starta krawędź bież-
nika nie jest w stanie przenieść skrętu, 
zwłaszcza na mokrej nawierzchni!

Nadsterowność, czyli poślizg tylnej osi, 
to zjawisko trudniejsze z punktu widzenia 
praktyki dla zdecydowanej większości 
kierowców. Opanowanie jej w sytuacji 
awaryjnej, gdy pojawia się stres, wymaga 
dużego doświadczenia i niemal ciągłych 
ćwiczeń. W sytuacji awaryjnego omijania 
przeszkody może ona wynikać w pierwszej 
kolejności z wykonania nieświadomie jed-
nej z dwóch podstawowych technik wpro-
wadzania samochodu w poślizg. Chodzi 
tu o tzw. przeciwskręt (ang. scandinavian 
flick) lub delikatne (zbyt delikatne!) poło-
żenie nogi na hamulcu w momencie skrętu 
kierownicą. Nie ulegajmy wrażeniu, że są 
to techniki zaawansowane! Każdy kierow-
ca w „sprzyjających” warunkach wykona 
je po mistrzowsku. Będzie to jednak w stu 
procentach nieświadome! Wprowadzić 
w poślizg to jedno, a utrzymać tor jazdy 
i opanować go to zupełnie inna kwestia.

Zbytnia nadsterowność podczas 
ominięcia wynikać może również z winy 
opon. Stosowanie zniszczonych tylnych 
„gum”, a zwłaszcza tych z zaokrąglo-
ną krawędzią lub założenie lepszych 
na przednią oś, jest wręcz proszeniem 
się o sytuację kryzysową na drodze.

Jeśli już udało nam się ominąć prze-
szkodę, pamiętajmy, że nasz samochód 
to nie jednoosobowy bolid i siedzimy 
po jego lewej stronie. Większość osób 
podświadomie traktuje samochód, 
jakby dookoła nie było ani grama stali, 
zwłaszcza przy prawych skrętach najeż-
dżając tylnym prawym kołem na omijaną 
przeszkodę. A wystarczy tak niewie-
le – potraktować siebie i samochód jako 
jedność! To nie Ty, lecz samochód musi 
ominąć przeszkodę, nie dotykając jej.

Tak wiele elementów wpływa na nasze 
bezpieczeństwo. To, czy uda nam się 

ominąć przeszkodę, czy nie, zależy od 
wielu elementów. Pamiętajmy jednak 
o podstawie – im szybciej jedziemy, 
tym większe ryzyko ze sobą wieziemy! 
Na treningach często uświadamiamy, 
jak zmniejszenie prędkości dosłownie 
o kilka km/h może znacząco zwięk-
szyć nasze szanse w sytuacji awaryjnej. 
Zachęcam więc do ćwiczeń w bezpiecz-
nych warunkach. Szerokiej drogi!

Drugim wspomnianym elementem 
prewencji jest prędkość. Jakże wyświech-
tanym będzie stwierdzenie „im wolniej 
jedziesz, tym jesteś bezpieczniejszy”. Choć 
popularne współczesne samochody swymi 
osiągami mogłyby zawstydzić niejedną 
maszynę sportową sprzed kilku dekad, to 
jednak organizm człowieka praktycznie się 
nie zmienił. Nadal w sytuacjach awaryjnych 
ogromne znaczenie odgrywa czas reakcji 
kierowcy. Tak bagatelizowana przez wielu 
różnica w prędkości dopuszczalnej w terenie 
zabudowanym (50 a 60 km/h) to tylko 
i aż 10 km/h. Rezygnując z „szalonej i agre-
sywnej” jazdy, zwalniając o te 10–20 km/h 
wcale nie musimy być wolniejsi, a z pewno-
ścią będziemy mniej narażeni na niebezpie-
czeństwa na drodze. Zacznijmy jeździć wol-
niej, ale płynnie! W ten sposób pozostawimy 
sobie choć cień szansy w zderzeniu z fizyką.

Sam manewr ominięcia, choć może 
wydawać się stosunkowo prosty, stano-
wi niejednokrotnie wyzwanie nawet dla 
doświadczonego kierowcy. Na początku 
każdej nieprzewidzianej sytuacji pojawia 
się pytanie: omijać czy nie? W trwającym 
ułamek sekundy „procesie decyzyjnym” 
najsilniejsze są nasze emocje i odruchy. 

Część osób niezależnie od sytuacji zawsze 
podejmie próbę ominięcia, inni spróbują ha-
mować, zaś jeszcze inni w stresie „zablokują 
się”, nie wykonując nawet najmniejszego 
ruchu. Dobry kierowca to jednak świadomy 
kierowca, który poprzez ćwiczenia dochodzi 
do panowania nad swoimi emocjami, 
a decyzje realizuje na poziomie podświa-
domości, z użyciem warsztatu wytrenowa-
nych reakcji (tzw. pamięci mięśniowej).

Najważniejsze są tutaj technika obser-
wacji oraz… spokój. Po pierwsze, zarejestruj 
przeszkodę, jej prędkość, kierunek ruchu. 
Po drugie, zawsze patrz na wolne miejsce 
na drodze, a nie na przeszkodę! W stresie 
Twoje ręce „podążają” nieświadomie za 
wzrokiem. Tam, gdzie patrzysz, tam poje-
dziesz! Dotyczy to także ruchomych prze-
szkód. Niestety uderzysz w nią, jeśli będziesz 
cały czas na nią patrzył. Patrz na wolne pole, 
tam, gdzie chcesz się znaleźć! Po trzecie, 
reaguj możliwie płynnie rękami, a mocno 
na pedale hamulca. To bardzo trudne. 
Musisz niejako „rozciąć” swoje ciało na dwie 
części. Górną, swoimi rękami, pracuj bardzo 
delikatnie i płynnie, skręcając przed prze-
szkodą poprzez pchnięcie kierownicy (gwa-
rancja płynności). Dolną pracuj agresywnie 

i mocno, na pedale hamulca wytracając 
prędkość, czy minimalizując skutki ewen-
tualnego uderzenia. W stresie naturalną 
reakcją człowieka jest napięcie mięśni (przy-
gotowanie do obrony), co znacząco i niestety 
negatywnie wpływa na ruch kierownicą.

Łatwo to powiedzieć, trudniej wykonać. 
Ręce muszą być rozluźnione, aby ominię-
cie wykonać poprawnie. Jeśli będą spięte, 
sam skręt wykonany zostanie szarpnię-
ciem kierownicy, co znacząco zwiększa 
ryzyko niechcianego poślizgu! Po czwarte, 
jeśli hamujesz, rób to z pełną siłą poprzez 
uderzenie w pedał hamulca. Jego tylko 
dotknięcie lub zbyt lekkie użycie może nie 
aktywować wszystkich dostępnych przez 
Ciebie systemów lub negatywnie wpłynąć 
na ich działanie! Po piąte, szybkim zerk-
nięciem w lusterka wsteczne zwiększ swoje 
pole widzenia, dopełniając obraz sytuacji 
i minimalizując wtórne ryzyko (uderzenie 
z tyłu przez auto jadące za Tobą lub uderze-
nie w pojazd na pasie, na który zjeżdżasz). 
Myślisz, że nie ma na to czasu? Jest, jeśli 
w sytuacji awaryjnej najpierw rozpoczyna-
my hamowanie na wprost, a w drugiej fazie 
omijamy przeszkodę. Jeśli przeszkoda „wy-
rosła” nagle przed nami w ostatniej chwili, 
wówczas najpierw omijamy przeszkodę, 
a w lusterka patrzymy dopiero później.
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BEZPIECZEŃSTWO

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.
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Gdy na przełomie lat 1990–2000 
na trasach rajdów niepodzielnie 
panowali kierowcy dosiadający 

 Subaru Imprez, narodziła się pewna 
legenda. Legenda trwająca do dzisiaj, 
a rozgrzewająca nadal pasjonatów 
motoryzacji. Przykładem tego może 
być Zlot Imprez organizowany w okre-
sie wakacyjnym od kilku lat na Torze 
Kielce. Spotykają się na nim użytkownicy 
tego modelu, w przyjacielskiej atmos-
ferze rywalizując ze sobą na OS-ach.

Plan dnia
Na początku oczywiście była rejestra-

cja uczestników – każdy otrzymał numer 
startowy, mapę trasy, magazyn „Plejady”, 
tradycyjnie smycz SJS-ową z zawieszką, 
gadżety od  Subaru. Później odbyła się 
odprawa w naszej sali wykładowej oraz 
omówienie zasad bezpieczeństwa. Na po-
czątek części praktycznej przejechaliśmy 
całą kolumną samochodów aby zapo-
znać się z trasą, dalej jazdy treningowe 
(aby każdy z uczestników mógł dobrze się 

To już piąty Zlot Imprez!
Prawie 50 uczestników wzięło udział w V Ogólnopolskim 
Zlocie  Subaru Imprezy, który odbył się 29 lipca 2017 roku. 
Organizowane przez Szkołę Jazdy  Subaru wydarzenie na stałe 
wpisało się do kalendarza eventowego Toru Kielce. Tym razem 
nie było szkolenia, lecz rywalizacja i adrenalina oraz bonusowo 
piękna pogoda, słońce i upał.

24 25

IMPREZY tekst: IRENEUSZ DANCEWICZ/SJS 
zdjęcia: PATRYK PTAK



Irek Dancewicz – pomysłodawca 
imprezy, instruktor techniki jazdy: 
W tym roku obchodziliśmy mały jubileusz. 
To już 5. zlot legendarnych modeli  Subaru 
Impreza, który jak co roku organizuje-
my na Torze Kielce. Pasja, rywalizacja, 
niepowtarzalny klimat panujący podczas 
zlotu daje wiele pozytywnych emocji 
i uśmiechów każdemu uczestnikowi 
i instruktorom Szkoły Jazdy  Subaru. 
Już odliczamy dni do kolejnego zlotu.

rozgrzać i utrwalić sobie OS), a na zakoń-
czenie przeprowadziliśmy 5 przejazdów 
pomiarowych z użyciem fotokomórki.

Uczestnicy i samochody
Na starcie stawiło się niemal 50 uczest-

ników. W wydarzeniu wzięły udział 
wszelakiej maści Imprezy starszej generacji, 
jak i zupełnie nowe WRX STI (już bez 
przedrostka „Impreza”). Łącznie uczestnicy 
wykonali rekordową ilość 14 przejazdów 
OS-u (zwykle odbywa się 8–12 przejazdów). 

Oczywiście warunkiem każdego prze-
jazdu odcinka specjalnego było przebycie 
go w kasku –  Subaru już od lat kładzie 
mocny nacisk na aspekt bezpieczeństwa.

Trasa
Instruktorzy przed startem udzie-

lali uczestnikom wskazówek, jakim 
optymalnym torem jazdy pojechać, 
jak dobrać punkty hamowań, na jakim 
biegu pojechać poszczególne par-
tie… Rywalizacja trwała 8 godzin.

Trasa przejazdów wytyczona 
przez instruktorów Szkoły Jazdy 
 Subaru obejmowała zarówno cia-
sne partie toru kartingowego, jak 
i szybkie sekcje pętli leśnej.

Rozgrywka
W ogólnym wyniku 

rywalizacji sumowane były czasy 
z aż 5 pomiarowych przejazdów. 
Ogłoszenie wyników nastąpiło pod 
semaforami na prostej startowej 
Toru Kielce. Zwycięzcą został 
Wojtek Kowalewski legitymujący 
się łącznym czasem 9 minut, 
27 sekund, 047 tysięcznych 
wyprzedzając tym samym 
drugiego na mecie Martina Jasek 
o 5 sekund i 137 tysięcznych.
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Nazajutrz, po zwinięciu obozu oraz 
pysznym śniadaniu spożytym 
leniwie w hostelowej jadłodajni, 

ruszyliśmy w dalszą drogę. Plan na ten 
dzień był mocno napięty, mieliśmy bowiem 
pod wieczór dotrzeć na drugi, północny 

koniec Gruzji. I choć w linii prostej było 
to niespełna 100 kilometrów, to jakość 
i krętość dróg czyniła tę trasę długą 
i żmudną, ale jednocześnie pełną wrażeń.

Po opuszczeniu polsko-swaneckiej 
placówki udaliśmy się zatem na północ. 

Przemierzaliśmy prawie na przełaj połu-
dniowe kachetyjskie stepy, jadąc w wypalo-
nej słońcem wysokiej trawie, w której drogę 
znajdowała chyba tylko nawigacja Miłosza. 
Lekko pofałdowane łąki urozmaicały co ja-
kiś czas wąwozy lub pasma formowanych 

przez deszcz i wiatr niewysokich skał. 
W jednej z nich znaleźliśmy kolejny zespół 
połączonych ze sobą jaskiń, których sklepie-
nia zdobiły sakralne malowidła. W prze-
ciwieństwie jednak do zwiedzanego dzień 
wcześniej zespołu klasztornego David Gare-
ji, ten był zupełnie opustoszały i zaniedbany. 
Z jednej strony miejsce miało dzięki temu 
niesamowity tajemniczy klimat, z drugiej 
jednak szkoda, że taki zabytek nie był zabez-
pieczony przed naturalnym niszczeniem. 
Wspinając się do nich po dość stromym 
zboczu, po raz kolejny podziwialiśmy deter-
minację mnichów, którzy postanowili żyć 

w takiej pustelni i zastanawialiśmy się, jak 
radzili sobie tutaj z tak prozaicznymi proble-
mami jak np. gromadzenie pokarmu i wody.

