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Miłuj bliźniego swego

Katolicyzm jest dominującą religią 
w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że hi-
storia katolicyzmu jest nierozerwalnie 

związana z historią całego kraju – z jego 
kulturą, sztuką. Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego aż 87% Polaków 
to katolicy, a gdy dodamy do tego inne 
odłamy chrześcijaństwa, liczba ta zwiększy 
się prawie do 90%. Co więcej, także ateiści 
(prawie 11%), pomimo braku deklaracji 
przynależności religijnej, wychowywani 
z reguły w tych samych tradycjach i warun-
kach kulturowych, w przytłaczającej więk-
szości wyznają podobne wartości moralne.

Tak więc tytuł tego wstępnia-
ka ma de facto w naszym kra-
ju charakter uniwersalny…

Nic więc dziwnego, że to właśnie 
w Polsce choćby Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy cieszy się – pomi-
mo nielicznych opinii krytyków – tak 
ogromną popularnością. Zaspokaja prze-
cież to omnipotentne pragnienie pomocy 
tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Gdy będziemy szukali wyjaśnienia, 
doprecyzowania tego nakazu miłości do 
bliźniego, możemy posłużyć się choć-
by wykładnią portalu (tak, tak – czasy 
internetu!) spod adresu www.teologia.pl. 
Znajdziemy tam taki oto rozdział, 
zatytułowany: „Miłość do wszystkich 
powołaniem człowieka”. Jak również wy-
jaśnienia ukryte w podpunkcie 2 (gdyby 

ktokolwiek miał wątpliwości): „Na czym 
polega miłość do bliźniego”.

„Miłość polega zasadniczo na ob-
darowywaniu drugiego w taki sposób, 
że przyczyniamy się do jego autentycznego 
i wszechstronnego rozwoju. (…)” oraz dalej 
„Druga osoba potrzebuje naszej życzli-
wości, prawdy, obecności, rady, czasami 
pomocy materialnej, naszego serca (…)”.

I wszystko jasne.
Wszystko jasne? 
Obserwując publicznie toczone dysku-

sje w ostatnich tygodniach i miesiącach, 
można dojść do wniosku… że jednak nie.

Przez fora internetowe przetoczyła 
się ożywiona dyskusja dotycząca decy-
zji rządu o przyjęciu w Polsce kilkuset 
rodzin uchodźców chrześcijańskich 
z ogarniętą wojną Syrii. Wojną, w której 
bojownicy ISIS zabijają chrześcijan za 
wiarę. Tenor dyskusji może odzwierciedlać 
wypowiedź na ten temat umieszczoną 
w komentarzach na portalu Onet.pl pod 
artykułem z 11 lipca, cytuję: „Debile z PO 
sprowadzają czarną zarazę do Polski pod 
przykrywką chrześcijaństwa!”. Sęk w tym, 
że przytłaczająca większość wypowiedzi 
utrzymana jest w zbliżonym tonie.

Vox populi, vox dei.
Czyli powinniśmy zmodyfikować tytuł, 

a raczej nie sam tytuł, lecz oryginał kano-
nu wiary (i moralności – to dla ateistów), 
na następujący: „Miłuj bliźniego swego”1.
1 chyba, że jest uchodźcą z Syrii – wtedy nie miłuj

Taka mała poprawka, w końcu Syria 
jest niewielkim krajem, ciągle się tam 
zabijają, to i uchodźców będzie mniej.

Gdy już dokonałem rzeczonej 
poprawki, trafiłem również na wia-
domość o tym, że Polska w ramach 
działań wspólnotowych przyjmie 
także 2000 innych uchodźców (czy ci 
już wspomniani uchodźcy z Syrii w to 
będą wliczeni – tego mi nie wiadomo).

I znowu zajrzałem do komentarzy… 
no tak, te odnoszące się do chrześcijan z Sy-
rii w porównaniu z innymi, odnoszącymi 

się do ogółu uchodźców (czyli bez „gwa-
rancji” chrześcijaństwa) były… łagodne.

Zanim umieszczę kolejny przypis, 
postanowiłem trochę więcej przeczytać, 
poznać więcej opinii, tak prywatnych, 
jak i tych prezentowanych przez nie-
których strażników wiary – kościół.

Po dokładnym przeanalizowaniu 
powyższych tematów, mamy nastę-
pującą wykładnię: „Miłuj bliźniego 
swego”1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ….

Nie dotyczy:
1 uchodźców z Syrii
2 uchodźców z Afryki
3 innych uchodźców
4 osób urodzonych w wyniku metody in vitro
5 rodziców osób urodzonych w wyniku metody in vitro
6  osób akceptujących osoby urodzone w wyniku 

metody in vitro
7 wyborców partii innej niż „moja” 
8 emigrantów 
9 imigrantów
10 homoseksualistów
11 wyznawców innej wiary
12 krytyków Kościoła
13 krytyków ateizmu
14 Rosjan (ogólnie)
15 Ukraińców (ogólnie)
16 Litwinów (ogólnie)

I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej… 
Spojrzałem na (prawie) gotową listę.

To kogo tu miłować? Odnoszę wraże-
nie, że jedynymi, którzy nie znaleźli się na 
liście są Papuasi, Aborygeni i Buszmeni 
– widocznie są wystarczająco daleko. 

Mam mimo wszystko jednak nadzieję, 
że gdy upały zelżeją i ludziom przesta-
ną się lasować mózgi, nadejdzie chwila 
refleksji. Najpóźniej po wyborach.

Życząc Państwu i sobie, abyśmy 
zawsze, nawet wbrew populistycznym 
nagonkom mieli wystarczająco dużo siły, 
aby kierować się zasadą z Małego Księcia 
„(..) dobrze widzi się tylko sercem. Naj-
ważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

NA POCZĄTEK
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AKTUALNOŚCI

Z końcem września do sprzedaży na polskim 
rynku trafi zupełnie nowy model Subaru 
– Levorg. Model ten to rewolucyjne połą-

czenie samochodu wielozadaniowego i dziedzic-
twa poprzedników. Levorg pojawił się w Japonii 
(jako prototyp) późną jesienią 2013 roku, a na-
stępnie w maju 2014 r. wszedł do sprzedaży 

na tamtejszym rynku. Nazwa to skrót od słów: 
LEGACY – REVOLUTION – TOURING (co można 
swobodnie przetłumaczyć jako „rewolucyjne 
auto turystyczne, wywodzące się z Legacy”). 

Koncepcja samochodu jest zgodna z eu-
ropejskim duchem motoryzacji: to obszerne 
kombi, ale zestrojone w taki sposób, że można 

je traktować jako samochód sportowy. Roz-
miarami wewnętrznymi nawiązuje do Legacy 
IV generacji. Doceniane cechy użytkowe tego 
ostatniego zostały przeniesione do Levor-
ga, a jednocześnie w doskonalszy sposób 
wykorzystano przestrzeń, tak wewnątrz 
kabiny, jak i w przestrzeni bagażowej (522 l).

Wsiadając do samochodu, często 
zastanawiamy się, jakie buty będą 
najlepsze do jazdy. Jakie zapewnią 

odpowiedni poziom komfortu i bezpieczeń-
stwa? Każdy jest przecież świadom, że nie 
tylko sprawny samochód, umiejętności oraz 
technika jazdy są gwarantem bezpiecznego 
dotarcia do celu. Jedną z najważniejszych 
rzeczy jest także odpowiedni dobór obuwia 
do prowadzenia samochodu. Badanie prze-
prowadzone przez brytyjskie Automobile 
Association dowodzi, że więcej niż jedna 

czwarta kierowców doświadczyła kłopotów za 
kółkiem z powodu obuwia, które mieli na sobie!

To samo pytanie zadali sobie projektanci Gino 
Rossi, projektując kolekcję obuwia damskiego 
i męskiego, sygnowanego logo Subaru. Zapytani 
o opinię eksperci w zakresie techniki jazdy oraz 
posiadacze samochodów jednoznacznie stwier-
dzili, że najlepszymi butami do jazdy samocho-
dem są niekrępujące kostek buty sportowe na 
równej, płaskiej i niezbyt śliskiej podeszwie. 

Kluczowa w obuwiu odpowiednim dla 
kierowcy jest podeszwa. To dzięki niej można 

użyć właściwej siły nacisku na pedały. Powinna 
ona przekazywać możliwie jak najwięcej bodź-
ców, które generuje sprzęgło, hamulec i gaz. 

Do kierowania nie należy zakładać przede 
wszystkim butów na wysokich obcasach, 
w szczególności szpilek. Prowadząc w takim 
typie obuwia, niemal cały nacisk na pedały 
skupiony jest na palcach, podczas gdy opty-
malna sytuacja to przenoszenie ciężaru ze 
śródstopia na palce. Żeby skutecznie zaha-
mować lub dodać gazu w butach na obcasach, 
pedał gazu lub hamulca musi być naciskany 

Najnowsze dziecko Subaru

Bezpiecznie, wygodnie i stylowo

PLEJADY NR 61 www.plejady.subaru.pl
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Nowy model zwraca uwagę dynamiczną 
linią dachu, bardziej opadającą niż w modelu 
Legacy, ale zapewniającą doskonałą widocz-
ność, która jest cechą charakterystyczną dla 
wszystkich modeli marki Subaru. Wraz z klu-
czowymi rozwiązaniami Subaru, takimi jak 
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD 

czy płasko osadzony silnik typu bokser, Levorg 
jest pojazdem wypełnionym sportem, bez-
pieczeństwem oraz przyjemnością z jazdy.

Levorg napędzany jest przez dynamiczną, 
1,6-litrową, turbodoładowaną (DIT) jednostkę 
napędową z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 
o mocy maksymalnej 170 KM w zakresie od 

4800 do 5600 obr./min i momencie obrotowym 
250 Nm. Mała turbosprężarka Twin Scroll spra-
wia, że silnik dostarcza ten moment w bardzo 
szerokim zakresie od 1800 do 4800 obr./min. 
Silnik spełnia normę emisji spalin Euro 6b.

Więcej o Levorgu można dowiedzieć się, 
odwiedzając stronę  levorg.subaru.pl .

znacznie mocniej, a to wydłuża czas reakcji 
i bardziej męczy nogi. Aż jedna piąta kobiet 
przyznała się do kłopotów za kółkiem z powo-
du szpilek. Jednocześnie jednak 84% kobiet 
zapewnia, że mają w aucie zapasową parę 
butów na zmianę. Należy tylko pamiętać, 
żeby po zmianie obuwia nie zostawiać szpilek 
na podłodze, gdyż mogą łatwo potoczyć się 
pod pedał hamulca/sprzęgła. Prawidłowo 
dobrane buty gwarantują precyzję ope-
rowania pedałami, duże wyczucie w sile 
nacisku na nie oraz pewność, że sprawdzą 

się w każdej ekstremalnej sytuacji. W samo-
chodzie warto mieć parę butów tylko do jazdy 
i zakładać je zwłaszcza na dłuższe trasy.

Co zatem nosić? Klasyczne skórzane pół-
buty i trzewiki to najlepszy wybór. Idealnie 
przylegają do stopy, są stabilne, wygodne 
i wystarczająco solidne, by w razie wypadku 
zapewnić przynajmniej niewielki poziom 
zabezpieczenia. Takie właśnie są modele 
przygotowane we współpracy Gino Rossi 
i Subaru, dostępne w salonach marki. Wię-
cej informacji na  gino-rossi.com .

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 4/2015
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AKTUALNOŚCI

W drugiej połowie czerwca Fuji Heavy 
Industries, producent samochodów 
Subaru, poinformowało o wprowa-

dzeniu do sprzedaży w Japonii modelu Impre-
za Sport Hybrid. Pojazd pojawił się w japoń-
skich salonach 10 lipca i jest drugą (po ma-
jącym swą premierę dwa lata temu Subaru 
XV Hybrid) hybrydą spod znaku „Plejad”.