Po kilku godzinach jazdy, przerywanej 
co jakiś czas sesjami fotograficznymi, wje-
chaliśmy na główną drogę, którą udaliśmy 
się w kierunku chyba najbardziej malowni-
czej drogi górskiej w Gruzji, prowadzącej do 
Omalo. Gdy byliśmy w Gruzji poprzednio, 
było to miejsce, które najbardziej zapadło 
nam w pamięć, obiecaliśmy sobie wtedy, 
że jeszcze tu kiedyś wrócimy. Nie przy-
puszczaliśmy tylko, że stanie się to tak 
szybko. Droga do Omalo ma około 70 km 

długości, jednak przejechanie jej zajmuje 
kilka bitych godzin. Pnie się ona bowiem 
mozolnie w górę, wycięta w jej zboczu. 
Dotarcie do Omalo możliwe jest tylko przez 
kilka miesięcy w ciągu roku, ponieważ 
w wyższych partiach gór opady śniegu są 
tak obfite, że droga znika kompletnie pod 
grubą warstwą śniegu i jest nieprzejezdna do 
późnej wiosny, dopóki śnieg nie stopnieje. 
Dodatkowo po każdej zimie jej fragmen-
ty muszą być poprawiane i odnawiane 
przez spychacze, które stacjonują na stałe 
w newralgicznych miejscach. Oczywiście 
droga w większości, poza początkowym 

PODRÓŻE tekst i zdjęcia: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

VII Subariada 
– czyli nieplanowany powrót do Gruzji /cz. 3/



przełęczy, była więc zacieniona i pomimo 
środka lata mogliśmy podziwiać zalegające 
po zimie na zboczach doliny jęzory śniegu, 
dające choć częściowo wyobrażenie o tym, 
jak dużo jest go tu zimą. Zresztą śniegu 
w Tuszetii jest tak dużo, że większość 
mieszkańców na zimę przeprowadza 
się w niższe rejony. W górach pozostają 
tylko nieliczni, odcięci od świata na kilka 
miesięcy. Ostatnie kilometry drogi poko-
nywaliśmy już po zmroku, obóz nieopodal 
Omalo rozbijaliśmy w blasku księżyca. 
Udało nam się zebrać trochę drewna i roz-
palić ognisko, jednak niedługo później 
zerwał się wiatr i zaczął kropić deszcz, 
kończąc przedwcześnie wieczorną biesia-
dę. Ranek powitał nas zalegającą w dolinie 
mgłą i pochmurnym niebem, jednak 
już po godzinie nie było po nich śladu.

Po śniadaniu wjechaliśmy do wioski 
i udaliśmy się spacerem do górujących nad 
nią kamiennych wież obronnych. Gdy 
wspięliśmy się do nich stromą ścieżką, 
czekała na nas niespodzianka. Spotkaliśmy 
tam grupkę Gruzinów, a wśród nich trzy 
dziewczyny, które dały nam wspaniały 
koncert gruzińskich piosenek ludowych. 
Jedna z nich wspomniała później o na-
szym spotkaniu na facebookowym profilu 
Subariady. Po nasyceniu wzroku widokami 
ruszyliśmy w dalszą drogę do kolejnej 
tuszetyjskiej wioski – Dartlo, pokonując 
kolejne kilometry szutrowych dróg, zjazdów 
i podjazdów. W drodze do Dartlo Miłosz 
zaproponował wjazd na punkt widokowy 
na szczycie jednej z pobliskich górek. Droga, 
choć stroma, wyglądała dość niewinnie, po-
stanowiłem więc podjechać jako drugi zaraz 

po Miłoszu. Wielkie było moje zdziwienie, 
gdy w połowie podjazdu, który notabene 
okazał się bardziej stromy, niż wyglądał 
z dołu, nasz Forek po prostu zwolnił do 
zera i zgasł. Jakiekolwiek próby ruszenia 
pod górkę, pomimo reduktora, okazały 
się nieskuteczne i jedyne co pozostało, to 
zjechać na wstecznym biegu w dół. Jedynie 
Dyrekcyjny XT-k dał radę temu wyzwaniu, 
jednak mimo że Pan Dyrektor rozpoczął 
wjazd dużo bardziej dynamicznie i z więk-
szą prędkością początkową niż ja, koniec 
podjazdu auto pokonało „ostatkiem sił”. 
Stanowczy komunikat Pitera przez CB radio 
„Nie podjeżdżajcie! Nasz Forek prawie się 
zagotował!” skutecznie zniechęcił pozostałe 
załogi do podjęcia próby. Gdy dotarliśmy do 
Dartlo, zrobiliśmy sobie przerwę na obiad 
na łące nad rzeką, a następnie odbyliśmy 
krótki spacer między średniowiecznymi 
wieżami wkomponowanymi między trady-
cyjne kamienne domy, pokryte naturalną 
kamienną dachówką, z bogato zdobiony-
mi drewnianymi tarasami. Wśród nich 
znaleźć można było pensjonaty z miejscami 
noclegowymi dla docierających tu pieszo, 
konno lub rowerowo turystów. Żeby tradycji 
stało się zadość, wypiliśmy także gruzińską 
kawę w kawiarni, w której dwa lata temu 
zostaliśmy poczęstowani tuszetyjskimi se-
rami. Z uwagi na dość wczesną porę Miłosz 
zaproponował, żebyśmy pojechali jeszcze 
dalej, a właściwie tak daleko, jak się da 

odcinkiem, jest szutrowa, miejscami tak 
wąska, że dwa samochody nie są w stanie się 
na niej wyminąć, nie posiada też żadnych 
barierek zabezpieczających samochody 
przed głębokimi i stromymi przepaściami. 
W związku z tym w wielu miejscach można 
znaleźć przydrożne kapliczki poświęcone 
tym, którzy stracili na niej życie. Osobli-
wym zwyczajem jest pozostawianie przy 
kapliczkach butelki czaczy, czyli gruziń-
skiego bimbru oraz kieliszka lub szklanki. 
Przejeżdżający, którzy chcieliby wspomnieć 
zmarłych, mogą zatrzymać się i wznieść za 
nich toast, po czym… kontynuować jazdę. 
My jednak nie zdecydowaliśmy się na tak 
radykalny choć kuszący gest, ponieważ 
mieliśmy zamiar przemierzyć w komple-
cie drogę w obie  strony. Piter  postanowił 
jednak wnieść polski „wkład” w jedną 
z kapliczek i pozostawił przy niej pełną 
butelkę przywiezionego z Polski alkoholu.

Tego dnia towarzyszyła nam piękna 
słoneczna pogoda zachęcająca do częstego 
zatrzymywania się i uwieczniania na foto-
grafiach górskich pejzaży. Droga wcinała 
się w zbocza pokryte żywozieloną trawą, 
którą oprócz niej przecinały tylko co jakiś 
czas wąskie żleby wyrzeźbione przez górskie 
potoki. Niejednokrotnie przecinały one 
też w naturalny sposób drogę, mieliśmy 
zatem dodatkową atrakcję w pokonywaniu 

brodów. Czasem stanowiły one wyzwa-
nie, bowiem brzegi takiego brodu były 
kamieniste i strome. Tylko gdzieniegdzie, 
w miejscach, gdzie nie było już możli-
wości „wycięcia” nowej drogi, naturalny 
krajobraz szpeciły betonowe przepusty.

Późnym popołudniem dotarliśmy do 
najwyższego punktu drogi, leżącej na wy-
sokości około 2850 m n.p.m. przełęczy 
Abano, stanowiącej jednocześnie granicę 
między dwoma gruzińskimi krainami: Ka-
chetią i Tuszetią. Mogliśmy z niej zobaczyć 
majaczące w oddali, ośnieżone szczyty 
trzy- i czterotysięczników Wielkiego Kau-
kazu. Był to także mniej więcej półmetek 
drogi. Druga, nie mniej malownicza, 
jej część prowadziła nas w dół wąskimi 
i krętymi serpentynami. Dodatkowo 
znajdowała się ona po północnej stronie 
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gości weszła pieszo stromymi schodami 
do miasteczka, a następnie do świątyni. 
Przez uchylone drzwi cerkwi mogliśmy 
ukradkiem obserwować moment zaślubin 
diametralnie różniący się od naszej przy-
sięgi z nakładaniem obrączek. W trakcie 
udzielania ślubu kapłan, odmawiając 
modlitwę, nakładał na głowy pary młodej 
złote korony, po czym zdejmował je 
na moment, czyniąc nimi znak krzyża. 
Ceremonia ta ukazała nam, jak bardzo 
nasz obrządek liturgiczny zmienił się 
w ciągu wieków od „odseparowanego” 
od soborowych reform i bardziej pierwot-
nego obrządku Kościoła gruzińskiego.

Po uczcie duchowej udaliśmy się do 
miejscowości Guriaani, gdzie czekała 
nas uczta dla ciała, czyli gruzińska supra. 
Beata i Miłosz zabrali nas do tradycyjnej 
restauracji, będącej jednocześnie wi-
niarnią produkującą na własne potrzeby 
wino i czaczę. W trakcie oczekiwania 
na jedzenie mogliśmy zwiedzić miejsce, 

gdzie tradycyjną metodą produkuje się 
gruzińskie wino. Była więc wielka drew-
niana kadź, w której zebrane winogrona 
miażdżone są stopami, były także znajdu-
jące się pod posadzką kvevri, czyli gliniane 
dzbany, w których moszcz fermentuje 
w naturalny sposób, i z których po okresie 
fermentacji i naturalnym sklarowaniu 
poprzez opadnięcie moszczu na dno 
kvevri, wino wydobywane jest ręcznie za 
pomocą specjalnych chochli. Gospoda-
rze, widząc Polaków, chętnie chwalili się 
wydarzeniem, jakie miało miejsce w ich 
restauracji, czyli powstaniem jednego 
z odcinków programu poświęconego 
Gruzji, realizowanego przez Katarzynę 
Pakosińską. Program ten mogliśmy nawet 
obejrzeć, był on bowiem wyświetlany 
na ustawionym w rogu sali telewizorze. 
Mogliśmy także zakupić produkowane 
przez nich trunki, miód, słodycze i inne 
tradycyjne specjały, z czego chętnie 
skorzystaliśmy. Uczta była prawdziwie 
gruzińska. Stół, znajdujący się na zadaszo-
nym tarasie z tyłu restauracji, uginał się 
od ilości potraw i mimo głodu nie byliśmy 
w stanie wszystkiego zjeść. Były więc róż-
ne surówki, pieczony na miejscu lawasz, 
opiekane w soli swaneckiej ziemniaki, 

pieczona ryba, małe gołąbki zawijane 
w liście winogron, cukinie faszerowane 
pastą orzechową oraz szaszłyki pieczone 
na przydomowym kamiennym grillu. 
Do tego oczywiście domowe wino, które 
kierowcy niestety mogli jedynie degusto-
wać. Wszystko smakowało wyśmienicie, 
a atmosfera była tak wspaniała, że nikt nie 
miał ochoty opuszczać tego pełnego uroku 
miejsca. Na szczęście od celu dzisiejszego 
dnia, czyli pensjonatu w miejscowości 
Signagi, dzieliło nas jedynie kilkanaście ki-
lometrów, więc po pożegnaniu gospodarzy 
szybko i sprawnie dotarliśmy na miejsce.

Po rozlokowaniu w pokojach spo-
tkaliśmy się wszyscy w ogrodzie przed 
pensjonatem, by wspólnie spożyć zaku-
pione wcześniej trunki i przygotować się 
„mentalnie” do czekających nas nazajutrz 
winnych atrakcji. Jednocześnie święto-
waliśmy sukces załogi  Subaru Poland 
Rally Team, czyli Wojtka „Siemanko” 
Chuchały i Daniela Dymurskiego, którzy 
 Subaru Imprezą STI zwyciężyli w klasie 
ERC2 Rajdu Rzeszowskiego, elimina-
cjach Rajdowych Mistrzostw Europy. 
Tak więc znów była okazja do wzniesie-
nia kielichów i toastów zakończonych 
gruzińskim „Gaumardżos”. 

dojechać samochodem. Patrząc na okolicz-
ności przyrody, czyli kamienisto-szutrową 
drogę biegnącą wzdłuż rzeki doliną o ży-
wozielonych zboczach, nad którą górowały 
ośnieżone skaliste szczyty, nie trzeba nas 
było specjalnie namawiać na wyprawę 
„na koniec świata”. Po przejechaniu kilku-
nastu kilometrów, pokonaniu kilku dość 
głębokich, jak na możliwości Foresterów, 
rwących górskich rzeczek przecinających 
drogę dotarliśmy do osady Parsma. Sama 
osada znajdowała się na skale górującej nad 
doliną i prowadziła do niej wąska dróżka 
dostępna jedynie pieszo, konno lub na rowe-
rze. Jak w każdej kaukaskiej osadzie również 
tutaj nad kamiennymi domami górowały 
wieże obronne. Poniżej, na łące nad rzeką, 
stała drewniana, częściowo ażurowa chata, 
w której mieściła się kawiarnia. Prowadziła 
ją młoda i bardzo urodziwa Gruzinka, której 
towarzyszyła dwójka dzieci. Starsza, nasto-
latka, prawdopodobnie jej siostra, wciągnęła 
część panów do gry w piłkę nożną. Choć bie-
gała po trawie w samych skarpetkach, piłka 
dosłownie kleiła się do jej stopy i widać było, 
że była to jej pasja. Zresztą gdy dowiedziała 
się, że jesteśmy z Polski, bez zastanowienia 
powiedziała „Poland… Robert Lewandow-
ski”. Drugim dzieckiem był około półto-
raroczny chłopiec, prawdopodobnie synek 
właścicielki, który swoimi wielkimi brązo-
wymi oczami zauroczył wszystkie ciocie 
z Polski oraz… wujka Marcina. Po krótkiej 
sjeście na łące i wypiciu kawy „na końcu 
świata” pożegnaliśmy dziewczyny i małego 
kawalera i ruszyliśmy w drogę powrotną.

Na nocleg Miłosz wybrał małą polan-
kę na skraju lasu, gdzieś między Dartlo 
a Omalo. Korzystając z bliskości lasu 
zebraliśmy drewno i rozpaliliśmy ognisko, 
jednak tym razem to nie ognisko, ale stół 
Beaty i Miłosza stał się miejscem imprezy. 
Beata urządziła nam na swoim laptopie 
prezentację zdjęć i filmów z ich innych 
wypraw, które razem z Miłoszem opatrzyli 
bogatym i ciekawym komentarzem, co 
oczywiście wywołało dyskusję na temat 
kolejnych subariadowych destynacji. 
Późnym wieczorem wydało się natomiast, 
dlaczego zabawa z małym gruzińskim 
dzieckiem była dla Marcina ciekawsza od 
kopania piłki nożnej. Marcin, wyposa-
żony w butelkę szampana, wyjawił nam, 
że zostanie ojcem, jednocześnie oznajmiając 

tacie, że tytuł Ojciec Dyrektor niedługo 
przestanie być aktualny. Po tej informa-
cji toastom i imprezie nie było końca.