Impreza Sport Hybrid jest modelem, któ-
ry z całą pewnością sprosta wymaganiom 
kierowców lubiących szybką, dynamiczną, 

a przy tym niezwykle płynną oraz oszczędną 
jazdę. Za osiągi nowej Imprezy odpowiedzial-
ny jest dwulitrowy sinik w układzie bokser, 
współpracujący z jednostką elektryczną. 
Napęd wszystkich kół Symmetrical AWD, 
idealny rozkład masy i niskie położenie środ-
ka ciężkości pojazdu mają ogromny wpływ 
na łatwość jego prowadzenia. Niewątpliwą 
zaletą modelu, wynikającą z napędu hybry-
dowego, jest niskie zużycie paliwa – średnio 
powinno ono wynosić jedynie 4,9 l/100 km. 

Uwagę zwraca ponadto sportowa syl-
wetka samochodu i jego wyrafinowane, 
nowoczesne wnętrze. Podróżujący nową 
Imprezą z pewnością docenią również 
niski poziom hałasu, kierowców ucieszy 
natomiast obecność systemu EyeSight, 
w który standardowo wyposażono pojazd. 
Taka kompozycja cech najnowszej hybry-
dy Subaru sprawia, że jazda nią to czysta 
przyjemność, a określenie jej terminem 
„fun-to-drive” jest w pełni uzasadnione.

Impreza Sport Hybrid wjeżdża na japońskie drogi
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Nowa odsłona Subaru BRZ tS

30 czerwca na japońskim rynku 
ruszyła sprzedaż najnowszego 
Subaru BRZ tS. Taką informację 

podała firma Subaru Tecnica Internatio-
nal Inc. (STI), odpowiedzialna za sportowe 
poczynania marki spod znaku „Plejad”.

Nad wersją specjalną pracował sztab do-
świadczonych specjalistów STI, którym udało 

się poprawić dynamikę jazdy modelu. Osiągnięto 
to między innymi dzięki zastosowaniu wenty-
lowanych tarcz hamulcowych, 18-calowych 
kół aluminiowych i spojlera przedniego. Sporo 
wysiłku włożono również w poprawę estetyki 
pojazdu. Na zewnątrz ozdobiono go elementami 
dekoracyjnymi „STI” i „tS”, a wewnątrz zamon-
towano wygodne fotele kubełkowe Recaro.

Niestety, „specjalny” BRZ jest dostępny 
tylko dla tych mieszkańców Kraju Kwitnącej 
Wiśni, którzy pospieszyli się ze złożeniem 
zamówienia. BRZ tS jest bowiem wersją limi-
towaną – wielkość produkcji została ograni-
czona do 300 egzemplarzy auta w czterech 
kolorach: żółtym, „klasycznym” niebieskim 
WR Blue Pearl, białym i czarnym.
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W sierpniu na fanpage’u 
Sklepu Subaru wy-
starto-

wał konkurs! 
Do wygra-
nia kubek 
STI ze 
specjalnej, 
limitowa-
nej edycji. 
Aby wziąć 
udział 
w konkursie, 
należy zamieścić 
na fanpage’u Sklepu Subaru 
( facebook.com/Sklep.Subaru ) zdję-
cie przedstawiające odzież i/lub gadżety 
Subaru w wakacyjnym plenerze. Zgłosze-
nia można zamieszczać do 12 września 
2015 r. Zwycięzcą zostanie osoba, której 
komentarz ze zgłoszeniem 
otrzyma najwięcej 
polubień. Zakończe-
nie głosowania 
i ogłoszenie 
zwycięzców 
odbę-
dzie się 
30 wrze-
śnia. Re-
gulamin 
konkursu 
dostępny 
jest na 
profilu 
Sklepu 
Subaru na 
Facebooku. 
Zapraszamy 
do udziału!

Nippon Oil & Energy — największy 
i najstarszy koncern paliwowy w Ja-
ponii i dostawca zaawansowanych 

światowych technologii wysoko wydajnych 
olejów silnikowych i przekładniowych — zawarł 
umowę o współpracy z Subaru Import Polska. 
Tym samym ENEOS, czyli marka numer jeden 
olejów w Japonii, została oficjalnie rekomendo-
waną marką olejów do stosowania w autory-
zowanych serwisach Subaru na terenie Polski.

ENEOS uznawany jest za jeden z najbardziej 
innowacyjnych technologicznie olejów do silni-
ków samochodów osobowych, motocykli, silni-
ków zaburtowych, samochodów ciężarowych, 
autobusów, a także do maszyn budowlanych.

Silne partnerstwo JX Nippon Oil & Energy 
z producentami samochodów takich jak Subaru 
jest wynikiem zaawansowanej inżynierii olejów 
pozwalających na optymalną charakterystykę 
pracy i osiągi silnika. Ta imponująca fabryczna 
jakość odwzorowana jest w całej gamie pro-
duktów olejowych ENEOS przeznaczonej dla 
serwisów samochodowych. Niezależnie, czy 
wymogiem jest moc i osiągi silnika, czy ekono-
mia spalania, ENEOS oferuje produkty, które 
te wymagania spełniają z japońską precyzją.

„JX Nippon Oil & Energy dostarcza oleje 
klasy premium, posiadające nie tylko dosko-
nałą reputację dostawcy OEM i czołowej marki 
olejowej, ale również z mocnymi korzeniami 
w motosporcie – w przeszłości opracowywali-
śmy smary do bolidów Formuły 1. Jesteśmy też 
jednym z głównych partnerów zespołu Yamaha 
Factory Racing Team, Mistrza Świata w MotoGP. 
Jesteśmy bardzo dumni, że teraz stajemy się 
również oficjalnym partnerem Subaru Poland 
Rally Team, zespołu fabrycznego o znakomitej 
renomie nie tylko w Polsce, ale i w rajdach eu-
ropejskich” – powiedział Hisashi Hara, dyrektor 
generalny w JX Nippon Oil & Energy.

Konkurs w Sklepie ENEOS już w Subaru!

PLEJADY NR 61 www.plejady.subaru.pl

Umowa z Boeingiem stała się faktem

23 lipca 2015 roku to bardzo ważna data, jeśli mowa 
o współpracy Fuji Heavy Industries z Boeingiem. 
Tego dnia firma FHI, posiadająca ogromne doświadczenie 

w produkcji elementów samolotów, podpisała bowiem, wraz 
z czterema innymi japońskimi firmami związanymi z branżą 
lotniczą i Japońską Korporacją ds. Rozwoju Lotnictwa (JADC), 
oficjalną umowę z amerykańskim producentem samolotów. 
Dokument zakłada udział FHI w pracach nad budową nowego 
dwusilnikowego samolotu pasażerskiego – Boeinga 777X.

Seria 777X ma być następczynią serii 777, a obejmować będzie 
dwa modele – 777-8X i 777-9X. Rozpoczęcie produkcji nowych 

samolotów zaplanowano na 2017 rok, realizacja pierwszych 
zamówień na maszyny ma z kolei ruszyć trzy lata później.

Podobnie jak ma to miejsce obecnie w przypadku Boeinga 
777, FHI odpowiadać będzie za produkcję tzw. center wing 
box (czyli kompozytowych centralnych struktur mocujących 
skrzydła do kadłuba samolotu), a dodatkowo także za 
integrację środkowych sekcji skrzydeł z lukami i klapami 
podwozia głównego oraz owiewkami skrzydło – kadłub. 
Zaangażowanie japońskiego producenta w prace nad 
Boeingiem 777X z całą pewnością jeszcze bardziej umocni jego 
pozycję na światowym rynku przemysłu lotniczego.



Nowe wzory Badge of Ownership
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W polskiej kolekcji „Subaru Badge of Ownership” po-
jawiło się 5 nowych znaczków. Są to 2 duże wzory 
(„Moje 5/6 Subaru”) oraz 3 małe wzory: „Gry ze-

społowe”, „Gry komputerowe” i „Żeglarstwo”. 
Każdy właściciel nowego samochodu zakupionego w autoryzowa-

nej sieci Subaru w Polsce jest uprawniony do odebrania darmowego 

zestawu znaczków (1 znaczek duży i 4 dowolnie wybrane małe). 
Można je odebrać u dowolnego Autoryzowanego Dealera marki Subaru 
w Polsce – tam także można zasięgnąć szczegółowych informacji. 

Oczywiście, zupełnie niezależnie można zakupić dodat-
kowe egzemplarze poprzez Sklepik Internetowy Subaru:
  goo.gl/FmzbxP  i  goo.gl/FIM4vv .

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 4/2015

ASV+ dla czterech modeli Subaru

W połowie lipca 4 modele Suba-
ru: Outback, Legacy, WRX S4 
i Levorg, w ostatniej edycji badań 

w ramach Japońskiego Programu Oceny 
Nowych Samochodów (JNCAP) otrzymały 
tytuł Advanced Safety Vehicle+ (ASV+).

Badania JNCAP, mające na celu ocenę 
poziomu bezpieczeństwa prewencyjnego 
samochodów, po raz kolejny zorganizowane 
zostały przez japońskie Ministerstwo Grun-
tów, Infrastruktury, Transportu i Turystyki 

oraz Państwową Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Drogowego i Pomocy Ofiarom Wypadków. 
Zgodnie z wprowadzonymi niedawno zasa-
dami w trakcie tych badań ocenie poddana 
została widoczność z tyłu pojazdu, a ściślej 
rzecz ujmując – obraz przekazywany kierowcy 
z kamer zwróconych tyłem do kierunku jazdy. 
Standardowo zweryfikowano również autono-
miczny system hamowania awaryjnego (AEBS) 
i aktywny system mający na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa jazdy przez ostrzeganie przed 

niezamierzonym zjechaniem z własnego pasa 
ruchu (LDWS). W przeprowadzonych testach 
wszystkie wymienione modele Subaru wypo-
sażone w najnowszą wersję systemu EyeSight 
uzyskały maksymalną liczbę 46 punktów!

Należy dodać, że wszystkie testowane 
do tej pory modele Subaru, wyposażone 
w system EyeSight, zawsze zdobywały 
tytuł ASV+, co potwierdza że EyeSight 
znakomicie sprawuje się w roli systemu 
bezpieczeństwa prewencyjnego.



RAJDY tekst: WACŁAW STAWIARSKI/SPRT
zdjęcia: TOMASZ KALIŃSKI

Kolejny krok 
w walce o mistrzostwo
Rajdowe Mistrzostwa Europy z rundy na rundę rzucają przed Subaru Poland Rally Teamem 
coraz to nowe wyzwania. Otwierający sezon SPRT Rajd Liepaja przebiegał w trudnych, 
zimowych warunkach, Rajd Azorów był ogromnym wyzwaniem logistycznym, a rozgrywany 
w dniach 17–19 lipca Rajd Estonii ma najszybsze trasy w kalendarzu. Najszybsze oraz znakomicie 
obsadzone. Na liście startowej znajdowało się bowiem wielu lokalnych asów, którzy zgodnie 
z przewidywaniami narzucili mordercze tempo.
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Pozostańmy jeszcze na chwilę przy 
liście startowej. Niestety, na tydzień 
przed startem po kolejnej konsul-

tacji lekarskiej okazało się, że etatowy 
pilot SPRT – Kamil Heller – musi przejść 
operację wkręcenia śruby w złamaną kość 
w stopie, czego konsekwencją jest kilku-
tygodniowa przerwa. Na prawym fotelu 
zastąpił go rutynowany Przemek Mazur, 
dla którego był to 150. start w karierze. 
Pochodzący z Krakowa pilot nie dyktował 
jeszcze nigdy po angielsku w rajdzie tak 
wysokiej rangi, więc wraz z Dominikiem 
Butvilasem przed rajdem poświęcili 
sporo czasu, by jak najlepiej się zgrać. 

– To szybki i trudny rajd, wymagający 
pokładania sporej ufności zarówno w no-
tatkach, jak i w samochodzie. Nie mam 
żadnych obaw co do mojego Subaru, a wraz 
z Przemkiem pracujemy bardzo ciężko, 
by komunikacja w rajdówce przebiegała 

świetnie i żebyśmy mogli już od pierwszego 
kilometra jechać szybkim tempem – zapo-
wiadał Dominik Butvilas. – Treningowy 
start z Dominikiem w Vorumaa Ralli-
sprint był ogromną przyjemnością, choć 
nie ukrywam, że był też dla mnie dość 
stresujący ze względu na dyktowanie w ję-
zyku angielskim. Oczywiście jeszcze przed 
wyjazdem do Estonii przygotowywałem się 
do tego, co mnie czeka w rajdówce, ale jak 
łatwo można się domyślić, dyktowanie 
w fotelu przed telewizorem ma się nijak do 
dyktowania z prawego fotela w samocho-
dzie rajdowym. Zadanie to było o tyle 
trudniejsze, że nie mieliśmy ani jednego 
kilometra prawdziwych testów przed 
startem, więc zostałem rzucony na głęboką 
wodę. Okazało się, że całkiem dobrze nam 
się współpracuje w samochodzie i z każ-
dym przejechanym kilometrem Dominik 
mógł jechać szybciej, ufając temu, co słyszy 
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w słuchawkach. Już po tym krótkim rajdzie 
każdą wolną chwilę spędzaliśmy na 
wspólnym opisywaniu trasy, co sprawi, iż 
podczas Rajdu Estonii wszystkie elemen-
ty rajdowej układanki będą do siebie 
pasowały – dodał Przemek Mazur.

13. pozycja na odcinku kwalifika-
cyjnym oznaczała bardzo ograniczony 
wybór pozycji startowej i w konsekwencji 
ruszanie jako 3. załoga. „Czyszczenie” 

szutrowej nawierzchni z małych kamyków 
powoduje spore straty i po 5 odcinkach 
specjalnych załoga SPRT była na 13. miejscu 
w klasyfikacji generalnej i 6. w ERC2. 
– Na pierwszej pętli było ślisko i nie miałem 
dobrej linii po poprzedzających samocho-
dach, więc nie było łatwo. Zupełnie jakbym 
jechał jako pierwszy na drodze. Druga pętla 
była bardzo szybka i jestem zadowolony 
z naszego tempa. Nie popełniliśmy żadnych 

błędów i praktycznie cały czas trzymaliśmy 
pedał w podłodze. Dobór opon był właściwy, 
auto dobrze skacze na hopach i wszystko 
pracuje tak, jak powinno – mówił Dominik. 

Na koniec dnia Dominik i Przemek 
awansowali na 9. miejsce w generalce 
i 5. w ERC2, nawet pomimo jazdy przez 
większość czasu jako pierwsza załoga na 
trasie. Jeden z jadących przed duetem 
SPRT rywali wycofał się, drugi popełnił 
błąd i tym samym to Subaru Impreza 
otwierała trasę rajdu.– To nie był dla nas 
zły dzień. Samochód pracował perfekcyjnie, 
podobnie jak my z Przemkiem w rajdówce. 
Dla niego to ogromne wyzwanie – pierw-
szy raz w życiu dyktować po angielsku i to 
w tak szybkim rajdzie. Jak na razie idzie 
mu świetnie, znakomicie się dogadujemy. 
Tempo lokalnych kierowców jest bar-
dzo wysokie, ale nie jest to zaskakujące. 
Nie straciliśmy dziś za dużo czasu, biorąc 
pod uwagę nasze warunki i dostępną przy-
czepność – powiedział Dominik. – Na dru-
gich przejazdach odcinków specjalnych było 
nam sporo łatwiej. Niestety, po odkurzonej 
nawierzchni jechaliśmy naprawdę krótko, 
w tym tylko w połowie długiego odcinka 

RAJDY
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i części próby „Raiga”. W trakcie rajdu 
nabieram doświadczenia w dyktowaniu 
po angielsku i jest coraz łatwiej. Szkoda, 
że jechaliśmy jako druga, a potem pierwsza 
załoga, bo na szutrach ma to ogromne zna-
czenie. Przez te drobne kamyczki trudno 
utrzymać się na drodze i przypomina to jaz-
dę na śniegu – uzupełnił Przemek Mazur. 

Pierwsza niedzielna pętla rajdu przy-
niosła awans na 4. miejsce w ERC2 oraz 
8. w klasyfikacji generalnej. Wilgotna na-
wierzchnia ułatwiała zadanie jadącej jako 
druga na trasie załodze SPRT. Ostatecznie 
Dominik i Przemek zakończyli rajd tuż 
za podium ERC2 oraz na 7. miejscu w ge-
neralce. – W Estonii konkurenci zawsze są 
bardzo szybcy, tak było również i tym ra-
zem. Rajd na poziomie mistrzostw Europy 

zawsze przyciąga najlepszych z najlep-
szych i niełatwo ich pokonać. Dla nas 
najważniejsze było znalezienie równego, 
bezpiecznego tempa i wywiezienie stąd 
punktów do klasyfikacji ERC2. Cieszę 
się, że przejechaliśmy rajd bez większych 
błędów i nigdzie nie uszkodziliśmy naszego 
Subaru. Nie było to łatwym zadaniem, 
szczególnie pierwszego dnia, gdy odkurza-
liśmy nawierzchnię i przyczepność była 
bardzo niska. Współpraca z Przemkiem 
Mazurem przebiegała świetnie, „zgra-
liśmy” się szybko i wykonał znakomitą 
robotę. Dziękujemy całemu Zespołowi 
i naszym Partnerom: Subaru Import 
Polska, Keratronik, Raiffeisen Leasing, SJS 
oraz Eneos – podsumował Dominik Butvi-
las. – To był mój 150. start, więc tym bardziej 

było mi miło wystąpić w barwach Subaru 
Poland Rally Team. Co więcej po raz pierw-
szy w imprezie tak wysokiej rangi musiałem 
dyktować opis trasy w języku angielskim. 
Zarówno w rajdówce, jak i zespole panowała 
bardzo fajna atmosfera. Osiągnięty przez 
nas wynik jest w porządku. Być może 
był apetyt na więcej, bo poprzednie starty 
Dominika przynosiły więcej punków, 
ale trzeba pamiętać, że w Estonii konkuren-
cja była wyjątkowo silna. Śmiem twierdzić, 
że jest tu najmocniejsza liga szutrowa, nawet 
lepsza od fińskiej. Najważniejsze, że byliśmy 
zadowoleni z jazdy i wszystko zagrało 
prawidłowo – dodał Przemysław Mazur.

Kolejny start Subaru Poland Rally 
Team zaplanowano na koniec sierpnia 
w Czechach, podczas Rajdu Barum.

facebook.pl/MagazynPlejady PLEJADY 4/2015
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ROZMOWY rozmawiał: ROBERT KARDZIS
zdjęcia: JAN CETERA/MEDIAGRAFIKA
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Subaru Band – rozmowa 
z zespołem „Elektryczne Gitary”
Mamy wreszcie nasz w pełni polski zespół Subaru! Dla zmylenia konkurentów nazwali się 
„Elektrycznymi Gitarami”, ale to tylko pozór. W sztuce kamuflażu posunęli się nawet  
do stworzenia i wypromowania takich hitów, jak: „Dzieci”, „Co ja robię tu?”, „Jestem z miasta”, 
oraz ścieżek dźwiękowych do obu filmów „Kiler” Juliusza Machulskiego. 

Co więcej, jeden z nich podaje się 
za Kubę Sienkiewicza i twier-
dzi, że jest praktykującym 

lekarzem neurologiem. Dopiero dowody 
rejestracyjne ich aut obnażyły całą prawdę! 
Otoczony mgiełką absurdu oraz Pytho- 
i post-pythonowskim humorem rozma-
wiam z muzykami „Elektrycznych Gitar” 
o… wszystkim, o czym zawsze chcieli po-
rozmawiać, a nie wiedzieli, czy im wolno…  

Dlaczego polski show-biznes 
jeździ Subaru? 

Robert Kardzis: Trudno nie zauważyć, 
że coraz więcej ludzi polskiego show-
-biznesu upodobało sobie Subaru. Jak 
sądzicie Panowie, co jest powodem zain-
teresowania samochodami spod znaku 
Plejad akurat w tej grupie zawodowej? 

Piotr Łojek: Być może wizerunek 
marki jest na tyle silny, że po prostu przy-
ciąga, nie wspominając już o jakości tych 
samochodów. Dla mnie początek przygody 
z Subaru to lata 80. Byłem wtedy w Nor-
wegii i w jakimś czasopiśmie zobaczyłem 
reklamę Subaru. To mógł być Leone albo 
wczesny Outback, który wjeżdżał na 
wzniesienie pod kątem 45 stopni. Nie za-
stanawiałem się wtedy, czy jakikolwiek sa-
mochód osobowy może wspinać się w ten 
sposób, czy to tylko dla potrzeb reklamy…

R.K.: Subaru może…
P.Ł.: …tak, teraz już to wiem! Ale wów-

czas chyba właśnie tamto zdjęcie spo-
wodowało, że zapamiętałem tę markę. 
Potem jeździłem innymi samochodami, 
ale przy pierwszej nadarzającej się okazji 
kupiłem używane Subaru. Kiedy zacząłem 

ELEKTRYCZNE GITARY:
KUBA SIENKIEWICZ – GITARA, ŚPIEW
TOMASZ GROCHOWALSKI – GITARA BASOWA
PIOTR ŁOJEK – INSTRUMENTY KLAWISZOWE
ALEKSANDER KORECKI – SAKSOFON, FLET
LEON PADUCH – PERKUSJA
JACEK WĄSOWSKI – GITARA
PAWEŁ WALCZAK – MENEDŻER ZESPOŁU



nim jeździć, okazało się, że jest to samo-
chód bardzo bezpieczny. Pamiętajmy, 
że kiedyś napęd na cztery koła nie był tak 
popularny jak obecnie. Myślę, że powstał 
wizerunek marki, która od dawna jest 
w tym biznesie, wie, co robi, jest bez-
pieczna, a teraz nawet dość ładna…

R.K.: A Pan Kuba?
Kuba Sienkiewicz: Dzięki temu, że to 

Piotr jako pierwszy z nas miał Subaru, 
poznawałem ten samochód jako pasażer. 
Przede wszystkim od samego początku za-
skoczył mnie wyjątkowo dobry komfort jaz-
dy. W ostatnich latach jeździłem różnymi 
samochodami i miałem wiele negatywnych 
doświadczeń. Przy wyborze kierowałem się 
często estetyką, co okazywało się mylące. 
Nie będę narzekał na inne marki, bo to po 
prostu nieładnie. A co mną kierowało przy 
zakupie Subaru? Doszedłem do wniosku, 
że stan dróg w Polsce będzie coraz gorszy. 
i te przewidywania sprawdzają się. Mamy 
na bieżąco do czynienia z pogarszającymi 
się drogami w Polsce. W związku z tym 
szukałem samochodu typu SUV. Może 
nie dwusuw, ale SUV (śmiech). Czyli tak, 
pierwsze zetknięcie, kiedy mogłem sam 
przejechać się tym samochodem, jeszcze nie 
kupionym. Ogromny komfort, płynność 
jazdy… Żeby było jasne – posiadam model 
Forester XT. Tak, płynność jazdy, dzięki 
nowej konstrukcji skrzyni biegów, to była 
pierwsza zauważalna różnica. Zupełna 
nieobecność tego skokowego poruszania się, 
charakterystycznego dla innych samo-
chodów z automatyczną skrzynią biegów. 
Duże koła sprawiły, że w tej chwili nie 
myślę o tym, po jakiej drodze jadę. Dużo 
poruszam się po powiecie piaseczyńskim, 
a tam jest pod tym względem bardzo słabo, 
ale teraz mnie już to kompletnie nie rusza…

Leon Paduch: Ja zostałem zachęcony 
do Subaru przez Piotrka, bo on już miał 
ten samochodzik… 

R.K.: Czyli było to polecenie osobiste…?
L.P.: To nawet nie było polecenie…
Głos z tłumu: To był rozkaz! (śmiech)
L.P.: …tylko obserwacja tego, co się 

działo, bo skoro wymieniał na kolejny 
tej samej marki, to z czegoś to musiało 
wynikać. Kilka lat temu poszukiwałem sa-
mochodu, już nawet wybrałem konkretną 
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markę, dostałem rozsądną cenę, a potem 
przypomniałem sobie, że jeszcze przecież 
jest Subaru. Przyjechałem tutaj, do salonu 
w Łomiankach*, i poprosiłem Pana Macieja 
o jakichś samochód do przetestowania. 
Najpierw zostałem przewieziony, a tym 
samym zaskoczony komfortem jazdy. 
Potem pojechaliśmy „na dziury”, jeszcze 
potem na szuter. Sprzedawca szalał, 
pokazywał mi możliwości tego auta… 
No i, pomimo że miałem już ustaloną 
cenę innego samochodu, zdecydowałem 
się na Subaru. I nie żałuję! Po czterech 
latach sąsiad kupił auto, które pierwotnie 
zamierzałem kupić. Przejechałem się 
tymże samochodem, ale – jak się okazało 
– tylko po to, aby utwierdzić się w abso-
lutnej słuszności wcześniejszego wyboru. 