Kolejny ranek w Tuszetii także powitał 
nas chmurami. Tym razem jednak chmury 
nie dały za wygraną i zamiast się rozejść 
uraczyły nas mżawką i górskim chłodem. 
Dodawały jednak górom tajemniczości, 
więc w takiej atmosferze przemierzyli-
śmy drogę powrotną na przełęcz Abano, 
a następnie w dolinę rzeki Alazani, do 
Kachetii. Oczywiście także w drodze 
powrotnej nie zabrakło postojów na sesje 
zdjęciowe, bowiem widoki w towarzy-
stwie chmur, choć zgoła inne, były równie 
malownicze. Nie zabrakło także ujęć fil-
mowych z powietrza, z pilotowanego przez 
Beatę drona. Z tej perspektywy droga do 
Omalo robiła jeszcze większe wrażenie.

Po kilku godzinach jazdy opuściliśmy 
góry i wjechaliśmy na asfaltową drogę. 
Po chmurach nie pozostało śladu, tak 
samo jak po górskim chłodzie. Popołudnie 

było słoneczne i upalne. Kolejnym punk-
tem planu tego dnia było miasteczko Gre-
mi. Usytuowane na niewielkim wzgórzu, 
otoczone murami miasto istniało zaledwie 
około 150 lat. Założone przez króla Lewana 
było w XVI i XVII wieku stolicą królestwa 
Kachetii, jednak po najeździe przez Szacha 
Abbasa I w 1616 roku zostało zniszczone 
i rozgrabione. Już nigdy nie powróciło 
do dawnej świetności, a stolicę królestwa 
przeniesiono do miasta Telavi. Dziś jest 
to miasto muzeum, wewnątrz murów 
mieści się cerkiew Mtawar Angelozi,czyli 
pod wezwaniem Świętych Archaniołów, 
a w pozostałościach zamkowych zabu-
dowań znajduje się ekspozycja muzeal-
na. Nad całością góruje wieża pełniąca 
niegdyś funkcję dzwonnicy, z której 
roztacza się wspaniały widok na okolicę.

W trakcie naszego pobytu w Gremi 
mieliśmy także okazję zobaczyć ceremo-
nię ślubną w obrządku Kościoła gruziń-
skiego. Para młoda w asyście licznych 
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Mały samochodzik 
w krainie małych koników /cz. 1/
Na Szetlandy nie jedzie się wylegiwać na piasku ani biegać od zabytku do zabytku. 
Wprawdzie są tu jedne z najpiękniejszych plaż, jakie widzieliśmy, jednak kapryśna pogoda 
i temperatury latem ledwie przekraczające +15° Celsjusza nie sprzyjają plażowaniu. 
Na wyspach rozsianych jest sporo historycznych budynków i stanowisk archeologicznych, 
ale tylko kilka można zaliczyć do wybitnie imponujących.

Po co więc tam jechać? Dla na-
tury. Dla bogactwa morskiej 
i powietrznej fauny. Dla nie-

zwykłego klimatu tych pozbawionych 
drzew wysp. Dla spokoju i odpoczynku 
od tłumów. Bo chociaż przybywają tam 
turyści, to jednak wciąż można cały 
dzień wędrować po szlaku i napotkać 
w tym czasie zaledwie kilka osób.

Dla nas droga na Wyspy Szetlandzkie 
jest daleka – to należy przyznać szczerze. 
Jakby na to nie spojrzeć, to 2650 kilo-
metrów od domu (no dobrze, z małym 

zabłądzeniem w okolicach Londynu 
i Glasgow, by przy okazji odwiedzić 
dawno niewidzianych przyjaciół) i dwie 
przeprawy promowe – dwugodzin-
na na Wyspy Brytyjskie i całonocna 
z Aberdeen do Lerwick. Niektórzy 
woleliby polecieć samolotem i na miejscu 
wynająć samochód. Jednak nasza miłość 
do własnego małego domku na kołach 
i wolności, jaką on daje, jest silniejsza 
od wątpliwych zysków z podniebnej 
eskapady. Pomimo więc wszelkich 
wątpliwości i obaw przed znużeniem tak 

daleką podróżą ruszyliśmy do Dunkier-
ki, by tam wsiąść na prom do Dover.

Po długiej jeździe, na szczęście uroz-
maiconej spotkaniami towarzyskimi, 
dotarliśmy do Aberdeen i następnego 
ranka wylądowaliśmy w Lerwick, stolicy 
Szetlandów, która liczy około siedmiu 
tysięcy mieszkańców. Przepakowanie 
po nocy spędzonej na promie, mały 
spacer w deszczu między budynkami 
z szarego kamienia i postanowiliśmy 
ruszyć dalej, na podbój północnego 
skrawka Zjednoczonego Królestwa.



czy w powietrzu. Zawsze gdzieś mieliśmy 
te urocze ptaki na wyciągnięcie ręki i w za-
sięgu obiektywu. Potrafiliśmy, pomimo 
przejmującego i zimnego wiatru, siedzieć 
na gołej ziemi i obserwować je godzinami.

Tak samo było w przypadku głuptaków, 
których nieprzeliczone rzesze zamiesz-
kują skaliste brzegi wysp. Po raz pierwszy 
w życiu widzieliśmy, jak polują. Na jednym 
z pierwszych wieczornych spacerów kątem 
oka Jacek zauważył, że coś z głośnym 

pluskiem wpadło do morza. Może to jakaś 
ryba wyskoczyła i plusnęła? Nie pozostało 
nic innego, jak tylko przez chwilę poob-
serwować. Okazało się, że to krążące nad 
lustrem wody ptaki. Gdy tylko któryś wy-
patrzył zdobycz, składał skrzydła i, pikując, 
spadał, przebijając powierzchnię niczym 
grot strzały tarczę. Po kilkunastu minutach 
przyglądania się potrafiliśmy już rozpoznać 
moment, taką króciutką chwilę zawieszenia 
w bezruchu, po którym następował atak.

Pomiędzy głuptakami przewijały się też 
czarne kormorany, czy pojedynczo spoty-
kane nurniki oraz jasne rybitwy. Nad gło-
wami szybowały nam fulmary. Do szcze-
gólnie ciekawych spotkań z pewnością 
zaliczymy to z wydrzykiem wielkim. Kilka 
napotkanych ptaków tego gatunku wyjąt-
kowo nie okazywało strachu i mogliśmy 
podejść bardzo blisko. A jeden zaskoczył 
nas szczególnie. Siedzieliśmy na skraju kli-
fu w Hermaness, obserwując i fotografując 
wracające z polowania maskonury. Zajęci 
nimi, nie zauważyliśmy, że niedaleko od 
właśnie obserwowanego przez nas gniazda 
siedzi zając. Gdy tylko maskonur niosący 

w czerwonym dziobie garść rybek znikł 
w otworze norki, na zająca spadł z nieba 
brązowopióry drapieżca. Wciąż mając 
obiektyw skierowany w to miejsce, prak-
tycznie nie spuszczałam palca ze spustu 
migawki. Nawet nie słyszałam pisku wal-
czącego o życie szaraka. To starcie wygrała 
ofiara, która zdołała wyrwać się z dzioba 
napastnika i uciec. Tyle szczęścia nie miało 
sporo ptaków, w tym maskonurów, po 
których nie raz i nie dwa spotykaliśmy po 
drodze jedynie dzioby, skrzydła i szczątki 
szkieletów. Wcześniej zastanawiało nas, 

co może polować na tamte ptaki, prze-
konaliśmy się, że to właśnie wydrzyki.

Jednak Szetlandy to nie tylko łatwe 
do obserwacji ptactwo, ale też boga-
te życie wodnych ssaków. Jadąc na te 
wakacje, szykowaliśmy się na ogląda-
nie fok, morświnów, orek, wielorybów, 
które często podpływają bardzo blisko 
brzegów i nawet nie trzeba uganiać się 
za nimi łodziami po otwartym morzu. 
No cóż, wielorybów nie spotkaliśmy, 

Widoki po horyzont
Szetlandy są niewielkie. Miejscowi 

mówili nam, że największa odległość 
ze środka lądu w prostej linii do wybrze-
ża wynosi około pięciu mil (czyli około 
ośmiu kilometrów). Nie sprawdzaliśmy, 
ale faktycznie wszędzie jest blisko i zapach 
morza czuć w każdym zakątku. Poszar-
pana linia brzegowa i niewielkie odle-
głości między poszczególnymi wyspami 
sprawiały, że nigdy nie wiedzieliśmy, czy 
patrzymy na sąsiednią, czy na jakiś zakrę-
cony cypel tej, na której właśnie byliśmy.

Mavis Grind prawdopodobnie jest 
jedynym miejscem w Wielkiej Bryta-
nii, w którym można, stojąc na brzegu 
Atlantyku, przerzucić kamień nad lądem 
do wód Morza Północnego (lub na od-
wrót). Zatrzymaliśmy się przy tym wąskim 
skrawku lądu i Jacek, lubiący eksperymen-
tować, chciał własnoręcznie sprawdzić tę 
opowieść o rzucaniu kamieniem, jednak 
skończyło się na samym rzucie okiem.

Inna cecha szczególna Szetlandów 
to kompletny brak lasów, czy choćby 
zagajników. Niewielkie wzgórza i pagórki 

opanowane są przede wszystkim przez 
torfowiska. Nieliczne drzewa moż-
na spotkać wyłącznie w najbliższym 
sąsiedztwie ludzkich siedzib, posadzone 
i pielęgnowane przez mieszkańców. Daje 
to poczucie przestrzeni i gdy tylko czło-
wiek znajdzie się w odpowiednim miejscu 
i do tego aura łaskawie zabierze z nieba 
chmury, to zobaczyć można odległe cyple, 
dalsze wysepki. A bliżej – bliżej w wielu 
miejscach przepiękne klify. W informa-
cji turystycznej, czy na oficjalnej stronie 
Szetlandów, znaleźć można kilkadziesiąt 
opisanych szlaków pieszych w prak-
tycznie każdym zakątku archipelagu.

Aby zanurzyć się w tych krajobrazach 
konieczne jest porządne, nieprzemakalne 
obuwie. Bez względu na to, czy pada, czy 
słońce i wiecznie wiejący wiatr osuszają 
ziemię, na nieoznakowanych szlakach 
ścieżki albo szybko znikają, albo jak 
reszta dokoła są niczym mocno nasiąk-
nięta gąbka. Momentami musieliśmy 
kluczyć, szukając suchszych kęp, bo woda 
potrafiła przelewać się przez cholewki 
wysokich traperków. Czasem pomagało 

w takich momentach odszukiwanie 
i kierowanie się ścieżkami wydeptanymi 
przez owce, ale czasem i one zawodziły.

Spotkania z naturą
Czyli to, co nas najbardziej ciągnęło 

na wyspy. Olbrzymie bogactwo świata 
fauny, z naszymi ukochanymi masko-
nurami na czele. Nieważne, czy metr od 
ścieżki na szczytach klifów Sumburgh 
Head na południu Mainland, rezerwatu 
Hermaness na Unst, wybrzeżach Yell, czy 
wysepki St. Ninian’s, na ziemi, na wodzie, 
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drodze, zresztą leżącej wysoko ponad brze-
giem, nie było gdzie bezpiecznie zostawić 
auta. Zjechaliśmy więc aż do wioski i z niej 
ruszyliśmy pieszo przez pola i pastwiska.

Ledwie postawiliśmy pierwsze kroki 
na piasku, a część fok rzuciła się do 
ucieczki do wody. Ale nie odpłynęły, tylko 
zaczęły krążyć wzdłuż brzegu, uważnie 
nas obserwując. Pozostałe nadal spały 
lub leniwie zerkały na intruzów, czyli nas.

Na Szetlandach legalne jest strzelanie 
do fok, które zamiast polować, plądrują 

hodowle ryb. Do tego są one przysmakiem 
orek, zdarza się więc, że jakieś focze 
dziecko zostanie osierocone. Zresztą 
osierocenie spotyka także liczne na wy-
spach wydry, a i ptactwo potrafi wpaść 
w tarapaty. Są tu jednak ludzie, którzy 
chętnie pomagają. W niewielkiej miejsco-
wości Hillswick na Mainland znajduje się 
Wildlife sanctuary, pod którym wylądo-
waliśmy przez zupełny przypadek. 
Sympatyczni Pete i jego żona Jan od wielu 
lat prowadzą przytułek dla potrzebujących 

zwierząt i ratują je od niechybnej śmierci. 
W specjalnych klatkach dorastają 
i dochodzą do siebie wydry, a w basenie 
bezpiecznie rosną foczki. Pete chętnie 
wpuścił nas do ogrodu i pokazał dwa focze 
dwumiesięczne berbecie, które trafiły do 
azylu jako jedno i dwudniowe oseski. Przy 
okazji dowiedzieliśmy się, że foki lubią 
muzykę i Jacka koncert gitarowy 
na nabrzeżu pod murami sanktuarium 
poprzedniego wieczoru był prawdziwą 
gratką dla maluchów.

a orki bawiły się z nami w chowane-
go. Bardzo skutecznie zresztą, bo nie 
udało nam się zobaczyć ani jednej, mimo 
że kilkukrotnie pojawiały się u wybrzeży, 
nawet w miejscach, w których byliśmy. 
Tyle tylko, że nie w tym samym czasie. 
Na przykład my przeżywaliśmy spotkanie 
z polującym wydrzykiem na Unst, a w tym 
samym momencie stadko czarno-białych 
drapieżców zawitało pod mury Lerwick.

Za to niemal na porządku dziennym 
są na Szetlandach spotkania z fokami. 

Wystarczy odrobina spostrzegawczości, by 
wypatrzeć wychylające się na powierzchnię 
wody ciemne głowy. Ale pełnię szczęścia 
można osiągnąć, gdy spotkanie jest bliższe, 
a foki wylegują się na piasku plaży lub przy-
brzeżnych skałach. Wtedy wyraźnie widać 
różnorodność kolorów futer, centek, roz-
miarów zwierzaków. W wodzie wszystkie 
foki wyglądają tak samo, ale na lądzie już 
nie. I chociaż z tymi sympatycznymi ssa-
kami spotykaliśmy się na wyspach często, 
to w pamięci pozostanie przede wszystkim 

pierwszy kontakt. Zajechaliśmy na plażę 
Scousburgh. Po drugiej stronie zatoki o tej 
samej nazwie widzieliśmy z oddali żółty 
pasek plaży Rerwick. A na nim gołym 
okiem dostrzegliśmy ciemne, obłe kształty. 
Tu się początkowo lekko posprzeczaliśmy – 
ja twierdziłam, że to wylegujące się foki, 
Jacek, że to tylko głazy. Nie pozostało nam 
więc nic innego, niż wsiąść ponownie do sa-
mochodu i przejechać na drugą stronę, żeby 
z bliska stwierdzić, kto miał rację. Na pla-
żę musieliśmy dotrzeć naokoło, bo przy 
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PODRÓŻE tekst i zdjęcia: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

Elafonisos – czyli szczypta 
prawdziwej Grecji
Do Grecji nigdy specjalnie nas nie ciągnęło. Co prawda byłem tam 30 lat temu, jako 10-latek, 
na wakacjach z rodzicami, ale nie zapadła mi ona szczególnie w pamięci. Z drugiej strony jej obraz 
rysował się nam głównie przez pryzmat ofert biur podróży, z przelotem i opcją all inclusive, 
oraz opowieści znajomych, którzy z tych ofert korzystali.