(tu nastąpiły brawa całego zespołu)

R.K.: No tak, oklaski na podsumowanie, 
ale wciąż nie wiemy, dlaczego polski 
show-biznes ostatnio upodobał sobie 
Subaru? W dzisiejszych czasach 
nie jest łatwo przebić się na rynku 
nawet z najlepszym produktem…

P.Ł.: Mam wrażenie, że marka 
Subaru przez wiele lat nie reklamowała 
się w Polsce szczególnie mocno. Oczywi-
ście, do pewnego czasu. Salonów Subaru 
z tzw. ulicy też widać nie było. Myślę, 
że dość długo była to marka niszowa, rzad-
ko spotykana na polskich drogach. Zatem 
cóż z tego, że znali ją Ci, którzy ją już… 
znali. Poza tym były to samochody z wyż-
szej półki cenowej. W tzw. międzyczasie 
społeczeństwo nieco się wzbogaciło, a już 
szczególnie branża, o której rozmawiamy. 
W efekcie marka zaistniała w świadomo-
ści szerszej rzeszy odbiorców, stworzył 
się rynek, importer oraz dealerzy podjęli 
wyzwanie, inwestując w reklamę i te ele-
menty złożyły się na obecną sytuację…

R.K.: OK., przekażę koncepcję do 
działu marketingu Subaru… (śmiech)

K.S: A ja bym jeszcze dodał, że w moim 
przypadku to właśnie nieobecność 
nachalnej reklamy podziałała zachęca-
jąco. Nie każdy lubi, kiedy ze wszystkich 
stron wylewa się na niego reklama danej 

marki czy produktu. Być może właśnie 
swoista dyskrecja sprawiła, że marką 
zainteresowali się ludzie show-biznesu…

L.P.: Zwykle kiedy rozmawialiśmy 
z ludźmi o Subaru, to często padały zarzu-
ty o brzydocie tego samochodu. Mecha-
nika czy właściwości jezdne są zawsze bez 
zarzutu, natomiast podkreślana jest jakaś 
surowość jego formy. Natomiast proszę 
zauważyć, że kiedy trochę zaczął zmieniać 
się wygląd tego auta, to i zainteresowa-
nie nim wzrosło. Moim zdaniem nowy 
design Subaru podniósł jego atrakcyj-
ność w oczach potencjalnych nabywców. 
Mnie także przyciągnął wygląd Outbacka.

R.K.: Porównujecie czasami osiągi 
i możliwości swoich subaraków? 

K.S.: Ja bym tutaj nie kładł nacisku na 
osiągi w sensie, kto szybszy, ale choćby 
na przyspieszenie, które ma przecież 
ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, 
np. podczas manewru włączania się 
do ruchu. Ale może Tomek coś doda 
ze swojego doświadczenia, bo to on 
często woził nas Subaru w trasy…

Tomasz Grochowalski: To było zwykłe 
przemieszczanie się pomiędzy miastami, 
na prostej drodze, więc cóż tu można 
powiedzieć…? Może doświadczenia nie 
są szczególne, ale mogę powiedzieć, że jest 
to samochód bardzo wygodny, nieza-
wodny i że nigdy się nie zepsuł… Acha, 
a poza tym też mam samochód na „su”!

R.K.: Na „Su”? 
T.G.: No tak, Suzuki.

R.K.: No, to w sumie nadaje 
się Pan… (śmiech)

Dźwięki Subaru

R.K.: Rozmawiam z muzykami, 
więc pytanie chyba zasadne: 
podczas jazdy kompletna cisza 
czy jednak jakaś muzyka? 

K.S.: Gitara mieści się w bagażniku…

R.K.: Tyle że prowadząc grać 
na niej raczej się nie da…

K.S.: …plus walizka z rzeczami oso-
bistymi. Kiedy położy się tylne siedzenie, 
to kontrabas też spokojnie się mieści. 

Jest to zatem bardzo wygodny samo-
chód, jeśli chodzi o muzykę… (śmiech)

R.K.: A jeśli chodzi o słu-
chanie muzyki…? 

P.Ł.: Ja przestałem słuchać muzyki 
jakieś dwadzieścia lat temu… (śmiech)

R.K.: Kiedy ostatnio rozmawiałem 
z panem Janem Kantym-Pawluśkiewi-
czem, opowiadał, że poza słuchaniem 
2 Programu Polskiego Radia lubi 
jeździć w ciszy, gdyż bardzo podoba 
mu się dźwięk pracy silnika Subaru…

 CZASU JEST DUŻO, TYLKO 
TRZEBA GO UPORZĄDKOWAĆ… 
ROZMOWA Z JANEM KANTYM- 

 -PAWLUŚKIEWICZEM  NR 62 

K.S.: Ja bardzo dużo słucham muzyki 
w czasie jazdy. Nie chcę ciągle i bez końca 
wychwalać Subaru, ale z jakości systemu 
audio jestem w tej chwili bardzo zadowo-
lony. Takim przełomem był dla mnie… 
bardzo dobry dźwięk w Fordzie Mondeo, 
potem, na jakieś trzy lata zdarzyło mi się 
przesiąść do Hondy, a tam było na tyle do-
bre audio, że usłyszałem wreszcie kontra-
bas w kwintecie Schuberta „Pstrąg”. Do tej 
pory nie słyszałem tej partii, aż tu nagle 
okazało się, że tam jest jeszcze kontrabas 
(śmiech). Teraz, kiedy prowadzę Subaru, 
bardzo doceniam zalety systemu audio, 
bo jest po prostu bardzo dobry dźwięk. 
Nadaje się zarówno do słuchania cichego 
programu, jakim jest radiowa dwójka, 
jak i do słuchania dynamicznej muzyki. 

Grzechów naszych powszechnych 
listy osobiste…

R.K.: Co zmienilibyście na polskich 
drogach albo w mentalności pol-
skich kierowców? Jakie są wasze 
doświadczenia w tej sferze? Bo sam 
dobry samochód to nie wszystko…

P.Ł.: Ja nie wiem, czy aby nie mam 
już paranoi, bo zaliczyłbym się raczej 
do grupy kierowców, którzy starają się 
przestrzegać przepisów, podczas kiedy 
wielu innych wciąż ma z tym problem. 
Nawet statystyki śmiertelnych wypadków 
na drogach lokują nas gdzieś nad, a często 
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i nawet pod Rumunią. Po pierwsze pręd-
kość niedostosowana do warunków jazdy 
oraz do często fatalnych dróg. Po drugie 
często 50 km/h w obszarze zabudowanym 
jest fikcją. To jest bardzo newralgiczne dla 
bezpieczeństwa zagadnienie. Albo z innej 
beczki: jadę mostem Poniatowskiego, na 
którym jest buspas. Pierwszy znak infor-
muje, że buspas obowiązuje np. od 6:00 
do 21:00. Po kolejnych czterystu metrach 
dowiaduję się, że buspas obowiązuje jed-
nak, np. od 17:00 do 18:00, a po kolejnych 
200 metrach okazuje się, że może jednak 
od 8:00 do 10:00, a potem od 21:00 do 4:00. 
Już po tym krótkim odcinku kierowca 
przestanie zwracać uwagę na znaki, bo nie 
wie, który z nich obowiązuje, a to godzi już 
w nasze wspólne bezpieczeństwo. Przecież 
ktoś bierze pieniądze za to, aby oznako-
wanie było wiarygodne, a często nie jest. 

T.G.: Albo pozostawianie znaków 
po zakończonych już dawno robotach 
drogowych…

P.Ł.: Takie lekceważące podejście nie 
budzi zaufania u kierowców. Oczywiście, 
można apelować, aby jeździć zgodnie 
z przepisami i znakami, ale jeśli te sta-
wiane są bezmyślnie, to koło zamyka 
się i nie wiadomo, gdzie zacząć…

K.S.: Analogiczna sytuacja jest 
na moście Śląsko-Dąbrowskim: aby 
przeczytać całą legendę pod jednym 
ze znaków, potrzeba 45 sekund…

P.Ł.: Chciałem jeszcze dodać, bo to waż-
na rzecz: przestałem lubić odcinek autostra-
dy z Łodzi do Warszawy, bo tam dzieją się 
koszmarne sytuacje. Jeżeli mamy dozwoloną 
prędkość 140 km/h na autostradzie, to kie-
rowca za mną ma obowiązek poczekać, aż 
ja zakończę wykonywać swój manewr. Nie 
wyprzedzam szczególnie wolno, tylko jadę 
na tyle szybko, na ile mi wolno. A za mną 
pędzą auta 180 km/h albo i szybciej, „siedząc 
mi na zderzaku”. Każdy aspekt bezpieczeń-
stwa jest w takiej sytuacji naruszony, łącznie 
ze zdrowym rozsądkiem i kulturą osobistą. 

L.P.: …(chwila zastanowienia…)
P.Ł.: Bo to Leon jeździ za innymi te 

180 i siedzi im na zderzakach… (śmiech)
L.P.: Przyznaję, że sam zacząłem się 

ostatnio nieco temperować, bo mój samo-
chód pozwala nieco szybciej pojechać, a to 
kusi… Fajnie, że Subaru ma takie dobre 
przyspieszenie, bo przy wielu manewrach, 

które trzeba wykonać pewnie i szybko, 
zapewnia nam ono duże bezpieczeństwo. 

P.Ł.: Mnie do szewskiej pasji doprowadza 
brak sygnalizowania migaczem zmiany 
kierunku jazdy. Na przykład kiedy kierowca 
dojeżdża do skrzyżowania z wyspą pośrod-
ku, zwaną mylnie rondem, nie robi nic. 
Ci, którzy stoją na różnych dojazdach patrzą 
na niego jak sroka w gnat i nie wiedzą, czy 
mogą jechać, czy nie. Gdyby każdy kierowca 
w sposób rozsądny sygnalizował swoje 
zamiary, to w znaczny sposób przyspieszyło-
by to ruch. Zagapianie się pod światłami, co 
skutkuje tym, że zamiast 10, przejadą 3–4 sa-
mochody. Byłem w latach 90. w Amsterda-
mie. Tam wszyscy po ruszeniu spod świateł 
osiągali po chwili dozwoloną prędkość. 
Niemal momentalnie. I dzięki temu ruch jest 
tam płynny, zupełnie odwrotnie niż u nas. 

L.P.: Mnie z kolei wkurza rozmawianie 
przez telefon. Jednym z warunków przy za-
kupie auta jest zamontowany system głośno-
mówiący, bo ze względu na swoją pracę dużo 
rozmawiam, także podczas jazdy. Ale nie-
którzy przesadzają, przekraczają ciągłą linię, 
odbijają się od krawężników. Jadąc za kimś, 
kto rozmawia przez telefon, nie wiem, jaki 
przypadkowy manewr zostanie wykonany 
za chwilę. No, ale nie dalej jak w tym tygo-
dniu widziałem w telewizji fragment serialu 
o prawnikach (sic!), w którym główna boha-
terka, prawniczka, w trakcie jazdy wyciąga 
telefon i rozmawia! Ogląda to potem parę 
milionów ludzi, którzy sądzą, że to normal-
ne zachowanie, skoro widzą to w telewizji…

K.S.: Jeszcze dorzucę coś na pieszych, 
bo strasznie mnie piesi wkurzają, a to 
dlatego, że myślę o ich bezpieczeństwie 
(śmiech). Piesi mają często zwyczaj 
wchodzenia na jezdnię, zasłaniając sobie 
ręką z telefonem komórkowym kierunek, 
z którego np. nadjeżdża samochód. Nic 
dziwnego, że się denerwuję, bo wyobrażam 
sobie, że wcześniej czy później skończy się 
to rozjechaniem. Jednak trochę wyobraź-
ni trzeba mieć, nawet będąc pieszym. 