Nie było w tym nic, co by nas 
pociągało, stąd kilka ostatnich lat 
jeździliśmy do Toskanii, której 

atmosfera, kultura, jedzenie i wino bardzo 
nam odpowiadały. I pewnie nie wybrali-
byśmy się do Grecji jeszcze długo, gdyby 
nie pewien dentysta z Lublina, którego 
poznaliśmy na Forum  Subaru, i którego 
relacje z urlopu na wyspie Naxos ukaza-
ły nam Grecję w zupełnie innym, dużo 
ciekawszym świetle. Jesienią 2014 roku po-
znaliśmy Pawła i Kasię „w realu” podczas 

zorganizowanej przez nas wyprawy 
winnej na Węgry, a następny wakacyjny 
urlop A.D. 2015, który spędziliśmy wspól-
nie… na wyspie Naxos, był najlepszym 
wypoczynkiem, jaki mieliśmy do tej pory. 
Dwa tygodnie spędzone na słonecznej 
wyspie, do której nie dociera masowa 
turystyka, gdzie nie ma lotniska, wielkich 
hoteli, gdzie są praktycznie puste plaże, 
a życie płynie greckim, leniwym tempem 
sprawiły, że zakochaliśmy się w Grecji tak 
jak wcześniej w Toskanii. Tak więc, gdy 

w lutym 2 017 r. Paweł rzucił hasło „Grecja”, 
w pięć minut zarezerwowałem zapropo-
nowany przez niego hotelik na maleńkiej 
wyspie Elafonisos, pozostawiając na póź-
niej kwestię załatwienia urlopu w pracy.

Na wakacje pojechaliśmy oczywiście 
naszym Foresterem „Obieżyświatem”, wy-
znając zasadę przyswojoną na wyjazdach 
Subariadowych, że „już sama droga jest ce-
lem”. Forek zaopatrzony był w półterenowe 
opony typu AT, miałem bowiem plan, 
żeby poeksplorować trochę peloponeskie 
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Do celu naszej podróży, czyli małej 
wysepki Elafonisos, leżącej u południo-
wych wybrzeży Peloponezu, dzieliło nas 
tylko około 250–300 km, jednak dotarcie 
do niej zajęło nam cały kolejny dzień. 
Po drodze zafundowaliśmy sobie bowiem 
kilka atrakcji. Przejeżdżając autostradą 
na Peloponez, trudno było zobaczyć 
Kanał Koryncki, dlatego pojechaliśmy do 
jego ujścia od strony zachodniej. Wąski 
kanał z pionowymi, wykutymi w skale 
ścianami robił niesamowite wrażenie. 
Jeszcze większe wrażenie robił płynący 
kanałem statek, zajmujący prawie całą 
jego szerokość. Myślę, że dla kapitana 
takiego statku jest to też duże przeżycie.

Spod kanału ruszyliśmy w poszukiwa-
niu starożytnego Koryntu. Najpierw wspię-
liśmy się na Akrokorynt – wzgórze będące 
akropolem starożytnego miasta, na którym 
mieściła się świątynia Afrodyty. Według 
źródeł internetowych czczenie bogini miło-
ści i płodności miało, mówiąc ogólnie, dość 
dosłowny, frywolny i imprezowy charakter. 
Od VI w. p.n.e. na wzgórzu wznoszono 
twierdzę, której ruiny zwiedziliśmy w peł-
nym, południowym słońcu. Po zjechaniu 
w dół zwiedziliśmy także ruiny starożytne-
go miasta, mieszczące się obecnie na terenie 
otoczonego wysokim płotem muzeum.

Kolejnym punktem programu dnia 
było Epidauros, gdzie od VI w. p.n.e. 

do IV w. n.e. mieścił się ośrodek kultu 
Asklepiosa, syna Apollina, a ojca m.in. Hy-
giei i Panakei, greckiego boga sztuki me-
dycznej, przedstawianego z laską, wokół 
której owinięty był wąż. Zwiedziliśmy więc 
poświęcone mu muzeum. Ze względu na 
i mój, i Pawła zawód był to obowiązkowy 
punkt programu. W muzeum oprócz 
licznych marmurowych posągów, przed-
stawiających m.in. samego Asklepiosa 
i Panakeję, podziwialiśmy bogatą kolekcję 
różnego rodzaju akcesoriów i narzędzi 
chirurgicznych. Drugim obowiązkowym 
punktem był amfiteatr mieszczący 14 ty-
sięcy widzów. Przetestowaliśmy jego aku-
stykę, używając głosu naszej córki Natalii. 

szutry. Mieliśmy obawy co do komfortu 
podczas długiej drogi dojazdowej, ale po 
przejechaniu 5500 km muszę przyznać, 
że opony nie były nazbyt uciążliwe.

Dojazd podzieliliśmy na trzy etapy, 
z przystankami w Belgradzie i w okolicach 
Koryntu. Belgrad to miasto, które już kilka 
razy przejeżdżaliśmy tranzytem, jednak 
warto się tam zatrzymać choćby na nocleg. 
My dojechaliśmy około godziny szesnastej, 
więc mieliśmy jeszcze parę godzin na spacer 
i japońskie zwiedzanie. Na nocleg zatrzyma-
liśmy się w Bridge Apart Hotel, zlokalizowa-
nym w centrum starego miasta apartamen-
cie z aneksem kuchennym, o bardzo fajnym 
standardzie, z wewnętrznym parkingiem. 

Dosłownie po kilku minutach spaceru 
znaleźliśmy się na głównym deptaku starego 
miasta, ulicy Kneza Michaila, na której prze-
platają się kamienice pamiętające czasy Au-
stro-Węgier, komunistyczne modernistycz-
ne budynki oraz nowoczesna architektura. 
Zresztą całe miasto to mieszanina nowocze-
sności i bogatej, nierzadko bolesnej historii. 
Wiele budynków nadal straszy poprzednim 
systemem. Główny deptak zaprowadził nas 
na Kalemegdan, wysokie na ponad 120 m 
wzgórze, u którego stóp rzeka Sawa uchodzi 
do Dunaju. Na szczycie znajduje się twierdza 
zbudowana przez Celtów, a następnie Rzy-
mian, później wielokrotnie przebudowy-
wana. Obecnie mieszczą się tam m.in. Mu-
zeum Historii Naturalnej, Muzeum Wojny, 
Ogród Zoologiczny, parki i place zabaw.

Drugiego dnia mieliśmy do przejecha-
nia ponad 1000 kilometrów oraz przekro-
czenie dwóch granic. Pomimo małego 
ruchu oraz dobrych dróg, w większości 
autostrad, do hotelu dotarliśmy późnym 
wieczorem. Hotel Cokkinis zlokalizo-
wany był na skalistym brzegu morza, 
powyżej niego przebiegała linia kolejowa, 
a jeszcze wyżej autostrada. Po odebraniu 
kluczy do pokoju od razu udaliśmy się do 
znajdującej się na tarasie restauracji, żeby 
zjeść ciepłą kolację. Nazajutrz, podczas 
pysznego greckiego śniadania, z tarasu 
podziwialiśmy widok na Zatokę Saroń-
ską, a nasi znajomi przed śniadaniem 
zażyli nawet pierwszej morskiej kąpieli.
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to kilka godzin dojazdówki w jedną 
stronę, trudno było zatem poświęcić ten 
czas na taką „rozrywkę”. Postanowili-
śmy poszukać czegoś w naszej okolicy 
i zrobiliśmy sobie dwie wycieczki.

Pierwszym celem była jaskinia Kasta-
nia, której reklamę widzieliśmy w drodze 
dojazdowej. Stwierdziliśmy, że chętnie się 
w niej schłodzimy, bo temperatura na ze-
wnątrz była iście grecka (37° C w cieniu). 
Widziałem kilka jaskiń w życiu, ale ta, 
mimo że nie największa, była po prostu 
niesamowita, pełna różnorodnych form 
„jaskiniowych”, a w całej jaskini nie było 
choćby skrawka „gołego” sklepienia. 
Niestety w jaskini obowiązywał cał-
kowity zakaz robienia zdjęć. Ponieważ 

przewodniczka nie potrafiła go specjalnie 
uzasadnić, przyjąłem to bardziej za „zale-
cenie” niż zakaz, jednak już po pierwszej 
wykonanej w ukryciu fotce usłyszałem 
gromkie i donośne „NO FOTO” od 
idących za mną nadgorliwych, zagranicz-
nych turystów. Tak więc fotki dostępne są 
na oficjalnej stronie jaskini oraz w prze-
pastnych zasobach internetu. Jaskinia 
ma około 3 mln lat, a odkrył ją około 
100 lat temu okoliczny pasterz, który 
zaobserwował pszczoły znikające pod 
ziemią i spod niej wylatujące. Tak odkrył 
wejście do jaskini, z której przez kolejne 
40 lat czerpał wodę do pojenia stada 
kóz, zanim o jej istnieniu dowiedział się 
ktokolwiek inny. Jaskinia jest dostęp-
na do zwiedzania od kilkunastu lat.

Przeglądając mapkę z dojazdem, zna-
lazłem w pobliżu jeszcze jedną atrakcję, 
tzw. Petrified Forest, czyli skamieniały 
las, znajdujący się na południowym 
brzegu najbardziej na wschód wysunięte-
go „palca” Peloponezu. Las, a w zasadzie 
zatopione w przypominającej beton skale 
pnie drzew, pochodzą z okresu paleolitu. 
Co ciekawe, skamienienie nie było wyni-
kiem wulkanicznego pyłu, a stopniowego 
wapnienia roślin wskutek podnoszącego 
się poziomu wód. Poza skamieniałymi 
pniami uroku temu miejscu dodawała 
zróżnicowana linia brzegu z licznymi 
skalistymi zatoczkami. Po zwiedzeniu 
„leśnego” brzegu, wzdłuż którego biegła, 

Wdrapałem się więc na jeden z ostatnich 
rzędów i gdy zaczęła śpiewać, a grupka 
towarzyszących nam turystów zamilkła, 
było ją słychać, jednak naturalne „nagło-
śnienie” nie powalało. Natomiast bardzo 
fajny efekt akustyczny było słychać z cen-
tralnego punktu sceny. Mówiąc lub śpie-
wając z tego miejsca, miało się wrażenie, 
jakby słuchało się własnego głosu przez 
słuchawki z podkręconą głośnością. 
Tak więc aktorzy słyszeli się na scenie 
dobrze, natomiast publiczność – hmm… 

Po zwiedzaniu Epidauros ruszy-
liśmy krętymi górskimi drogami do 
celu naszej podróży. Dotarliśmy tam 
o zachodzie słońca. Czekała nas jeszcze 
tylko około 20-minutowa przeprawa 
promowa. Z pokładu promu mogli-
śmy podziwiać błękit morza, którego 
dno było w tym miejscu bardzo płyt-
ko. Po przybiciu do brzegu wysepki 
przejechaliśmy przez centrum jedynego 
miasteczka-portu, by po kilku kilome-
trach dojechać do naszego hoteliku.

Nazajutrz po śniadaniu udaliśmy 
się na plażę oddaloną może 50 metrów 
od hotelu. Piękny biały piasek, błękitne 
morze i garstka towarzyszących nam 
turystów, głównie Greków i Włochów, 
było tym, czego oczekiwaliśmy i co mie-
liśmy w pamięci z poprzedniego pobytu 
na Naxos. Podczas kolejnych dni dzieci 
oddawały się długim morskim kąpielom 
i nurkowaniu, a my w cieniu parasoli 
relaksowi przy dobrej książce i greckim 

piwie. Wieczory natomiast spędzaliśmy 
w portowym miasteczku, degustując 
lokalne specjały w małych knajpkach, 
których stoliki ustawione były dosłownie 
na plaży, lub przy portowym brzegu. 
Ale nawet na takim leniwym urlopie 
budzi się w nas z czasem dusza podróż-
ników, ciekawych lokalnych zabytków 
i przyrody. Poza tym nie bez powodu 
jechaliśmy taki szmat drogi na tereno-
wych oponach. Jeszcze przed urlopem 
znalazłem kilka fajnych szutrowych tras 
biegnących przez góry w centralnym Pe-
loponezie. Na miejscu okazało się jednak, 
że dotarcie w te okolice z naszej wysepki 
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plaża na Krecie nazywa się Elafonisi. 
Hmm… Przypadek? Plaża znajdowała się 
około 4 km od naszego hoteliku, prowadzi-
ła do niej nowa asfaltowa droga, która nie 
była zaznaczona nawet na mapie Google. 
Wybrałem się na nią wczesnym rankiem 
(tak około godziny 9:30), żeby sfotogra-
fować ją, zanim zapełni się plażowicza-
mi. Stąd też nie była jeszcze optymalnie 
oświetlona, żeby ukazać niesamowity błękit 
wody oraz nieskalane choćby pojedynczą 
skałą piaszczyste dno dające właśnie ów 
błękit. Plaża leży w zatoce i kończy się 

z jednej strony wąską mierzeją prowadzącą 
na skalisty cypelek, które razem oddzie-
lają ją od kolejnej zatoczki. Na drugim jej 
końcu znajduje się kemping, oddzielony 
od plaży wysoką piaszczystą wydmą, 
dzięki czemu nie psuje krajobrazu.

Ostatniego dnia naszego pobytu byli-
śmy świadkami niesamowitego widoku. 
Późnym popołudniem na południowym 
zachodzie niebo nabrało żółtawobrązo-
wego koloru. Było za wcześnie na zachód 
słońca i w pierwszej chwili pomyśleliśmy 
o chmurze dymu od pożaru lasu. Zapytany 

przez nas właściciel hotelu też tak myślał, 
ale jego pracownica poinformowała nas, 
że to chmura piasku idąca znad pół-
nocnej Afryki. Czekaliśmy na piaskowy 
„deszcz”, jednak chmura ominęła nas 
bokiem i następnego ranka, gdy opuszcza-
liśmy wyspę, nie było po niej ani śladu.