Przychodzi kierowca do 
lekarza, a lekarz…

R.K.: Panie Doktorze, zwracam 
się w tej chwili do doktora nauk 
medycznych, neurologa, pana Jakuba 
Sienkiewicza. Czy z medycznego 

punktu widzenia istnieje wiek, powyżej 
którego należy zrezygnować 
z prowadzenia samochodu?

K.S.: Nie, medycyna takiego wieku 
nie wyznaczyła. A stało się tak zapewne 
dlatego, że starzenie się funkcji poznaw-
czych oraz spowalnianie czasu reakcji 
ruchowych są bardzo indywidualne. 
Mamy wiele osób, które w wieku lat dzie-
więćdziesięciu są w bardzo dobrym stanie 
biologicznym i mają świetnie zachowane 
wszelkie niezbędne funkcje. Mnie to 
zagadnienie dotyczy o tyle, że zajmuję się 
pacjentami z chorobą Parkinsona, a oni 
bardzo często zastanawiają się, kiedy 
– ze względu na progresję swojej choroby 
– powinni zrezygnować z prowadzenia 
samochodu. Ja im za bardzo nie zalecam 
tego, aby rezygnowali, ponieważ w czasie 
prowadzenia samochodu uruchamiają się 
pewne automatyczne współruchy ciała, po-
wodujące, że czas reakcji jest prawidłowy, 
że orientacja przestrzenna nadal funkcjo-
nuje całkiem nieźle. W tej akurat chorobie 
utrzymywanie się w pewnych rutynowych 
aktywnościach jest bardzo wskazane.

R.K.: A co z lekami…?
K.S.: Akurat leki na Parkinsona 

poprawiają funkcje ruchowe, więc 
kolizji tutaj nie ma. Natomiast, jeśli wraz 
z wiekiem czy inną chorobą pojawia się 
proces otępienny, to wtedy już i rodzinie, 
i pacjentowi należy sugerować rezygnację 
z prowadzenia przez niego samochodu. 

R.K.: Kto jest za to odpowie-
dzialny? Lekarz, rodzina…?

K.S.: Oczywiście, lekarz. Dlatego 
w ramach zbierania wywiadu, przy każdej 
wizycie, trzeba pacjenta zapytać, czy nadal 
prowadzi i jak sobie radzi. Bardzo pomoc-
na jest też jakaś obiektywizacja wywiadu, 
jak relacja rodzin, bliskich. Nie wszystko 
pacjent nam przekaże, dlatego te infor-
macje trzeba zbierać też od innych osób. 
O tym, czy były jakieś trudne sytuacje na 
drogach, czy były sytuacje zagubienia się 
w terenie. W przypadku choroby Parkin-
sona pacjenci w stanie samej choroby, czy 
też pod wpływem leków, wyglądają, jakby 
byli pijani. Szczególnie pacjenci, którzy 
mają pląsawicę… Taki pacjent z pląsawicą 
wychodzi z auta i na pierwszy rzut oka robi 
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wrażenie, że jest po prostu strasznie pijany, 
wręcz tak, jakby za chwilę miał stracić 
świadomość. Tymczasem taka osoba 
skutecznie prowadzi pojazd, ponieważ jest 
w szczytowej fazie działania leku, co z kolei 
umożliwia jej posiadanie tego „lepszego 
czasu” zarówno dla sprawności ruchowej, 
jak i dla reakcji. Dlatego ważne jest, aby 
ktoś taki miał przy sobie dokumenty po-
twierdzające jego chorobę oraz leczenie…

R.K.: To jeszcze jedna sprawa: 
czym różni się świadomość osoby 
będącej pod wpływem alkoholu 
od osoby, która np. odstawiła 
leki przy chorobie nerwowej? 

K.S.: W psychiatrii stosuje się całe 
spektrum leków: zarówno takie, które 
bezwzględnie uniemożliwiają prowa-
dzenie pojazdów, takie, przy których 
możliwość kierowania względnie istnieje, 
oraz takie, które swobodnie mogą być 
stosowane przez kierowców. Z tym że 
jest to problem bardzo indywidualny 
i każdy przypadek musi być rozpatrywa-
ny jednostkowo. Natomiast jeżeli chodzi 
o jazdę po alkoholu to jest to naprawdę 
fantastyczna sprawa i każdy powinien 
tego doświadczyć… (gremialny śmiech)

R.K.: Panowie! Ale nie puszczą mi tego…
K.S.: Zatem teraz na poważnie. Jeśli 

chodzi o jazdę po spożyciu alkoholu, to 
jest to także sytuacja bardzo indywidu-
alna. Czym grozi? Brakiem krytycznej 
oceny rzeczywistości i własnych możli-
wości. Stan euforii nawet przy jeszcze nie-
upośledzonych funkcjach psychofizycz-
nych może doprowadzić do wypadku. 
A jeśli mamy dalej narastające upojenie, 
które konsekwentnie upośledza reakcje 
ruchowe, no to już chyba tłumaczyć nie 
trzeba. Czas reakcji i zborność ruchów, 
czyli czy manewr jest wykonywany 
celnie. Sprawa jest oczywista, że alkohol 
upośledza i to w znacznym stopniu. 
Ale zanim jeszcze zacznie upośledzać, 
euforia, jaką wywołuje alkohol, może 
uzewnętrzniać się na różne sposoby. 
To u wielu osób jest osobnicze. Niektórzy 
mają taką skłonność do chojrakowania, 
że jeszcze mimo braku upośledzenia 
funkcji ruchowych już stanowią zagro-
żenie dla innych użytkowników dróg. 

Czy dzisiejsze dzieci wciąż 
„radośnie wybiegają ze szkoły”? 

R.K.: OK., ten alkohol jest paradoksalnie 
okazją, aby dość płynnie przejść od 
motoryzacji do życia codziennego. 
Bo jak pan Kuba był łaskaw śpiewać 
o dzieciach,  które radośnie wybiegły 
ze szkoły, zapaliły, wyciągnęły… itd. 
Było to 25 lat temu. Dzisiejsze 
dzieci są takie same, jak tamte? 

T.G.: Współczesne dzieci po-
siadają lepsze samochody…

L. P.: A część z nich nawet Subaru, 
bo jest bezpieczniejsze do jazdy na haju 
(śmiech). Wiele współczesnych filmów 
polskich pokazywało takie sytuacje.

K.S.: Wchodzenie w narkotyki wiąże 
się z patologią rodziny. Czy przez te 25 lat 
przemiany ustrojowej patologia rodzin-
na zwiększyła się, czy zmniejszyła? Zła 
sytuacja rodzinna, przemoc, patologia 
powodują, że dzieci idą w narkotyki. 

P.Ł.: Ale czy do tego jest potrzeba 
patologia, ponieważ niektóre narkotyki, 
szczególnie tzw. miękkie, są postrzega-
ne raczej jako służące rozrywce…

K.S.: Zjawisko odurzania się wśród mło-
dzieży istnieje nadal i to nie ulega wątpliwości. 
Napotkałem ostatnio takie sytuacje, kiedy 
młodzież przychodzi w rejon domu kultury, 
i to bez względu na to, czy jest to koncert 
rockowy, czy wieczór poezji przy świecach. 
Po prostu tworzą tłumek, w którym mogą 
sobie wzajemnie zapodać różne substancje. 
To jest praktyka dość regularnie występująca, 
przynajmniej w tych miejscach, które ja znam.

R.K.: Czy można zatem konkludo-
wać, że w tej sferze nic w ciągu 
25 lat się nie zmieniło?

K.S.: Łatwiej o tym rozmawiamy, bar-
dziej otwarcie, co może jest krokiem w do-
brą stronę, żeby uświadamiać problem 
coraz większej liczbie ludzi i być może two-
rzyć modę na nieodurzanie się, bo mam 
wrażenie, że w ostatnich latach kładzie się 
nacisk na uważność, na obecność tu i teraz, 
żeby nie załatwiać problemów uciekając.

R.K.: To jak brzmiałyby słowa 
tej piosenki dzisiaj? 

K.S.: Myślę, że ten utwór można by 
napisać dzisiaj w tej samej formie, ale to 
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jest hipoteza niesprawdzalna, bo nie da się 
utworu jednocześnie ułożyć i nie ułożyć.

P.Ł.: Skoro on powstał w roku 1985, 
to znaczy, że wtedy był jego czas.

K.S.: Przesłanie tej piosenki jest 
bardzo osobiste, związane z pewnym 
zwątpieniem na punkcie zbiorowych 
zachowań społecznych. Na punkcie tego, 
jacy jesteśmy w masie. I tutaj głównie 
o tym śpiewałem. A to że ona zaczyna się 
od tych dzieci pijących przed szkołą, to 
widocznie tak poeta musiał zahaczyć…

L.P.: Może dzisiejsze dzieci różnią 
się od dorosłych, ale ja mam wrażenie, 

że reszta społeczeństwa mniej 
spożywa i nadużywa od dzieci 
czy młodzieży. Nie widzi się 
już tylu pijanych ludzi na 

ulicach. Tych dzieci z piosen-
ki też moglibyśmy nie zaobserwować, 

bo dzisiaj biorą w dłonie smartfony 
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i skrzykują się w dowolnym, ustronnym 
miejscu, niekoniecznie przed szkołą… 

To już 25 lat…

R.K.: Panowie, w ubiegłym roku 
było dwudziestopięciolecie waszej 
działalności jako zespołu…

L.P.: W tym roku też jest. 
Ono nadal trwa! (śmiech). 

R.K.: Nieustające dwudzie-
stopięciolecie, tak? 

P.Ł.: Tak, jakieś trzy lata będziemy 
świętować! My po prostu powstawaliśmy 
tyle czasu, że teraz trzeba to solidnie uczcić. 

R.K.: Czy „Elektryczne Gitary” znalazły 
sobie nową publiczność po 25 latach? 
Kiedy koncertujecie, macie już nowych 
fanów, czy to są wciąż ludzie, którzy 
znają Was z tamtych czasów? 

P.Ł.: To chyba zależy od tego, gdzie gramy. 
Mamy takie dwa skrajne przypadki: jednym 
jest koncert klubowy w Gdyni, gdzie przyszła 
publiczność raczej starsza, która pamiętała 
nas z dawnych czasów. I oczekiwała starszych 
piosenek… Na drugim biegunie jest „Przy-
stanek Woodstock”, gdzie publiczność była 
bardzo młoda, wręcz kilkunastoletnia, a zna-
ła wszystkie teksty i fajnie, że przyszła na nas, 
bo mogła pójść sobie na zespól „Kabanos”, 
który koncertował w tym samym czasie. 
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R.K.: Zatem gracie i trafiacie do 
każdej grupy wiekowej…

L.P.: Sprzedaliśmy półtora miliona 
płyt, więc jest to bardzo dobry wynik…

K.S.: Ja czuję zainteresowanie naszą 
twórczością i myślę, że jest to związa-
ne z wyrośnięciem nowego pokolenia, 
które sięga po nasze płyty nie dlatego, 
że „wylewamy się” z mediów, bo już 
się nie wylewamy , a raczej dlatego, że 
szukają takiego rodzaju twórczości. 

R.K.: A Pan, jako twórca tekstów, pozo-
stanie przy tej poetyce sprzed 25 lat? 

K.S.: Ja się nie umiem zmienić. Jestem 
już zesztywniały, ukształtowany i nie mam 
możliwości zmiany, choćby ze względu na 
brak elastyczności w tym wieku. (śmiech)

R.K.: A Wasze plany po zakończeniu 
obchodów 25-lecia, o ile ono nastąpi? 

K.S.: W tej chwili sytuacja jest taka, że 
spotykamy się na próbach przy nowych 

piosenkach i dziwne, ale chce się grać! 
Czujemy się jak 25 lat temu. Dlatego 
polecamy śledzenie naszych wydaw-
nictw. Nie tylko z okazji okrągłej rocz-
nicy, tylko po prostu jako nowej płyty.

R.K.: A o czym ona będzie? (śmiech).
K.S.: Co? 