I tak zakończyła się nasza tygodniowa 
grecka przygoda. Mam nadzieję, że Gre-
cja nieznana, nieskomercjalizowana 
turystycznie, innymi słowy prawdziwa 
Grecja będzie kiedyś celem subariadowej 
wyprawy. Na pewno jest tego warta.

ku mojej radości, szutrowa droga, zoba-
czyłem kolejną dróżkę pnącą się wzdłuż 
zbocza pobliskiej góry. Po sprawdzeniu 
na mapie, że droga prowadzi donikąd, 
stwierdziliśmy, że damy jeszcze trochę 
radości Forkowi i wjedziemy nią kawałek, 
żeby podziwiać widok z góry. Droga pięła 
się dość stromo, z szutrowej stopniowo 
robiła się kamienista. Widoki robiły się 
coraz ładniejsze, więc tym trudniejsza 
była decyzja o zawróceniu. Wjechaliśmy 
dość wysoko i zawróciliśmy około 500 m 
przed jej końcem. Można było wjechać 
jeszcze wyżej, ale kamienie robiły się 
coraz większe, jechaliśmy bardzo powoli 
na jedynce z reduktorem, i wspólnie 
stwierdziliśmy, że wystarczy. Szko-
da, że droga nie łączyła się z drogą po 
przeciwnej stronie szczytu – brakowało 
około kilometra – bo wtedy na pewno 
pojechalibyśmy dalej. I tak skończyła się 
krótka szutrowa przygoda. Zgodnie jed-
nak stwierdziliśmy, że musimy tu wrócić 
i zrobić dwutygodniową objazdówkę, 
najlepiej w maju, gdy nie jest jeszcze tak 
gorąco. Może w formie Subariady?

Celem naszej drugiej wycieczki była 
Monemvasia, zwana także Greckim 
Gibraltarem. Jest to mała wysepka, 
a w zasadzie stroma monolityczna skała, 
wysoka na około 350 m, leżąca u południo-
wo-wschodnich wybrzeży Peloponezu. 
Powstała w 375  r. n.e. po trzęsieniu ziemi, 
wskutek którego odłączyła się od lądu. 

W VI w. została połączona z lądem wąską 
groblą i powstało na niej bizantyjskie 
miasto twierdza. Miasto było zupełnie 
niewidoczne od strony lądu. „Mone 
emvasis”, znaczy po grecku „jedno wej-
ście” i taki też był do niego dostęp od strony 
lądu. Miasto rozkwitało, znajdowało się 
bowiem na szlaku łączącym Morze Czarne 
ze Śródziemnym. W latach świetności 
zamieszkiwało je około 50 tys. mieszkań-
ców i mieściło się w nim 50 kościołów. 
W XVI w. Monemvasię zdobyli Turcy 
i miasto powoli zaczęło podupadać. Po po-
wstaniu Kanału Korynckiego straciło swą 
strategiczną rolę i obecnie dolne miasto 
zamieszkuje jedynie kilkanaście rodzin 
i mieści się w nim kilka hotelików i knaj-
pek, a ruiny górnego miasta są miejscem 
prac archeologicznych. Na samym szczycie 
znajduje się XIII-wieczny kościół św. Zofii. 
Aby dotrzeć na miejsce, musieliśmy 
pokonać około 50 kilometrów krętej drogi, 
miejscami szerokiej na jeden samochód, 
pokonać przewyższenie około 600 metrów, 
jadąc momentami na pierwszym biegu. 
Nic więc dziwnego, że droga w jedną stronę 
zajęła nam ponad półtorej godziny. W mia-
steczku pospacerowaliśmy wąskimi ulicz-
kami, po czym dziewczyny schroniły się 
w cieniu kawiarni, a ja z synem wspięliśmy 
się do górnego miasta. Kamienna dróżka 
pięła się stromo serpentynami i wejście 
nią na szczyt w pełnym słońcu i bijącym 
od rozgrzanej ziemi żarze było pewnym 

wyzwaniem. Ze szczytu rozpościerała się 
przepiękna panorama na dolne miasto i za-
tokę. Kościół św. Zofii zachował się jedynie 
w części. Wewnątrz natomiast zachowały 
się fragmenty średniowiecznych fresków.

Na wyspie Elafonisos znajduje 
się, podobno, jedna z najładniejszych 
plaż w Grecji. Co prawda nie wiem, 
kto i na podstawie jakich kryteriów 
decyduje o „najładniejszości” danej plaży, 
jednak trzeba przyznać, że Simos Beach, 
bo tak się nazywa owa plaża, zapiera dech. 
Żeby było ciekawiej, podobno najładniejsza 
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 Tauri w wydaniu  Subaru swojemu właścicielowi dużo więcej. W wie-
lu miejscach w aucie można odnaleźć lotni-
cze inspiracje towarzyszące projektowaniu, 
zaś przy tworzeniu nadwozia inżynierami 
zawładnęło wręcz chorobliwe dążenie do 
poprawy aerodynamiki modelu. Ostatecz-
nie, przy zastosowaniu detali takich jak 
przykrywane żaluzjami wnęki klamek czy 
specjalnie zaprojektowane kołpaki felg, 
osiągnięto współczynnik oporu powietrza 
na poziomie 0,29. Wartość ta robi wrażenie 
i do dziś nie została powtórzona w ramach 
marki. Jest to również dokładnie ten sam 
wskaźnik, co w przypadku… Porsche 918.

Większość rozwiązań mechanicz-
nych w XT przeniesiono bezpośrednio 
z większego modelu Leone. Pod maską 
pracował silnik bokser o pojemności 1,8 l 
i generujący 136 KM w najmocniejszej 
wersji. Jednostka posiadała fabrycznie za-
mknięty blok, co z jednej strony znacząco 
zwiększało jej wytrzymałość, z drugiej 
wymuszało konieczność skutecznego 
chłodzenia. W tym celu zastosowano 
fabryczną chłodnicę oleju silnikowego. 
Równocześnie nie przewidziano użycia 
intercoolera, który pojawił się dopie-
ro w modelu Legacy. W samochodzie 

wykorzystano system pneumatycznego 
zawieszenia z automatyczną regulacją 
wysokości oraz napęd na obie osie, z moż-
liwością blokady centralnego dyferencjału.

Prawdziwe, godne lat 80. szaleństwo 
zaczynało się jednak przy liście możliwych 
opcji wyposażenia. Uchylny i zdejmo-
wany panel dachowy, elektryczne szyby, 
lusterka, antena i centralny zamek czy 
dwuramienna kierownica z przyciskami – 
to dopiero początek. Deska rozdzielcza 
XT występowała w wersji z ciekłokry-
stalicznym wyświetlaczem i grafiką 
godną 8-bitowych gier komputerowych, 

W roku 1985 do palety sprzedawa-
nych dotychczas przez  Subaru 
samochodów o typowo użyt-

kowym charakterze dołączyło sportowe 
coupé, oferowane w Europie i USA pod 

nazwą XT, w Japonii zaś jako Alcyone. 
Ta ostatnia nazwa, pochodząca od najja-
śniejszej spośród gwiazd gromady Plejad, 
jednoznacznie wskazuje, jak duże nadzieje 
producent pokładał w tym modelu.

Wymogi konieczne, jakie musiał 
spełniać w latach 80. samochód sportowy 
z Kraju Kwitnącej Wiśni, a więc kanciaste 
kształty i podnoszone przednie reflektory 
osiągnięto z miejsca, jednak XT oferował 
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Zestawienie słów „ Subaru” i „XT” większości fanom marki kojarzy się z turbodoładowanym 
Foresterem. Warto jednak pamiętać, że za takim połączeniem kryje się jeden z ciekawszych 
modeli w dziejach producenta.



Czarne XT najlepsze dni wyraźnie 
miało już za sobą. Lakier gdzieniegdzie od-
pryskiwał, odsłaniając znajdujący się pod 
spodem, najczęściej biały, kolor. Przednia 
szyba była pęknięta, a pod tylnym zderza-
kiem świeciła potężna puszka wieńcząca 
fabryczny wydech. Drobiazgów takich jak 
przewiercona wiertarką felga (właściciel 
nie mógł odkręcić śruby) nie warto nawet 
przywoływać. Krzyk w głowie stawał 
się coraz bardziej desperacki, jednak 

nadal było to turbodoładowane  Subaru 
i na dodatek mieszczące się w budżecie. 
O zrezygnowaniu nie mogło być mowy!

Oględziny przeprowadzone spokojnie 
już w domu skłaniały do nieco głębszych 
refleksji. Dodatkowo odkrycie mrowiska 
w bagażniku, nawet mimo jego szybkiego 
usunięcia, znacznie obniżyło moje morale. 
Auto wymagało ogromnych nakładów 
pracy i pieniędzy, żeby doprowadzić je do 
stanu godnego takiego klasyka. Dodat-
kowo silnik dawał niepokojące podstawy 

a komputer pokładowy sprawdzał spa-
lanie paliwa, średnią prędkość i określał 
prognozowany zasięg. Fabryczne radio 
wyprodukowane zostało przez Clarion, 
zaś w wersji z dołączanym napędem 
tylnej osi włącznik AWD umieszczo-
no na dźwigni zmiany biegów. Mimo 
upływu lat, do dziś nie da się go użyć, nie 
czując się niczym James Bond wystrze-
liwujący rakiety lub katapultujący fotel 
pasażera. Po czymś takim Hill holder 

czy wskaźnik temperatury zewnętrznej 
nie robiły już szczególnego wrażenia.

Tak zaprojektowany i wyposażony 
model nie mógł nie podbić wielu serc 
wielbicieli  Subaru. Poniżej publikujemy 
historię miłości od pierwszego wejrzenia 
do XT jednego z wielu fanów marki.

Bycie bezrobotnym studentem dzien-
nych studiów na jednej z bardziej czaso-
chłonnych uczelni oraz nieposkromiona 

potrzeba posiadania własnego  Subaru nie 
idą w parze. Zwłaszcza, jeśli ma to być 
turbodoładowany potwór na miarę WRC. 
Jednak to właśnie w takich okolicznościach, 
po kilku latach cierpienia, uznałem, że czas 
przejść od planów do czynów. Zamiast 
czekać na zbudowanie budżetu pozwala-
jącego na zakup wymarzonej niebieskiej 
strzały ze złotymi felgami, zacząłem 
poszukiwania. Miało być tanio, z napędem 
na 4 koła i turbodoładowanym silnikiem.

Do niedużej miejscowości na Lu-
belszczyźnie wybrałem się we wtorkowy 

poranek, z zimną krwią ignorując 
zajęcia na uczelni. Oględziny spowo-
dowały mieszane odczucia ze względu 
na desperacki wrzask w głowie „NIE 
RÓB TEGO!” i przyjemne ciepło w sercu 
na myśl o tym, że oto być może sto-
ję przed swoim własnym, pierwszym 
 Subaru. Dość szczególny moment, 
zwłaszcza jeśli jest to również pierwsze 
samodzielnie kupione auto. W dodatku 
w tajemnicy przed całym światem…
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bezpieczeństwa wykonana przez Pawła 
Trelę (były kierowca rajdowy, aktualnie 
startuje w drifcie, dwukrotny driftingowy 
Mistrz Polski; buduje klatki bezpieczeń-
stwa). W kabinie zainstalowano kubełkowy 
fotel i 6-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Fabryczny układ pneumatycznego 
zawieszenia, niewątpliwie komfortowy 
i imponująco innowacyjny w swoim 

czasie, nieszczególnie nadał się do nowych 
celów, został więc zastąpiony klasycz-
nymi kolumnami MacPhersona.

Prawdziwym wyzwaniem okazała się 
w XT kwestia kół. W samochodzie zastoso-
wano rozstaw śrub 4×140, co pozostawiało 
możliwość wyboru felg między tymi z XT 
a Peugeotem 505. Ostatecznie problem 
udało się rozwiązać przeróbką 

fabrycznych piast na rozstaw 4×114,3. 
Równocześnie seryjne jed-
notłoczkowe zaciski 
hamulcowe zastą-
piły 4 tłoczki 

sądzić, że i on potrzebuje szczególnej 
opieki. Ale gdyby tak dać XT drugie życie 
na miarę  Subaru w trochę inny sposób? 
Poszukiwania na amerykańskich forach 
internetowych szybko ujawniły, że potencjał 
jednostki napędowej pozwala na uzyskanie 
z niej mocy na poziomie 200 KM, co przy 
fabrycznej wadze 1 200 kg dawałoby już 
w tak leciwym aucie spore osiągi. I znów, 

mimo śmiałości (bądź szaleństwa) tego po-
mysłu wiedziałem, że nie ma już odwrotu.

Jako pierwszy na stół operacyjny 
trafił silnik. Po rozbiórce w przydomowym 
garażu okazało się, że słusznie, bo chociaż 
 Subaru jeździło niezawodnie, panewki 
korbowe poznaczone były już głębokimi 
bruzdami. Mimo założeń o minimalizacji 
kosztów i robieniu, co tylko możliwe we 

własnym zakresie, prace nad silnikiem 
szybko przekroczyły nakładami koszt 
zakupu auta. Obróbce poddano wszystkie 
elementy dołu silnika, jak i głowice.

W ramach walki ze zbędną masą 
nadwozie pozbawiono wszelkich elementów, 
które nie były niezbędne, począwszy od 
tapicerki, skończywszy na matach bitumicz-
nych. Zamiast tego do auta trafiła klatka 
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szeregiem wizyt na torach czy zamarznię-
tych jeziorach, zakupem kolejnego auta 
przez Marcina (Legacy Turbo), a w końcu 
trzema kolejnymi Plejadami na trasie te-
renowej, zwieńczonymi podium w  Subaru 
Leone. Ale to także historia niezliczonej 
ilości wspólnie spędzonych imprez, świąt, 
czy pomocy w trudnych sytuacjach. 
Wartość niezbyt oczywista przy zakupie 
starego, zmęczonego życiem samochodu.

Prace nad XT ciągle trwają. Niedawno 
do auta trafił przelotowy, 2,5” wydech oraz 
powietrzny intercooler z modelu WRX. 
Projekt, ze względu na brak czasu, długo 
stojący w garażu udało się w zeszłym roku 
uruchomić do stanu jezdnego i sprawdzić 
po raz pierwszy w „warunkach bojowych”.