R.K. Yyyy, nie było pytania… 
Dziękuję za rozmowę. 
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ZLOT PLEJAD

Konkurs fotograficzny 
na XII Zlocie Plejad

2
miejsce fot. Robert Miklaszewski (TUR-S 356)

1
miejsce fot. Andrzej Barańczyk (TUR-T 432)

26

NAGRODY JURY kategoria KRAJOBRAZY:

2
miejsce fot. Bartosz Tylman (TUR-T 446)

3
miejsce fot. Bartosz Tylman (TUR-T 446)

3
miejsce fot. Kamil Indyka (SZO 112)

1
miejsce fot. Łukasz Kowalczuk (TER 223)

NAGRODY JURY kategoria ZLOT:



Jak co roku (tradycyjnie już) uczestnicy 
Zlotu Plejad rywalizowali nie tylko na 
trasach, ale również w konkursie foto-

graficznym. Kategorie pozostały niezmien-
ne: Ludzie, Zabytki, Krajobraz i Zlot.

Zmieniła się za to sceneria, która już od 
bazy noclegowej aż po wschodnie rubieże 
oczarowywała soczystą zielenią, leśnymi 
ostępami i widokami zapierającymi dech 
w piersiach. Horyzont, który pieczołowicie 

rysowały bieszczadzkie połoniny, dla wielu 
był inspiracją do zatrzymania mgnienia 
chwili w obiektywie swojego aparatu. 

Inni postanowili uwiecznić kwinte-
sencję emocji towarzyszących na trasie 
terenowej. Wysiłek, pot, walka z siłami 
przyrody, która postanowiła zatrzymać 
w swoim uścisku samochód uczestnika. 
To wszystko uchwycone na niejednej 
fotografii sprawiło, iż obrady Jury w tym 
roku trwały dłużej niż kiedykolwiek. 

Czteroosobowe Jury debatowało jeszcze 
długo po północy. Każdy starał się prze-
konać pozostałych do swojego faworyta… 
W końcu udało się wyłonić zwycięskie 
„trójki” z każdej kategorii. Poniżej przed-
stawiamy tegorocznych zwycięzców, 
jak również wybór publiczności.

3
miejsce fot. Mateusz Opaliński (TUR-S 306)
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2
miejsce fot. Robert Miklaszewski (TUR-S 356)

3
miejsce fot. Mateusz Opaliński (TUR-S 306) 

1
miejsce fot. Agnieszka Kryza (TUR-T 405)

NAGRODY JURY kategoria ZABYTKI:

NAGRODY JURY kategoria LUDZIE:

1
miejsce fot. Maciej Ameljan (TER 224)

2
miejsce fot. Adam Thomas (SZO 122)



ZLOT PLEJAD

NP fot. Marcin Struensee (TUR-T 406)
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NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria KRAJOBRAZY:

NP fot. Aleksandra Jankowska-Góral (TUR-T 426)

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria ZLOT:
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NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria ZABYTKI:

NP fot. Mateusz Opaliński (TUR-S 306) NP fot. Kamil Zawadzki (TUR-S 362)

NAGRODA PUBLICZNOŚCI kategoria LUDZIE:

NP fot. Kamil Kowalski (TUR-T 404)
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I to powstało w symbolicznej „szopie”. 
A jak wiadomo z historii o ludziach z wiel-
ką wizją i jej urzeczywistnianiem, czę-

stokroć bardzo ciekawe i kreatywne rzeczy 
powstają właśnie w szopach. Tym bardziej, 
gdy konstruktor ma pod ręką najlepsze 
części i podzespoły, z których stworzy coś, 
co zadziwia nie tylko nazwą, ale i formą.

Mamy w tej historii dwóch bohaterów. 
Pierwszy z nich to dziadek chylący się 
nad grobem. Całe życie ciężko pracował, 
wykonywał swoje obowiązki z sumienno-
ścią, ale pewnie nie dokonał w życiu niczego 
wielkiego. Był zwykłym „one of the crowd”, 
zmęczonym codziennością i monotonią 
każdego dnia. Drugi z nich to młody zapale-
niec, idealny przykład gościa z „big dream” 

– jednego z synonimów Ameryki. Czło-
wieka, który wszędzie dostrzega nowe 
możliwości. Razem mają sto dni, by przy-
gotować się do jednego z najtrudniejszych 
i najgłośniejszych wyścigów górskich na 
świecie. Przedstawiam historię Subaru 
Imprezy 1996 oraz Grega Blachona. I od 
razu na wstępie dodam – diesel, o którym 
będzie mowa, brzmi naprawdę świetnie!

Ale dlaczego?
Greg (Gregoire) Blachon z miasta 

Nashville w stanie Tennessee wierzył 
w możliwości silnika diesel w układzie 
bokser. Wierzył w ten motor tak bar-
dzo, że postanowił udowodnić swoją 
rację. Dlatego wymyślił, że udowodni 

CIEKAWOSTKI tekst: ALEKSANDER PRZYTUŁA

Plejady ponad sztampą
Impreza 22B BOXER DIESEL
Wiem, Magazyn „Plejady” to Ziemia Święta purystów Subaru. Przez to niektórzy z Was 
już po przeczytaniu samego podtytułu zaczną rozglądać się za bronią, ale dajcie mi szansę 
opowiedzieć, o co chodzi. No bo jakie „22B diesel”? Uprzedzam, to nie literówka ani błąd w druku. 
Takie auto naprawdę powstało. 
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niedowiarkom, iż można spokojnie jeździć 
autem z przeciwstawnymi cylindrami 
„opalanymi” ropą. I to jeździć sporto-
wo, a wszystko to w akompaniamencie 
znakomicie brzmiącego taktu diesla. 
Ponadto wymyślił również, że udowodni 
to podczas Pikes Peak, czyli wielkiego 
wyścigu górskiego, w którym odżywa 
duch rajdowej grupy B. Najlepsze auta na 
Pikes Peak często tylko z grubsza podobne 
są do swoich drogowych odpowiedni-
ków. Moce sięgają niekiedy tysiąca koni! 
Widownia jest ogromna i spragniona 
zapachu benzyny i dezintegrowanej gumy. 
Ogromna arena w filharmonii hałasu, 
na której nieustraszeni mężczyźni stoją 
w klinczu ze śmiercią, otoczeni hałasem 
i ognistymi „marchewami” z wydechów. 

Pikes Peak rozgrywa się w u podnó-
ża szczytu o tej samej nazwie w stanie 
Colorado. Sama trasa, wijąca się jak 
nitka na sam szczyt góry Pikes, to niecałe 
dwadzieścia kilometrów drogi przesyco-
nej zakrętami. Jest ich ponad 150! Wiele 
z nich tak zdradliwych, że można skończyć 
wspinaczkę, staczając się w aucie spod 
szczytu na sam dół. Czyli z wysokości 
prawie półtora kilometra nad poziomem 
morza! O samym tylko wyścigu można by 
napisać sporą książkę, dlatego przejdźmy 
do sedna. Czyli do niewątpliwie jedynej 
wysokoprężnej Imprezy 22B na świecie…

Aby osiągnąć swój cel, Greg użył nad-
wozia starutkiej Imprezy z 1996 roku. I nie 

martwcie się, że była to cudowna, rzadko 
spotykana wersja 22B, ponieważ stała się 
nią z wyglądu dopiero pod czułymi dłońmi 
i palnikiem Grega. Konstruktor wspomi-
na, że było to po prostu kolejne wyzwanie, 
które choć kontrowersyjne, będzie w stanie 
udowodnić potencjał silnika EE20.

Jak powstała?
Ogrom pracy, jaki „budowniczy-me-

chanik-rzeźbiarz-artysta” włożył w ten 
projekt, jest zadziwiający. Sto dni! Tylko 
tyle na samodzielne stworzenie dieslow-
skiej wersji ukochanego przez fanów marki 
Subaru klasyka. Determinacja i upór 
oraz równe sto popołudni i nocy wyjęte 
z życiorysu. Oraz niewątpliwy talent. 
Powtórzę jeszcze raz – sto dni na praktycz-
ne, samodzielne zbudowanie samochodu 
od nowa. Niektórym ludziom dłużej 
schodzi na składaniu mebli z IKEI…

Na YouTube z łatwością znajdziemy fil-
miki, na których w przyspieszonym tempie 
widać, jak dzień po dniu zielona, słaniająca 
się na kołach Impreza przeistacza się w re-
plikę pożądanego przez wszystkich fanów 
japońskiej motoryzacji klasyka. Gdy się nad 
tym zastanowić, to jest to całkiem niesamo-
wite połączenie. Greg wspominał, że tech-
nologia wysokoprężnych jednostek typu 
bokser to coś nowego. Zafascynowało go 

połączenie mocy z wydajnością, które daje 
temu motorowi wielki potencjał. Tym bar-
dziej że moc silnika została podniesiona ze 
standardowych 150 koni mechanicznych do 
(trzeba przyznać) całkiem zadowalających 
200 koni. I to głównie dzięki przeszczepowi 
sprężarki Garetta i dostrojeniu jednostki.

Jaka frajda?
O! Oglądając zdjęcia i nagrania 

z przejazdu Grega, widać, że fraj-
da jest nieziemska! Widać również, 
że samo zmontowanie tak dziwnego 
monstrum w tak krótkim czasie było 
tak samo fascynujące i dające satys-
fakcję jak sam udział w zawodach.

Jednak dziwny i egzotyczny to widok, 
gdy legendarny kształt 22B (których 
powstało przecież tylko 500 sztuk w ory-
ginale) pomyka przez apexy zakrętów 
spowity czarnym dymem i basowym 
dobijaniem się diesla. Naprawdę polecam 
Wam obejrzeć filmiki, które przygoto-
wał Greg i sprawdzić, ile pasji, deter-
minacji i frajdy dał mu ten projekt.

Bo najważniejsza jest przecież 
radość z jazdy! Oraz to, że jeden mo-
del Subaru Imprezy zyskał nowe, 
wspaniałe sportowe życie, o którym 
być może marzył, opuszczając ta-
śmę produkcyjną w 1996 roku.  
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Dziesięć tysięcy km z wesołą ekipą na 
pokładzie, wypakowani do granic 
możliwości (w planach 5 tygodni 

podróży), a do zdobycia najciekawsze przy-
czółki Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpańska 
Cuenca, wiatraki Don Kichota, Alhambra, 
jaskinia Nerja, Kadyks, skaliste wybrzeża 

południowej Portugalii, Lizbona, wyspy Is-
las Cies (z jedną z najpiękniejszych plaż na 
świecie), wreszcie Kraj Basków z pięknym 
wybrzeżem, zapchanym Bilbao i uroczym 
San Sebastian. I na to wszystko mamy jedy-
nie 5 tygodni… Mało czasu, małe dzieci na 
pokładzie, nowy, jeszcze nieprzetestowany 

na długich dystansach samochód i kraina 
wyluzowania, upału, sjesty i mañany. 

Nasze serca – gorące, dzieci żądne przy-
gód – spakowane, bajki w telewizorkach 
samochodowych – odpalone. Ruszamy! 
Na szczęście w aucie dzieciaki mają dużo 
miejsca na nogi, zabawki i wszystkie swoje 

PODRÓŻE tekst i zdjęcia:  GABRIELA POTOCKA 
I MACIEJ POTOCKI

Forester – z dziećmi na krańcu Europy
Oto nadszedł TEN dzień. 2 maja 2015 roku. Startujemy! Mama, tata, Kostek i Maksiu, do tego 
dwa pluszowe misie i ogromna (prawie niemieszcząca się w aucie!) potrzeba wyruszenia w nieznane 
– a to wszystko na pokładzie naszego Forestera. Pierwszy raz w naszym składzie właśnie on  
– „Leśnik” Subaru. Czy podoła wyzwaniu?



sprzęty. Wybraliśmy Forestera między 
innymi z powodu bardzo komfortowe-
go i obszernego, „dziecioprzyjaznego” 
wnętrza z tyłu. Nawet czteroletni Maksiu 
znajduje świetne miejsce na swoją mine-
ralną niegazowaną. Często producenci 
SUV-ów zapominają, że w 5-osobowym 
aucie powinny komfortowo podróżować 
przynajmniej 4 osoby, z czego przeważnie 
pasażerowie z tyłu to dzieciaki. Na szczę-

ście nasz 
„Subar” jest 
pod tym 

względem po-
nadstandardowy. 