Ogrom pracy włożonej do dziś 
w „XTeka” diametralnie przerósł moje 
pierwotne wyobrażenia. I nadal wiele 

pozostaje do zrobienia. Mimo wszystko – 
warto. Przyjemność jazdy tym złotym 
dzieckiem lat 80., tak wybijającym 
się wtedy ponad przeciętność i do dziś 
wyjątkowym, pozostaje nie do prze-
cenienia. Z kolei suma doświadczeń, 
przeżytych chwil radości, rozgorycze-
nia i wszelkich innych emocji powo-
duje, że maszyna ta staje się w moich 
oczach absolutnie bezcenna…

z Nissana Skyline z przodu oraz 
jednotłoczki z E36 z tyłu.

Mniej więcej na tym etapie prac 
podczas przypadkowej 

dyskusji na Forum 
 Subaru na-

trafiłem 

na Marcina, który był pierwszym wła-
ścicielem mojego auta w Polsce. Lekko 
zszokował go stan upadku technicznego, 
w jakim zakupiłem to XT, jednak jego 
ogromna życzliwość i otwartość szybko 
pozwoliły nam znaleźć wspólny język. 
Dzielona przez nas fascynacja japoń-
skimi youngtimerami zaowocowała 
naszą pierwszą wyprawą na Zlot Plejad 

(trasa szosowa,  Subaru Legacy Turbo), 
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Oddany do ruchu odcinek od węzła 
drogowego Rybitwy do węzła 
drogowego Igołomska (nazwy 

węzłów tymczasowe) wraz z przeprawą 
mostową przez Wisłę stanowi fragment 
bardzo ważnej dla ruchu tranzytowego 
drogi ekspresowej S7. Szlak ten jest także 
kluczowy dla samego miasta. Zanim jed-
nak można nim było przejechać po równej 
nawierzchni, redakcja NBI miała okazję 
przekonać się, że Forester jest w istocie 
prawdziwym wielozadaniowcem – czy to 
na równej autostradzie, czy na wyboistych 
drogach i bezdrożach, wszędzie prowadzi 
się komfortowo. Nasz model Forestera to 
najmocniejsza jednostka benzynowa typu 
bokser o pojemności 2 l, z automatyczną 
skrzynią biegów CVT. Pod maską pracuje 
241 KM, co sprawia, że podczas użytko-
wania samochodu towarzyszy kierowcy 
niebywała radość z jazdy. Wjeżdżając 
na budowę, doceniliśmy zwłaszcza jego 
walory terenowe. Po zjeździe z asfaltu wy-
starczyło wcisnąć przycisk X-MODE, który 

uruchamia takie sterowanie silnikiem, 
skrzynią biegów, napędem, hamulcami 
oraz innymi podzespołami, że samochód 
sprawnie pokonuje nawet najbardziej stro-
me wzniesienia. Dodatkowo, dzięki akty-
wowaniu Hill Descent Control, przy zjaz-
dach ze wzniesień Forester automatycznie 
utrzymuje stałą, zadaną mu prędkość.

Jednym słowem inżynieria Forestera 
po raz kolejny pomogła w zdobywaniu 
podjazdów, pokonywaniu zboczy i zo-
stawianiu w tyle wszelkich przeszkód.

Uroczyste przecięcie wstęgi
Dopuszczenie do ruchu pojazdów 

na bardzo oczekiwanym wschodnim 
obejściu miasta zgromadziło nie tyl-
ko krakowian i przedstawicieli władz 
samorządowych. W uroczystości otwarcia 
wziął również udział Andrzej Adamczyk, 
minister infrastruktury i budownictwa, 
który zauważył, że sukces tej budowy jest 
wynikiem udanej współpracy – wykonaw-
ca mógł dotrzymać terminu także dzięki 

zaangażowaniu zamawiającego, czyli 
GDDKiA. Minister docenił też zastoso-
wanie nowych rozwiązań technologicz-
nych, które miał okazję zobaczyć podczas 
wykonywania nawierzchni i kończenia 
prac. W dniu otwarcia odcinka w poran-
nej rozmowie w Radiu Kraków minister 
skonkludował: „To przedsięwzięcie 
imponujące inżyniersko. Są wspaniałe 
mosty z pylonami, linami. Jest kunszt 
inżynierski na najwyższym poziomie. 
To wymagało wiele pracy, ale było warto”.

Rolę wschodniej obwodnicy miasta 
podkreślił Tadeusz Trzmiel, zastępca 
prezydenta Krakowa. Dotąd tranzyt dro-
gowy na linii północ – południe odbywał 
się ulicami Krakowa, co powodowało 
blokowanie się ruchu w Podgórzu i Nowej 
Hucie, np. w ciągu ul. Nowohuckiej. Korki 
tworzyły się też na ul. Klasztornej. Nie-
którzy kierowcy, podróżując w kierunku 
północ – południe, wybierali jako arterię 
tranzytową al. 29 Listopada i Aleje Trzech 
Wieszczów. Władzom miasta zależy, aby 

WYDARZENIA tekst: MARIA SZRUBA/NBI 
zdjęcia: NBI MEDIA

Forester na budowie
29 czerwca 2017 r., czyli prawie miesiąc wcześniej, niż przewidywano, zakończyła się budowa 
odcinka S7 od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej w Krakowie, wraz z najdłuższym w Małopolsce 
mostem na Wiśle. Redakcja magazynu „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” (NBI) 
gościła na budowie nie tylko podczas uroczystego otwarcia. Dzięki wsparciu  Subaru Forestera, 
SUV-a z napędem na cztery koła, teren budowy mogliśmy eksplorować na jej różnych etapach – 
także wtedy, gdy nie było jeszcze nawierzchni.



technologii, zastosowanej pierwszy raz 
w Polsce na 11-kilometrowym odcinku 
drogi ekspresowej S8 Opacz – Paszków. 
Z kolei górną warstwę nawierzchni asfalto-
wej wykonano z asfaltu z dodatkiem gumy, 
dzięki czemu trwałość projektowanej 
nawierzchni jest o prawie połowę większa, 
bez wzrostu kosztów po stronie inwestora.

Najdłuższy most w Małopolsce
W ramach kontraktu powstał 

nowoczesny most przez Wisłę, łączący 
Podgórze z Nową Hutą, będący obec-
nie najdłuższym mostem w Krakowie 
i Małopolsce. Ten największy i naj-
bardziej okazały w całym projekcie 
obiekt inżynieryjny składa się z dwóch 
równoległych obiektów o długości 706 m 

tranzyt odbywał się układem obwodnic, 
stąd konkretnymi kwotami wspierają rzą-
dowe projekty budowy dróg ekspresowych. 
By przyspieszyć budowę całej wschodniej 
obwodnicy Krakowa, miasto pokryło 
połowę kosztów związanych z przygotowa-
niem dokumentacji projektowej i przepro-
wadzeniem koniecznych badań archeolo-
gicznych. Ponadto w celu realizacji zadania 
na odcinku węzeł Bieżanów – węzeł 
Nowa Huta miasto przekazało grunty 
o wartości przekraczającej 20 mln zł.

Projekt i rozwiązania technologiczne
Wykonawca inwestycji, firma Stra-

bag, miał na realizację kontraktu, 
rozpoczętego 22 lipca 2014 r., 36 mie-
sięcy bez wliczania okresów zimowych 
(od 15 grudnia do 15 marca). Prace 
trwały niemal o miesiąc krócej.

Zakres robót obejmował m.in. bu-
dowę i przebudowę infrastruktury 
drogowej, w tym budowę drogi krajowej 
o parametrach drogi ekspresowej S7 
o przekroju dwujezdniowym, trzech 
pasach ruchu w każdym kierunku 
i długości ok. 4,5 km, oraz przebudo-
wę drogi krajowej nr 79 o przekroju 
dwujezdniowym i długości 1,55 km. 
W ramach budowy dwupoziomowych 
węzłów drogowych z całą infrastrukturą 
powstały węzły Rybitwy i Igołomska.

Projekt zakładał także budowę szeregu 
obiektów inżynieryjnych – wiaduktów, 

przepustów, murów oporowych 
oraz mostów. Powstały m.in.:

 >  w ciągu drogi dojazdowej do 
ul. Nad Drwiną nad S7 wiadukt dro-
gowy o długości ok. 91 m i ustroju nio-
sącym płytowo-belkowym, sprężony;

 >  w ciągu S7 w obrębie węzła Rybitwy 
wiadukt o długości ok. 86 m (ustrój 
niosący płytowo-belkowy sprężony);

 >  przejazd drogowy pod S7 
w ciągu ul. Lutnia;

 >  wiadukt drogowy o długości 
ok. 53,80 m w ciągu drogi dojazdowej 
do terenów przemysłowych nad S7;

 >  wiadukt drogowy o długości ok. 108 m 
w ciągu ul. Giedroycia nad S7;

 >  trzy mosty nad Kanałem Południo-
wym, o długości ok. 68 m każdy;

 >  wiadukt o długości ok. 27 m w ciągu 
S7 w obrębie węzła Igołomska;

 >  wiadukt o długości ok. 34 m w cią-
gu S7 w obrębie węzła Igołomska;

 >  wiadukt drogowo-tramwajowy 
o długości ok. 15 m w ciągu S7 i toro-
wiska w ul. Ujastek nad istniejącym 
torowiskiem w ul. Ptaszyckiego;

 >  wiadukt drogowy w ciągu DK79 
o długości ok. 26 m nad torowi-
skiem w ul. Ptaszyckiego.
Ponadto pod drogą S7, łącznicami, 

torowiskiem tramwajowym i DK79 
zbudowano przejście podziemne dla 
pieszych z blachy stalowej o rozpięto-
ści w wezgłowiu ok. 7 m. Inwestycja 

objęła także przebudowę istniejącej 
linii tramwajowej (układu torowego 
i trakcji), budowę kanalizacji deszczowej 
i urządzeń ochrony środowiska, w tym 
ekranów dźwiękochłonnych o długości 
ok. 4600 m i separatorów. Przebudowano 
i zabezpieczono istniejące urządzenia 
obce, kolidujące z budową drogi, tj. sieci 
cieplne, wodociągowe, gazowe, teletech-
niczne, energetyczne napowietrzne i ka-
blowe oraz kanalizacji kablowej. Zadbano 
o odpowiednie oświetlenie drogowe oraz 
wybudowano oświetlenia iluminacyjne, 
przeszkodowe, a także wnętrza mostu.

Wykonawca zastosował nowe 
rozwiązania technologiczne w zakresie 
konstrukcji nawierzchni. Dolną war-
stwę wykonano według innowacyjnej 
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Parametry techniczne S7

Klasa drogi S

Prędkość projektowa 100 km/h

Liczba jezdni 2

Liczba pasów ruchu 6 (2 × 3)

Szerokość pasa ruchu 3,5 m

Szerokość pasa awaryjnego 2,5 m

Szerokość pasa dzielącego z opaskami 5,0–13,5 m

Szerokość pasa awaryjnego 3,0 m

Szerokość pobocza gruntowego min. 2,0 m

Skrajnia pionowa min. 4,7 m

Obciążenie dopuszczalne osi 115 kN/oś

Kategoria ruchu KR 6

Parametry techniczne S7 (źródło:  s7botewaigolomska.pl )

WYDARZENIA



użytkownikom projektowanej drogi. 
Krakowianie z pewnością zauważą 
poprawę warunków ruchu, przejawiającą 
się w lepszej przepustowości ulic, mniej-
szych stratach czasu i szybszym dojeź-
dzie do pracy. Wszyscy zmotoryzowani 
użytkownicy dróg docenią natomiast 
możliwość komfortowego i szybkiego 
przejazdu nowym odcinkiem S7.

Podsumowanie
Dwujezdniowa droga ekspresowa S7 

o długości 4,5 km wraz z dwoma węzłami 
drogowymi i infrastrukturą towarzyszącą 
powstała w ciągu niespełna trzech lat. 
Łącznie przebudowano i wybudowano 
18,6 km jezdni i dróg dojazdowych, obiekty 
inżynieryjne, linię tramwajową wraz z sie-
cią trakcji oraz branżowe sieci podziemne.

Docelowo robocza nazwa węzłów 
zostanie zmieniona na węzeł Kraków 
Przewóz oraz węzeł Kraków Nowa 
Huta. Padła także propozycja, aby nowo 
zbudowany most nosił imię kard. Fran-
ciszka Macharskiego. O tym jednak 
zdecyduje Rada Miasta Krakowa.

i 695,5 m, ustroju nośnym sprężonym, 
z podwieszeniem w formie want i zespo-
loną środkową częścią przęsła podwie-
szonego. Dwusłupowe pylony w kształ-
cie litery A mają wysokość 61,9 m. 
Estakady prowadzące na obiekty były 
betonowane na rusztowaniach sta-
cjonarnych, zaś konstrukcje stalowe 
przęseł nurtowych o długości 200 m 
zmontowano na estakadach, a następnie 
nasunięto podłużnie oraz opuszczono 
do odpowiednich wysokości. W dalszej 
kolejności zamontowano 64 wanty dla 
dwóch nitek i równolegle betonowano 
segmenty żelbetowej płyty pomostu.

Pod mostem mogą przepływać 
jednostki pływające, nie wyższe niż 
12,8 m. W ramach inwestycji zostały 
umocnione oba brzegi Wisły. Most jest 
oddalony o ok. 1,6 km na wschód od 
istniejącego mostu Wandy. Na początku 
czerwca 2017 r. mosty pomyślnie przeszły 
próby obciążeniowe, podczas których pod 
obiektem, zgodnie ze zwyczajem, stali 
projektant i wykonawca. Badano ugięcie 
mostu podczas obciążenia pojazdami.

Do wykonania mostu zużyto około 
7400 t stali zbrojeniowej i ok. 39,3 tys. m3 
betonu.

Krakowski most przez Wisłę to obecnie 
największy i najbardziej okazały obiekt in-
żynieryjny w Krakowie, to także najtrud-
niejszy element drogi S7 na zrealizowanym 
odcinku. „Projekt jest innowacyjny – nasi 
inżynierowie zastosowali szereg nowator-
skich rozwiązań technicznych zarówno 
w zakresie konstrukcji nośnej, jak i na-
wierzchni” – zaznaczył Wojciech Troja-
nowski, członek zarządu Strabag Sp. z o.o.