Obszerne wnętrze, 
wzmocnione drzwi 

oraz systemy bezpieczeństwa „z górnej 
półki” dają przyjemne poczucie bez-
pieczeństwa. Choć oczywiście nic 
nie zastąpi rozsądku kierowcy.

Początkowe dwa dni wyprawy to 
głównie… autostrady. Niemcy, Francja, 
północna Hiszpania… Toczymy się 
przez pierwsze dwa tysiące kilometrów. 
No, może „toczymy” to nieodpowiednie 
słowo, bo „Subar” sunie po niemieckich 
autostradach genialnie. Aż nie wypada 
pisać, do jakich prędkości zachęca jazda 
tym autem. Oczywiście tylko zachęca 
– kto by się tam nadmiernie rozpędzał 
na czteropasmowym autobanie… 

Trzeciego dnia zaczyna się nasza wła-
ściwa przygoda – docieramy do regionu 

La Mancha! Do Cuenki – uroczego, 
zabytkowego miasteczka zlokalizowa-
nego na skalistym zboczu wysokiej góry, 
wpisanego na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Cudo! Czujemy się, 
jakbyśmy wjechali do jednej z powieści 
Cervantesa. Stare, klimatyczne kamie-
niczki, wąskie uliczki, setki schodów, 
maleńkie sklepiki z przepysznymi 
lokalnymi wędlinami i serami (salcicion 
i ser Manchego wciśnięte do świeżych 
bagietek… mniam!). I te widoki! I „Oczy 
Maury”! I kawa ze słodkimi bułkami 
w kawiarni… Świetna dwudniowa 
rozgrzewka przed dalszą podróżą. 

A największe zaskoczenie? W środku 
miasteczka, na ulicy, między sklepami 

Nasza ekipa 33



władze miejskie przykleiły do nawierzchni 
miękkie podkłady, a do nich wyposaże-
nie placu zabaw dla dzieci. I zamknęły 
kawałek ulicy. Można? Można! Nasi 
chłopcy przetestowali to rozwiązanie 
i uznali je za wyborne! Podobnie jak bułki 
w kawiarniach. I lody. Oj, trzeba przy-
znać, że ci, którzy twierdzą, iż Hiszpanie 
jedzą sporo słodyczy, nie kłamią. Nie-
stety i my uzależniliśmy się od słodkich 

bułek (dla dorosłych – najlepiej z kawą…) 
na śniadanie. Stały się one nierozłącz-
nym towarzyszem każdego poranka.

Po spenetrowaniu niezliczonej liczby 
schodkowych zaułków i otarciu się o zadzi-
wiające Casas Colgadas, dwa dni później 
wyruszyliśmy na spotkanie z arabskimi 
klimatami w Alhambrze. Po drodze obo-
wiązkowy przystanek na wzgórzach nie-
opodal Consuegry. A tam: wiatraki Don 

Kichota! Co ważne 
– znajdziecie je nie 
tylko w tej jednej 
miejscowości. 
Tak naprawdę na 
wielu okolicznych 
wzgórzach możecie 
spotkać takie 
budowle. Dostojne, 
sentymentalne, jak 
wycięte z hiszpań-
skich pocztówek. 
Urzekające!

Po następnych 
kilku godzinach 
docieramy do 

Granady. Upał coraz większy. Miasto 
wita nas przygotowaniami do maratonu, 
który będzie miał miejsce w najbliższą 
niedzielę. Ale i piękną starówką, nie-
zliczoną liczbą restauracji, wieczornym 
koncertem orkiestry symfonicznej 
– „pod chmurką” na schodach przed 
katedrą… Jest COŚ w tym wszystkim!

Mieszkamy w małym hostelu, 
w samym centrum miasta. Prowadzony 
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przez arabską rodzinę, w środku „arab-
skiego” kwartału, w zasadzie wiszący nad 
sklepikami z dowolną ilością arabsko-
-afrykańskich gadżetów. Klimat tej 
części miasta jest niesamowity, niepo-
wtarzalny, niezapomniany. Przywodzi 
na myśl mauretańską historię miasta. 
No i oczywiście, jak to w takim miejscu 
bywa, jedyną możliwością zaparkowania 
auta okazuje się skorzystanie z komplet-
nie zapchanego parkingu podziemnego. 
Ciasne zakręty i zjazdy między kolejnymi 
poziomami, małe przestrzenie parkin-
gowe, ciągły ruch – jak w mrowisku. 
I znowu doceniamy naszego Forestera 
– zwłaszcza jego zwrotność, mały promień 
skrętu i genialną kamerę cofania.

Miasto ma swój klimat. Hiszpańskie 
przysłowie mówi, że „kto nie widział 
Granady, ten niczego nie widział”. 
I coś w tym jest. Miasto jest trochę 
turystyczne, ale też wielkomiejsko-
-eleganckie. Ciasne uliczki handlowe, 
cudowna Alhambra (na zwiedzenie 
pałacu i ogrodów trzeba zarezerwować 
cały dzień!), bardzo smaczne jedzenie 

w restauracjach. To znaczy – tylko w nie-
których. W Granadzie należy kierować 
się starą gastrozasadą: jeśli restauracja 
jest pełna ludzi i trudno upolować 
wolny stolik – można „zaryzykować”. 
Jeśli jest sporo wolnych miejsc, a na 
klientów polują naganiacze – odpuść-
cie sobie. Jedzenie będzie albo mało 
smaczne, albo mało świeże, albo nie 
znajdziecie niczego ciekawego w menu.
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Będąc w Granadzie, warto wybrać się 
(godzina jazdy) do przepięknej jaskini 
Cueva de Nerja. Ujmijmy to tak: jeśli 
ktoś był oczarowany naszą rodzimą 
Jaskinią Niedźwiedzią, to ta hiszpańska 
zapadnie mu w pamięci do końca życia. 
Byliśmy, zobaczyliśmy, zakochaliśmy 
się od pierwszego wejrzenia! No bo jak 
tu nie zakochać się w jaskini, w której 
znajdują się: największy na świecie sta-
lagmit (jego wysokość można porównać 
z 10-piętrowym budynkiem…) oraz ślady 
osadnictwa sprzed 25 tysięcy lat…? 

Z Granady docieramy na wybrze-
że. Zatrzymujemy się na kilka dni 
w El Puerto de Santa Maria. To ta 

część południowych plaż Hiszpanii, 
o które rozbijają się już fale oceanu, 
a nie Morza Śródziemnego, i na które 
przyjeżdżają raczej Hiszpanie, a nie 
goście z innych europejskich krajów. 
Klimat miasteczka jest… inny. Ta 
część Półwyspu Iberyjskiego to przede 
wszystkim produkcja wina, słynnej 
sherry, handel bykami i walki byków 
na arenach (w El Puerto znajduje się 
jedna z najbardziej znanych w Hiszpanii 
aren walk byków). Tutaj też, zwłasz-
cza w czasie trwającego cały tydzień 
w mieście Jerez de la Frontera święta 
„feria de caballo” (święta koni), w któ-
rym mieliśmy szczęście uczestniczyć, 

można poczuć, zobaczyć i zasmakować 
historii tego kraju. Ponad 400 „casi-
tas” (barów znanych w Polsce tylko ze 
starych westernów typu „Dawno temu 
w Meksyku”) zbudowanych w centrum 
miasta na specjalnych terenach wy-
stawowo-rekreacyjnych, setki koni, 
dziesiątki powozów, rewolwerowcy jakby 
wyjęci z filmów o Zorro, kobiety ubrane 
w suknie stylizowane na te sprzed prawie 
dwustu lat, sceny, na których króluje 
flamenco… Czuliśmy się jak w jakimś 
nierealnym śnie! Ale też właśnie tam 
nabraliśmy przekonania, że warto było 
przejechać ponad 3000 km, aby zoba-
czyć TO na własne oczy. Dopiero tam 
poczuliśmy tę „prawdziwą” Hiszpanię…

Z El Puerto popłynęliśmy statkiem do 
Kadyksu. Miasto bardzo piękne (uznawane 
za najstarszy ośrodek miejski w Hiszpa-
nii), ale też bardzo turystyczne. Co praw-
da przewodniki turystyczne twierdzą, 
że nie tak bardzo turystyczne, jednak 
o jego turystyczności może świadczyć 
fakt wymalowania w starej, zabytkowej 
części miasta szlaków turystycznych 
farbą na bruku ulicznym. Tak, tak! Jest 
aż tak turystycznie! Możecie zwiedzić 
starówkę, podążając za fioletową kreską 
namalowaną na ulicy, albo np. za żół-
tą… Lekko to irytujące, ponieważ 
nawet nie można się „zgubić” w gąszczu, 
skądinąd urokliwych, kamienic. Nato-
miast dzieciaki mają wielką radochę, 
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„prowadząc” wycieczkę po namalowanym 
śladzie – to trzeba przyznać.

Po kilku dniach stacjonowania 
w El Puerto, zjedzeniu niezliczonej 
ilości „elpuertańskich” słodkich bułek 
i zaprzyjaźnieniu się z Pepe, właścicielem 
naszego hotelu, a także jego sympatyczną 
rodziną, oraz pochłonięciu tony prze-
pysznych owoców (arbuzy i pomarańcze 
na południu Hiszpanii mają niepowta-
rzalną słodycz!) wyruszyliśmy dalej. 
Tym razem na spotkanie z Portugalią!

Naszym pierwszym przystankiem było 
Lagos. Pierwsze zaskoczenie: po przekro-
czeniu granicy hiszpańsko-portugalskiej 
krajobraz zmienił się diametralnie. A to 
wszystko za sprawą dużej ilości wulkanicz-

nej, żyznej ziemi po stronie portugalskiej. 
Nagle ze spalonej słońcem Hiszpanii 
wjechaliśmy do… zielonej krainy. Drugie 
zaskoczenie: bramki na autostradzie dla 
obcokrajowców, w których rejestruje się 
numer rejestracyjny samochodu oraz kartę 
kredytową. Okazuje się, że w południowej 
części kraju opłaty za autostrady ściągane 
są automatycznie z rachunku bankowe-
go. Co ciekawe – w północnej Portugalii 
opłaty pobierane są „tradycyjnie”, na 
bramkach. Trzecie zaskoczenie: wybrze-
że zmienia się diametralnie – skaliste 
klify poprzeplatane pięknymi plażami 
stanowią istnie bajkowe kombinacje.

Lagos przywitało nas upalnie. Pyszna 
kawa, sympatyczna okolica, przyjemne 

miasteczko turystyczne. Natomiast 
Cabo de São Vicente, czyli najdalej na 
południowy zachód wysunięty skra-
wek kontynentu europejskiego – robiło 
piorunujące wrażenie. Nazwa przylądka 
wywodzi się od św. Wincentego z Sara-
gossy. W czasach przedchrześcijańskich, 
gdy tereny te obejmowało Imperium 
Rzymskie, półwysep ten był nazywany 
Świętym Przylądkiem (łac. Promonto-
rium Sacrum) dla uczczenia ostatniego 
miejsca, skąd widać było zachodzące 
słońce. Tam też – według starożytnych 
– kończył się nasz świat (żegnano zacho-
dzące słońce), a w nocy bogowie zagląda-
li przez bramy zaświatów, gdzie niegdyś 
nie można było zostawać po zmroku, 

aby nie urazić stworzeń mieszkających 
„po tamtej stronie”. Tak! Udało się! 
Stanęliśmy na krańcu „świata”! Po prze-
jechaniu prawie 5000 km dotarliśmy do 
głównego celu naszej wyprawy! Piękne 
widoki, skaliste wybrzeże i wiatr niemal 
urywający głowy… Kilometr stąd, gdzie 
odnotowaliśmy ponad 30°C plus pełne 
słońce, myśleliśmy jedynie o wypiciu 
chłodnej mineralnej. Tutaj – zaczę-
liśmy szukać polarów w bagażniku! 
Ale widoki i poczucie, że dotarliśmy aż 
tutaj, rekompensowały nieprzyjemne 
odczucia związane z „lekkim wiater-
kiem” ochładzającym nas na przylądku.