Wymierne korzyści
Podstawowym zadaniem trasy S7 jest 

zapewnienie szybkiego i sprawnego po-
łączenia komunikacyjnego w ruchu mię-
dzynarodowym i krajowym w kierunku 
północ – południe. Oddany do użytku 
odcinek S7 zapewnia Nowej Hucie otwar-
cie na południe, dzięki bezpośredniemu 
połączeniu z autostradą A4. Biegnąc przez 
wschodnią część Krakowa, łączy dzielnice 
Bieżanów i Nowa Huta. S7 będzie doce-
lowo łączyła także autostradę A4 z drogą 

DK79 oraz pozwoli w przyszłości na kon-
tynuację budowy drogi ekspresowej S7 
w północnej części województwa mało-
polskiego, od Krakowa do południowej 
granicy województwa świętokrzyskiego.

Pod względem gospodarczym odcinek 
ułatwi dostęp do terenów przemysło-
wych wschodniej części miasta i Nowej 
Huty. Na terenie Krakowa łatwiejsza 
będzie komunikacja pomiędzy dziel-
nicami oraz transport tranzytowy. 
Ponadto dzięki zasadniczej zmianie 
potoków ruchu na istniejących ulicach 
w Nowej Hucie i Bieżanowie zmniejszy 
się negatywne oddziaływanie ruchu 
drogowego na środowisko poprzez 
ograniczenie hałasu, zanieczyszczenia 
powietrza i wód powierzchniowych.

Wśród bezpośrednich korzyści 
z funkcjonowania odcinka S7 można 
także wymienić zapewnienie odpowied-
nich parametrów nośności nawierzchni, 
spełniających kryteria dopuszczenia dla 
przejazdu pojazdów ciężkich o na-
cisku na oś 115 kN, oraz właściwego 
poziomu bezpieczeństwa wszystkim 
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OD WRZEŚNIA 2016 R.  SUBARU JEST 
OFICJALNYM PARTEREM NBI MEDIA, 
WYDAWCY MAGAZYNU „NOWOCZESNEGO 
BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO” ORAZ 
SERWISU INTERNETOWEGO
 BUDOWNICTWOINZYNIERYJNE.PL .

MOTORYZACJA I BUDOWNICTWO MAJĄ 
SPORO WSPÓLNEGO. CHYBA NIE MA 
DWÓCH RÓWNIE INNOWACYJNYCH 
TECHNOLOGICZNIE BRANŻ, BĘDĄCYCH 
CZĘSTO PREKURSORAMI STOSOWANYCH 
ROZWIĄZAŃ. JAK MÓWI DLA 
TECHNICZNEGO MAGAZYNU WITOLD 
ROGALSKI, PREZES ZARZĄDU  SUBARU 
IMPORT POLSKA SP. Z O.O., 
„W BUDOWNICTWIE, BEZ SAMOCHODÓW 
BYŁOBY BARDZO TRUDNO – SAMOCHODY 
MARKI  SUBARU PRZY BUDOWACH, GDZIE 
CZĘSTO INFRASTRUKTURA DOPIERO MA 
ZOSTAĆ POPRAWIONA, ZE WZGLĘDU 
NA SWOJĄ KONSTRUKCJĘ SPISUJĄ SIĘ 
ŚWIETNIE.  SUBARU JEST JEDNĄ Z NIEWIELU 
MAREK OFERUJĄCYCH STAŁY NAPĘD 
W STANDARDZIE”.

budownictwo
inzynieryjne.pl
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PRZEPISOWO tekst: MAREK DWORAK
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Chodzi tu właśnie o prędkość zbyt niską. 
Prowokuje ona lub wręcz zmusza innych 
do przeprowadzenia, trudnego z reguły, 
manewru wyprzedzania, który notabene 
nie zawsze jest możliwy do wykona-
nia. Zbyt wolno poruszający się pojazd 
blokuje ruch drogowy i dezorganizuje 
jego zasady, łamie wszelkie wyliczenia 
średnich prędkości przejazdowych.

Nie możemy powiedzieć: „dziś czuję się 
bardzo źle, to będę jechał bardzo powoli” 
(w takim przypadku w ogóle nie wolno 
nam przystąpić do kierowania pojazdem); 
„szukam jakiegoś adresu, więc muszę 

jechać wolniutko i się rozglądać” (wówczas 
należy po prostu bezpiecznie zatrzy-
mać pojazd w pierwszym dozwolonym 
miejscu), „jadę ekonomicznie i nie będę 
przyspieszał” (byłoby to akceptowalne je-
dynie wtedy, gdy za nami nie ma żadnych 
pojazdów). Te i wszelkie podobne uzasad-
nienia nie wytrzymują krytyki, jazda taka 
zaliczana jest do kategorii wykroczeń.

Takie zachowania zdarzają się nawet 
tym, którzy na co dzień, właściwie z regu-
ły, przekraczają dopuszczalne prędkości, 
ale nagle z jakiegoś powodu, np. parkując, 
tamują ruch. Jeśli na drodze mieszają 

się pojazdy jadące zbyt wolno z pojaz-
dami jadącymi za szybko, to powstaje 
„mieszanka wybuchowa”, katalizator 
wypadku drogowego. Pamiętajmy przy 
tym, że groźniejsza jest nadmierna pręd-
kość, niedostosowana do warunków ruchu 
lub limitów. Pragnąłbym, abyśmy sobie 
uświadomili, że najbardziej niebezpieczne 
w ruchu drogowym są różnice prędkości 
w poruszaniu się pojazdów. Dlatego też 
np. dąży się do separacji ruchu samocho-
dów i rowerów, a jeśli nie ma takiej moż-
liwości, ogranicza się prędkość samocho-
dów do 30 km/h. Bardzo destruktywnie 

Błędy, jakie my, kierowcy, 
najczęściej popełniamy /cz. 2/

W poprzednim odcinku mini-
cyklu o błędach na drodze 
napisałem między innymi 

o kierowaniu z prędkością niebezpieczną 
lub niedozwoloną. Warto wspomnieć, 

że również zbyt mała prędkość w od-
niesieniu do warunków, w jakich ruch 
się odbywa, jest nie tylko szkodliwa 
dla bezpieczeństwa i płynności ru-
chu, ale i zabroniona przepisami.

Jedni za szybko, drudzy za wolno
Art. 19 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym stanowi, że kierujący pojazdem 
jest obowiązany jechać z prędkością nie-
utrudniającą jazdy innym kierującym. 
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na ruch drogowy wpływa także opóźnio-
ne i powolne ruszanie po zapaleniu się 
sygnału zielonego. Stanowi ono emanację 
egoizmu i braku współpracy pomię-
dzy kierującymi. Warto zwrócić uwagę 
na naszą – kierowców – niekonsekwencję. 
Pędzimy np. przez obszary zabudowane, 
ryzykując ludzkie życie, a kiedy naprawdę 
można i trzeba się pospieszyć, oszczędzamy 
paliwo. Często praprzyczyną jest po prostu 
nieuwaga, rozkojarzenie… I tak dochodzi-
my do kolejnej słabości w kierowaniu pojaz-
dem – braku odpowiedniej koncentracji.

Brak koncentracji
Obok nadmiernej prędkości to druga 

główna przyczyna zdarzeń drogowych, 
czyli wypadków (kiedy poszkodowane 
są osoby) bądź kolizji (tylko zniszczenia 
w pojazdach). Niestety nie jest uwzględ-
niana w statystykach, choć czasem bardzo 
łatwo ją udowodnić, np. poprzez biling 
numeru telefonu komórkowego. Wielu 
z nas rozpoczynając czy kontynuując jazdę, 
zajmuje się innymi sprawami niż prowa-
dzenie pojazdu. Sprzyjają temu: wielo-
funkcyjny ekran na tablicy przyrządów, 
który staje się standardem wyposażenia 
samochodu (nie tylko osobowego), a często 
jest wykorzystywany nieodpowiedzialnie; 
dostępność prowadzenia rozmowy telefo-
nicznej; a nawet to, że niektóre funkcje może 
wykonać pojazd bez udziału kierującego.

Nasza głowa bywa także zajęta różny-
mi tematami, kierowanie pojazdem jest 
niestety tylko jednym z nich, i to nie zawsze 
priorytetowym. W stale wzrastającym natę-
żeniu i skomplikowaniu ruchu drogowego 
wszystkie te dekoncentrujące czynniki mają, 
bądź mogą mieć, ogromny, nierzadko de-
cydujący wpływ na bezpieczeństwo, czytaj: 
niebezpieczeństwo ruchu drogowego. Warto 
to sobie uświadomić. Będzie to pierwszy 
krok do nieulegania pokusom odrywania 
uwagi od drogi i uczestników ruchu. 

Wiem, że nie jesteśmy w stanie przez cały 
czas prowadzić pojazd z maksymalną kon-
centracją. Nigdy jednak ta uwaga na kiero-
waniu nie może spadać poniżej niezbędnego 
minimum, a przy wykonywaniu niektórych 
manewrów i w niektórych wymagających 
sytuacjach musimy potrafić skoncentro-
wać się szczególnie. Warto w tym miejscu 
przypomnieć o obowiązkach, jakie nakładają 

na kierujących przepisy. Otóż mamy pro-
wadzić pojazd z ostrożnością, która w wielu 
enumeratywnie określonych przypadkach 
ma być podniesiona do wyższego stopnia, 
czyli szczególnej ostrożności (art. 3 Ustawy 
Prawo o ruchu drogowym). Przypomnę, że ta 
szczególna ostrożność to zwiększenie uwagi 
(inaczej: koncentracji) celem adekwatnego 
(inaczej: niezwłocznego i odpowiednio 
dobranego) reagowania na dynamicznie 
zmieniające się sytuacje drogowe. Chodzi 
o bezpośrednie przygotowanie się do działań 
mających zapobiec zdarzeniu drogowe-
mu. Tymi koniecznymi działaniami będą 
odpowiednio: przyspieszenie lub przyha-
mowanie, zmiana toru jazdy, użycie sygnału 
ostrzegawczego. Sekundowe spóźnienie się 
z reakcją spowoduje, że albo sami popeł-
nimy błąd, albo nie zareagujemy na błąd 
popełniony przez współuczestnika ruchu.

Podsumowując, jesteśmy zobligowani do 
tego, aby cały czas kierować uważnie i ostroż-
nie, podnosząc poziom uwagi i ostrożności 
w sytuacjach (manewrach) tego wymagają-
cych, takich jak – przede wszystkim – zbli-
żanie się do przejścia dla pieszych, przejazdu 
dla rowerzystów i przejazdu tramwajowego 
lub kolejowego, zbliżanie się do skrzyżowa-
nia, wyprzedzanie, zmiana kierunku jazdy, 

cofanie, wreszcie włączanie się do ruchu i, 
oczywiście, zmiana pasa ruchu, której pragnę 
poświęcić końcową część niniejszego tekstu.

Problem zmiany pasa ruchu
Podobnie jak w temacie „jedni za szybko, 

drudzy za wolno” spotykamy się tutaj 
z dwoma rodzajami negatywnych zacho-
wań. Pierwszy, występujący coraz częściej, 
objawia się deprecjacją roli kierunkow-
skazów. Bywa, że nie są w ogóle używane, 
częściej zaś stosowane tylko jako „sztuka 
dla sztuki”. Popadając w zgubną (tak, 
tak!) rutynę, uważamy, że i tak sprawdza-
my możliwość zmiany pasa ruchu, więc 
kierunkowskaz włączamy (albo i nie) tylko 
dla pozoru przyzwoitości. Takie włączenie 
całkowicie zaprzecza roli, jaką przewidzia-
no dla kierunkowskazu. Przypomnijmy 
przepisy: art. 22 ust. 5 Ustawy Prawo o ruchu 
drogowym stanowi, że kierujący pojazdem 
jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sy-
gnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy 
lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowa-
nia niezwłocznie po wykonaniu manewru. 
Jakże mądre są te sformułowania i jakże 
niedoceniane (lekceważone). Warunkiem 
bezpieczeństwa i płynności ruchu drogo-
wego (przypominam: są to dwie naczelne 

zasady, według których ruch drogowy 
powinien się odbywać) jest czytelność – 
przewidywalność zachowań uczestników 
tego ruchu. Podczas zmiany pasa realizacja 
tych zasad winna przebiegać w określony 
sposób. Włączenie kierunkowskazu ma 
odpowiednio wcześnie (czyli zawczasu) 
poprzedzać zamiar wykonania zmia-
ny – zamiar, a nie już jej dokonywanie. 
Technicznie ma to wyglądać tak, że włą-
czamy kierunkowskaz i dopiero po co 
najmniej dwóch, a lepiej trzech czy czterech 
„mrugnięciach” (wypełnienie warunku 
wyraźności z jednoczesnym przygoto-
waniem innych uczestników ruchu na to, 
co zamierzamy zrobić), przystępujemy 
do realizacji zamiaru, czyli stopniowej 
(łagodnym łukiem na stosunkowo długim 
odcinku jezdni) zmiany pasa ruchu.

Niestety u większości kierowców poje-
dyncze błyśnięcie tzw. migacza nadawane 
jest niemalże równocześnie albo dokładnie 
równocześnie ze skrętem kierownicą. 
Proponuję – skontrolujcie, szanowni 
Państwo, własne zachowania w tym za-
kresie. Sądzę, że większość będzie musiała 
popracować nad zmianą tego, już pewnie 
utrwalonego, złego nawyku, który wy-
tworzył się w miarę setek przejeżdżanych 
kilometrów. Czym skutkuje taka jazda? 
Ryzykiem, że nie „wpiszemy” się płynnie 
w potok pojazdów jadących sąsiednim 
pasem, nie pozwalając innym kierującym 
na dostosowanie się do naszych zamiarów, 
a w krytycznym przypadku doprowadzimy 
do tzw. zajechania drogi. Proszę zważyć, 
że prawidłowo używany kierunkowskaz 
stanowi jakby podwójne zabezpieczenie. 
Nie zawsze jesteśmy w stanie bezbłędnie 
ocenić prędkości pojazdu widocznego we 
wstecznych lusterkach (prędkość ta bywa 
zmienna, nawet niewielki ruch na peda-
le przyspieszenia zmienia ją znacząco), 
ponadto możliwe jest, że inny kierujący 
mniej więcej w tym samym momencie 
także przystępuje do zmiany pasa ruchu.

Na drugim biegunie jest zmiana pasa 
ruchu trwająca zbyt długo. Kierowca naj-
pierw „czai się”, patrząc w lusterka, ale nie 
używając sygnalizacji kierunkowskazem, 
potem włącza go z opóźnieniem, a przy 
tym nie dostosowuje prędkości do płyn-
nego wjechania na pas, na którym pragnie 
się znaleźć. Częsty jest także brak kontroli 

w odpowiednim lusterku zewnętrznym 
podczas całego przebiegu manewru 
zmiany pasa, nie mówiąc już o lusterkach 
nieprawidłowo ustawionych, tzn. za bardzo 
na karoserię pojazdu, czyli za wąsko (powi-
nien być tylko fragmentaryczny punkt od-
niesienia na nadwoziu) i za bardzo do góry.

Zmiana pasa ruchu bywa więc zbyt 
ślamazarna, z zajeżdżaniem drogi na sku-
tek braku dynamiki lub – o czym pisałem 
wyżej – zbyt raptowna, z zajeżdżaniem 
drogi na skutek zbytniej pewności siebie. 
Obserwuję także, że niektórzy kierow-
cy posuwają się nawet do wymuszania 
zmiany pasa, wciskania się na zasadzie 
„niech się tamci (jadący tym pasem ruchu 
i mający pierwszeństwo) martwią”.

A propos pierwszeństwa: jeśli dwaj 
kierowcy równocześnie przystępują do 
zmiany pasa ruchu ze skrajnych na środko-
wy, pierwszeństwo przysługuje temu, który 
wjeżdża z pasa prawego. Dodajmy jeszcze, 
że wszystkie opisane wyżej zasady dotyczą 
każdej zmiany pasa ruchu, tak znaczonego 
(znakami poziomymi i pionowymi), jak 
i nieznaczonego, inaczej zwanego do-
myślnym. Pozwalam sobie przypomnieć, 
że pas ruchu to każdy z podłużnych 
pasów jezdni wystarczający do ruchu 
jednego rzędu pojazdów wielośladowych, 

oznaczony lub nieoznaczony zna-
kami drogowymi (art. 2 pkt 7 Usta-
wy Prawo o ruchu drogowym).

Jazda poprawna
Dla tych, którzy mają zwyczaj czytać 

tylko początki i zakończenia publikacji – 
bardzo syntetyczne resume (streszczenie). 
Prowadźmy pojazd z dobrze dobraną 
prędkością (wskaźnikiem złego doboru 
będzie ciągła konieczność wyprzedzania 
innych pojazdów lub podatność na wy-
przedzanie przez innych), stosując się do 
znaków drogowych i do definicji prędko-
ści bezpiecznej (w razie pogorszenia się 
warunków, w których jedziemy, niezwłocz-
nie prędkość zmniejszamy, w razie ich 
polepszenia – niezwłocznie ją zwiększamy). 
Bądźmy skoncentrowani na jeździe od 
pierwszej do ostatniej minuty – niczemu 
ani nikomu nie dajmy się rozproszyć (żeby 
nie mieć wyrzutów sumienia: „gdybym 
był bardziej uważny, do wypadku by nie 
doszło”). Umiejętna zmiana pasa ruchu 
jest kwintesencją poprawnego kierowania 
pojazdem – warunkiem bezpieczeń-
stwa i płynności ruchu drogowego.

Proszę o wzięcie powyższych uwag 
do serca i życzę odpowiedzialnej i partner-
skiej jazdy. 
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Test  Subaru Forester – SUV 
odmienny od konkurentów

Jego atutem są walory jezdne
Niewiele SUV-ów porusza się z taką 

pewnością jak Forester. To efekt ideal-
nego rozplanowania układu napędo-
wego Symmetrical AWD. Pisząc o tym 
rewolucyjnym (i stosowanym tylko 
w  Subaru) rozwiązaniu, trzeba na po-
czątku wspomnieć o Silniku Boxer. (…)

Niżej ułożony środek ciężkości silnika 
to tylko jeden z atutów układu. Drugi to 
dobre zbalansowanie konstrukcji stałego 
napędu wszystkich kół S-AWD i ułożenie 
środków ciężkości wszystkich mecha-
nizmów układu napędowego idealnie 
na centralnej osi nadwozia. Dzięki temu 
samochody  Subaru obdarzone są wyjąt-
kową pewnością prowadzenia, a system 
ten nieustannie kieruje napęd samocho-
du do jego wszystkich kół, co zwiększa 
kontrolę nad autem niezależnie od 
nawierzchni i warunków drogowych. (…)

Silnik boxer, jaki zastosowano w te-
stowym modelu, to dwulitrowy model 
wyposażony w turbosprężarkę, gene-
rujący moc maksymalną 241 KM przy 
5600 obr./min i moment obrotowy 350 Nm 
w zakresie 2400–3600 obr./min. (…)

Zatem w drogę…
Wsiadam do samochodu, naciskam 

przycisk uruchamiający silnik, ustawiam 
elektrycznie sterowany fotel, paruję telefon 
i włączam dźwignię zmiany biegów 
w pozycję D. Samochód płynnie przyspie-
sza, a przyrost prędkości faktycznie jest 

liniowy. Nie ma też problemów ze znacz-
nym wzrostem prędkości obrotowej 
silnika i ospałym przyspieszeniem. (…)

Jak przystało na firmę, która wiele lat 
spędziła w sporcie samochodowym, także 
w tym modelu nie zabrakło sportowych 
aspektów. Model możemy bowiem, dzięki 
specjalnym zmianom nastaw pracy silni-
ka, przystosować do swoich wymagań.

Służą do tego funkcje  Subaru Intelli-
gent Drive (SI-DRIVE), które pozwalają 
dopasować sposób działania zespołu napę-
dowego i szybkość jego reakcji do stylu jaz-
dy kierowcy i warunków drogowych. (…)

Rozwiązaniem doskonale spraw-
dzającym się podczas jazd w gor-
szym terenie jest X-MODE. (…)

Forester tak wówczas steruje silnikiem, 
skrzynią biegów, napędem, hamulcami 
oraz innymi podzespołami, aby samo-
chód sprawnie pokonywał wyboiste 
i śliskie drogi oraz nawet najbardziej 
strome wzniesienia. Jak sprawdzaliśmy 
na ostrym wzniesieniu z wyboistą drogą, 
po aktywowaniu X-MODE Hill De-
scent Control samochód automatycznie 
utrzymuje stałą, zadaną mu prędkość 
podczas zjazdu ze wzniesień. (…)

magazynmotomi.pl
(wrzesień 2017)
Test  Subaru WRX STI –  
300 KM, które nie są 
najważniejsze

Chciałbyś poczuć się jak Petter 
Solberg, Colin McRae, Richard Burns, 
czy Carlos Sainz? Wsiadaj do  Subaru 
WRX STI i rozkoszuj się jazdą „cy-
wilnym, sportowym potworem”…

(…) WRX STI zyskał obecnie nowocze-
sną stylizację, ale wlot powietrza na ma-
sce i wydatny tylny spojler generujący 
docisk aerodynamiczny nie pozostawiają 
wątpliwości co do genezy tego samochodu. 
Jeżeli dodamy do tego, że samochód, który 
braliśmy do testów, był w kolorze WR 
BLUE PEARL, czyli barwie, w jakiej star-
towały legendy rajdowe, staje się jasne… 
to nie jest samochodzik dla grzecznych 
chłopców. Pod tą powłoką kryją się osiągi 
bardziej zdecydowane i ekscytujące niż 
w jakimkolwiek samochodzie. (…)

Wnętrze – rodzinny samochód 
o sportowych dodatkach! 

Skórzane fotele WRX STI mają bowiem 
utrzymywać kierowcę we właściwej po-
zycji, aby zapewnić dobre panowanie nad 
autem, a ich konstrukcja dostarcza kierow-
cy pełną kontrolę, komfort oraz pewność 
w każdej sytuacji, ale… nie są to twarde 
karbonowe miski, które tylko obszyto 
materiałem jak w wersjach sportowych. 
To klasyczne fotele, tylko o nieco bardziej 
sztywnej piance i profilu kubełkowym.

Także kierownica obszyta skórą 
z czerwonymi przeszyciami ma sportowy 
kształt zbliżony do litery D, komfor-
towe pokrycie i optymalne wymiary, 
dzięki temu łatwo ją uchwycić i obracać, 
ale przecież to kierownica jak w modelu 
wysokiej klasy. Przekonują o tym zarówno 
brak czerwonego pierścienia wskazującego 
ustawienie kół na wprost, jak i przyci-
ski na kole kierownicy, które pozwalają 
na obsługę radia i głośnomówiącego 
systemu telefonicznego Bluetooth® (…)

(…) dźwignia zmiany biegów to per-
fekcja. Ruch wyboru zmiany przełożenia 
ograniczono do minimum. Każde włącze-
nie to perfekcyjna dokładność, a fanta-
stycznie działające synchronizatory po-
zwalają wyrównać obroty kół w skrzyni do 
takich prędkości, że ani razu nie usłysza-
łem tarcia zębów o siebie, chociaż w wielu 
innych modelach byłoby to nieuniknione. 
No i ta legendarna stabilność oraz dosko-
nałe trzymanie drogi. Słowem: perfekcja.

Techniczna doskonałość
 Subaru WRX STI jest samochodem, 

w którym kierowca czuje się „zrośnięty 
z samochodem”. To jakby jazda konna, 

gdzie człowiek i koń muszą stanowić 
jedność, jeździec odczuwa każdy mię-
sień konia i tylko od jego umiejęt-
ności zależy, co razem zdziałają.

W  Subaru WRX STI siedząc w fotelu 
kierowcy, mamy wrażenie, jakbyśmy byli 
częścią samochodu. Poprzez fotel, koło 
kierownicy i dźwignie zmiany biegów 
odczuwamy drgania silnika, siłę napę-
dową wywołującą ruch kół, każdy uślizg 
koła czy znoszenie boczne samochodu.

Wszystkie samochody  Subaru kon-
struowane są w taki sposób, aby zapewnić 
kierowcy poczucie pewności i każdy model 
posiada sprawdzone technologie, oferujące 
kierowcy maksymalną kontrolę i przyjem-
ności z jazdy.  Subaru WRX STI jest jednak 
prawdziwą doskonałością w tym zakresie.

2,5-litrowy silnik  SUBARU 
BOXER DOHC turbo

(…) Co ciekawe, silnik ten generuje 
moc „tylko” 300 KM. (…) jednakże turbo-
doładowanie sprawia, że mamy odczucie, 
jakbyśmy jechali modelem Formuły I, 
a obok nas stały same taksówki. (…)

Wszechobecna elektronika została 
także wykorzystana w charakterystyce 
pracy silnika STI. Model możemy bowiem, 
dzięki specjalnym zmianom nastaw pracy 
silnika, przystosować do swoich wymagań. 
Służą do tego funkcje  Subaru Intelligent 
Drive (SI-DRIVE), które pozwalają dopa-
sować sposób działania zespołu napędo-
wego i szybkość jego reakcji do stylu jazdy 
kierowcy i warunków drogowych. Urzą-
dzenie to (sterowane dużym pokrętłem 
na konsoli obok dźwigni zmiany biegów) 
dokonuje zmian programów, które sterują 
odpowiedzią przepustnicy na naciśnię-
cie pedału gazu w sposób, by kierowca 
dysponował w każdych warunkach 
najlepszymi osiągami samochodu. (…)

(…) przewagą  Subaru są walo-
ry jezdne, jaką oferuje stały napęd 
wszystkich kół Symmetrical AWD.

Na „Symmetrical All-Wheel Drive”, 
będący podstawą konstrukcji samochodów 
 Subaru, składa się zamontowany wzdłuż-
nie z przodu, poziomy, przeciwsobny silnik 
 Subaru BOXER, oraz również prawie 
całkowicie symetryczny układ napędo-
wy – skrzynia biegów wraz z przednim 
dyferencjałem i półosiami o jednakowej 

długości, umieszczony w osi samocho-
du wał napędowy biegnący do tylnego 
dyferencjału, a wreszcie tylna przekładnia 
główna i tylne półosie, również o równej 
długości. Właśnie owo kompletne roz-
wiązanie skutkuje stabilnością samocho-
du, który staje się przez to bezpieczny, 
ale przede wszystkim efektywny i skutecz-
ny w swych drogowych zachowaniach.

Drugą charakterystyczna cechą układu 
Symmetrical AWD jest to, że zamon-
towany jest on najniżej jak to możliwe, 
a zarazem przesunięty maksymalnie do 
tyłu. W efekcie środek ciężkości całego 
samochodu znajduje się wyjątkowo nisko 
i blisko geometrycznego środka samo-
chodu. To umożliwiło ograniczenie – bez 
nadmiernego usztywniania zawiesze-
nia – niechcianych bocznych przechyłów 
samochodu występujących na zakrętach 
oraz wzdłużnych przechyłów podczas 
hamowania i przyspieszania. Skutkuje 
to bezpośrednio większą stabilnością 
auta podczas pokonywania zakrętów, 
a samochód „automatycznie” prowadzi 
się stabilnie, pewnie i jest komfortowy. 
Tym samym kierowca, który nie musi 
z nim walczyć, czuje się zrelaksowa-
ny i przede wszystkim bezpieczny.

W przypadku  Subaru WRX STI 
w układzie Symetrical AWD zastoso-
wano jednak jeszcze jedną innowację. 
Jest nią centralny mechanizm różnicowy 
sterowany przez kierowcę (DCCD). (…) 
Mechanizm DCCD reguluje zachowanie 
dwóch urządzeń – elektromagnetycznego, 
wielopłytkowego sprzęgła przenoszącego 
moment napędowy oraz mechanicz-
nej blokady centralnego dyferencjału 
ze zwiększonym tarciem (LSD). Ich współ-
działanie decyduje o podziale momentu 
napędowego między koła przedniej i tylnej 
osi. Tryb Auto realizuje idealny rozkład 
momentu w zmiennych warunkach. 
Tryb Auto [+] przekazuje większą część na-
pędu na bardziej obciążone przednie koła, 
zwiększając przez to zdolności napędowe 
(trakcję) samochodu. Z kolei tryb Auto [–] 
kieruje większą część momentu na koła 
tylne, wspierając zwrotność auta.

Połączenie tych wszystkich czyn-
ników sprawia, że  Subaru WRX 
STI jest sportową maszyną dają-
cą ogromną radość z jazdy. (…)

67PLEJADY 6/2017