Po spenetrowaniu tej części iberyj-
skiego wybrzeża pożegnaliśmy Lagos 
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i wyruszyliśmy do 
Lizbony. Udało 
nam się zatrzymać 
na kilka dni w Al-
famie, najstarszej 
i bodaj najpięk-
niejszej dzielnicy 
Lizbony, która jako 
jedyna część miasta 
oparła się niemal 
całkowicie potęż-
nemu trzęsieniu 
ziemi w 1755 roku. 
Warto wspomnieć, 
że to właśnie 
trzęsienie było 
jednym z najwięk-
szych w historii 
nowożytnej Europy. 
Było odczuwalne nawet w Wenecji, 
zabiło dziesiątki tysięcy ludzi w Portugalii 
i Maroku, a po pierwszej serii wstrząsów 
w wybrzeże uderzyło 20-metrowe tsunami. 
Alfama ocalała jednak niemal nietknięta, 
ponieważ ta część Lizbony położona jest na 
wysokiej, potężnej skale. Dzięki temu do 
dzisiaj możemy przechadzać się po wyjąt-
kowych, schodkowych uliczkach dzielnicy, 
w której tysiące turystów błądzą każdego 
dnia. My mieliśmy nawet wrażenie – pa-
trząc na wielkomiejski charakter innych 
obszarów Lizbony – że ta część miasta 
celowo jest lekko „zaniedbana” przez 
władze miejskie, aby zachować jej charakter 
„sprzed kilkuset lat”, i aby zagraniczni 

turyści niezawodnie zakochiwali się dzięki 
Alfamie w Lizbonie. Oraz dzięki prze-
pięknym, starym, żółtym tramwajom, pę-
dzącym przez miasto, piszcząc, dzwoniąc 
i zgrzytając (30% jeżdżenia, 70% hałasu).

Kolejnym przystankiem na tra-
sie naszej przygody było hiszpańskie 
Vigo ze wspaniałymi Islas Cíes i jedną 
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z najpiękniejszych plaż na świecie znajdu-
jących się na terenie tego rezerwatu. Jeśli 
kiedykolwiek wybierzecie się w to cudow-
ne miejsce – pamiętajcie: na wyspy trzeba 
popłynąć statkiem (kupcie bilety z dużym 
wyprzedzeniem przez internet). Nie ma 
tam żadnego hotelu (jedynie nieduży 
kemping namiotowy), są dwie restauracje 

(i jeden bar), a wszystkie śmieci, które ze 
sobą przywieziecie, powinniście ze sobą 
wywieźć (jest to teren ścisłego rezerwa-
tu przyrody!). Na miejscu zobaczycie: 
przepiękną plażę (absolutnie „pocztów-
kową”), różnego rodzaju ptactwo, piękne 
jaszczurki, wygrzewające się na kamie-
niach kraby, śliczne muszle, zapierające 
dech w piersiach skaliste wybrzeże niejako 
spadające do wody, lasy, dwie latarnie mor-
skie… Jednym słowem: idealne miejsce, 
aby spędzić tam cały dzień. Natomiast 
na pewno kilka butelek wody w plecaku, 
kapelusz słomkowy oraz krem do opalania 
z porządnym filtrem (od 30 w górę) będą 
Waszymi najlepszymi przyjaciółmi.

Trzy dni w Vigo, wycieczka do 
Santiago de Compostela i pojechali-
śmy dalej. Tym razem do serca Kraju 
Basków – Bilbao. Nie omieszkaliśmy 
wpaść na jeden dzień do San Sebastian, 
uznawanego za najpiękniejszy hiszpań-
ski kurort, odwiedzany niegdyś przez 
koronowane głowy i artystów z całej 

Europy. Nasze wrażenia: San Sebastian 
powala na kolana, natomiast Bilbao, 
choć piękne i niezwykle bogate, przytła-
cza wielkomiejskością, nawet metropo-
litalnością. Choć pająka przy słynnym 
Muzeum Guggenheima po prostu nie 
da się zapomnieć… Od wizyty w Bilbao 
nasz 4-letni syn zaczął pytać, czy pa-
jąki mogą zjeść człowieka… Brrr…

Ostatnim, niestety już powrotnym 
etapem naszej podróży były trzy dni 
spędzone w Foresterze na francu-
skich i niemieckich autostradach. 
Oczywiście – poszło bezproblemowo. 
Nawet bajecznie – wliczając w to frajdę 
z jazdy niemieckimi autostradami.  
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NA KONIEC NASZEJ OPOWIEŚCI KILKA 
CIEKAWOSTEK CZY TEŻ SWOISTYCH PORAD 
DLA FANÓW PODRÓŻOWANIA SAMOCHODEM 
Z DZIEĆMI.
WYDAJE NAM SIĘ, ŻE PO PRZEJECHANIU 
W CZASIE JEDNEGO WYJAZDU 10 000 KM 
Z CZTERO- I SIEDMIOLATKIEM NA POKŁADZIE 
MOŻEMY SIĘ TROCHĘ POWYMĄDRZAĆ. 
ZWŁASZCZA ŻE TO NIE PIERWSZA TEGO TYPU 
NASZA WYPRAWA:

 ›  DZIECI LUBIĄ JEŹDZIĆ SAMOCHODEM. 
TYLKO DOROŚLI NIE ZAWSZE WIEDZĄ, JAK 
ZORGANIZOWAĆ CZAS „NA POKŁADZIE”. 
SAMOCHÓD, W KTÓRYM JEST DUŻO MIEJSCA 
NA TYLNEJ KANAPIE, NA ZABAWKI, NA RÓŻNE 
SPRZĘTY, NA BUTELKI Z WODĄ, NA NOGI 
I GŁOWĘ, W KTÓRYM „SWOJĄ” PRZESTRZEŃ 
DZIECI MOGĄ „SAMODZIELNIE” ZAARANŻOWAĆ 
– TO SKARB. I TUTAJ FORESTER SPISUJE SIĘ 
ZNAKOMICIE.

 ›  TELEWIZORKI SAMOCHODOWE, MIĘKKIE 
STOLIKI NA KOLANA (POZWALAJĄCE RYSOWAĆ 
W CZASIE JAZDY), PRZYTULANKI, WYGODNE 
FOTELIKI DZIECIĘCE – NIE WOLNO OSZCZĘDZAĆ 
NA TAKICH GADŻETACH. POKOCHAJĄ JE 
WASZE DZIECI, ALE I WY. SPOKÓJ NA TYLNEJ 
KANAPIE TO MOŻLIWOŚĆ SPOKOJNEGO 
PROWADZENIA SAMOCHODU. A JEST TO 
BARDZO WAŻNE, ZWŁASZCZA W CZASIE 
DŁUGICH WYPRAW. CHOĆ FORESTER POD 
WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO 
I CZYNNEGO WYPOSAŻONY JEST ZNAKOMICIE, 
TO JEDNAK JEDNA Z MYŚLI TOWARZYSZĄCA 
KONSTRUKTOROM SUBARU POWINNA BYĆ 
DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI WIODĄCA: 
NAJLEPSZYM SPOSOBEM PRZEŻYCIA WYPADKU 
SAMOCHODOWEGO JEST JEGO UNIKNIĘCIE!
 ›  RÓBCIE CZĘSTE PRZYSTANKI. NAJRZADZIEJ 
CO 2 GODZINY. WSZYSCY ROZPROSTUJECIE 
NOGI, DZIECI SIĘ PRZEZ CHWILĘ WYBIEGAJĄ, 
ODŚWIEŻYCIE POWIETRZE W KABINIE, 
SKORZYSTACIE Z TOALETY. TO NAPRAWDĘ 
POMAGA. TEN, KTO PLANUJE, ŻE „TERAZ 
JEDZIEMY PRZEZ 4 GODZINY, A POTEM 
ZATRZYMAMY SIĘ NA GODZINĘ NA OBIAD”, 
JEST NIEODPOWIEDZIALNY. PAMIĘTAJCIE: 
KOMPUTER ZAINSTALOWANY W FORESTERZE 
PRZYPOMNI WAM CO 2 GODZINY 
O ODPOCZYNKU! SKORZYSTAJCIE Z TEGO.
 ›  PRZED WYJAZDEM KUPCIE ZESTAW NOWYCH 
BAJEK DLA DZIECI, POMYŚLCIE O ZABAWACH, 
W KTÓRE MOŻNA ZAANGAŻOWAĆ DZIECIAKI 
W SAMOCHODZIE (NP. „KTO ZNAJDZIE 
NAJWIĘCEJ SAMOCHODÓW ZE ZNAKIEM 
PLEJAD”), PRZYGOTUJCIE RÓŻNE DROBNE 
PRZEKĄSKI (NAJLEPIEJ BEZ CUKRU, JAK 
NP. WAFELKI RYŻOWE CZY KUKURYDZIANE) 
ORAZ ZAPAS BUTELEK WODY (ALE NIE 
SŁODKICH NAPOJÓW) W KABINIE SAMOCHODU. 
MIEJCIE POD RĘKĄ BLOKI RYSUNKOWE 
I MALOWANKI, A TAKŻE ZESTAWY KRÓTKICH 
KREDEK OŁÓWKOWYCH (KRÓTKIE, 
ABY DZIECKO NIE WBIŁO SOBIE ICH W OKO, 
A OŁÓWKOWE, ABY NP. NIE WTARŁO KREDEK 
ŚWIECOWYCH W TAPICERKĘ AUTA).
 ›  BAWCIE SIĘ PODRÓŻĄ! NIE TRAKTUJCIE JEJ 
JAKO NIEPRZYJEMNEJ KONIECZNOŚCI, A JAKO 
PRZYGODĘ. I DO ZOBACZENIA NA SZLAKU!

POWYŻSZY ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY 
Z AUTORAMI STRONY  WWW.NATROPIEPRZYGODY.PL  
– NIEKOMERCYJNĄ INICJATYWĄ PROMUJĄCĄ 
PODRÓŻOWANIE SAMOCHODEM Z DZIEĆMI. ZA POMOC 
W REALIZACJI DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ FIRMOM SUBARU 
IMPORT POLSKA ORAZ AUTORYZOWANEMU SALONOWI 
SUBARU WE WROCŁAWIU – JM AUTO. 







PODRÓŻE tekst:  EWA HABRYN-CHOJNACKA, 
PRZEMYSŁAW KACZMAREK
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IV Subariada
– Armenia i Gruzja /cz. 3/
Wszystko zaczęło się około dwóch lat temu na  forum.subaru.pl . Użytkownicy forum – zoui i chojny 
– wpadli na pomysł zorganizowania wyprawy dla posiadaczy aut spod znaku „Plejad”, podczas 
której można spróbować off-roadu, zasmakować przygody, poznać nowe miejsca i ludzi, wyprawy, 
„gdzie sama droga staje się celem”.

Kolejny dzień zaczęliśmy bardzo wcze-
śnie, bo czekało nas wiele atrakcji. 
Aby nastroić się na cały dzień, roz-

poczęliśmy zwiedzanie od wizyty w Areni, 
gdzie w miejscowej winiarni, po uprzedniej 
degustacji, uzupełniliśmy nasze zapasy 
(nieco już uszczuplone świętowaniem róż-
nych okazji). Spragnieni internetu znaleźli-
śmy „strefę WiFi”, żeby zdać szybką relację 
z postępów wyprawy na Forum Subaru. 
Po przejeździe pełną serpentyn i prze-
pięknych widoków asfaltową drogą przez 
przełęcz Selim dotarliśmy do Selim Ka-
rawanseraj. To bardzo dobrze zachowany 
XIV-wieczny kamienny zajazd, w którym 
podróżujący kupcy i ich karawany znajdo-
wali schronienie i nocleg, przemierzając 

szlaki handlowe. Kolejnym punktem trasy 
był monastyr Noravank, położony w ma-
lowniczym skalnym wąwozie. Odważni 
zaryzykowali przejażdżkę widokowej drogi 
do monastyru na dachu Miłoszowego Land 
Rovera. Pierwszy odważył się Than_Junior, 
a później zachęcony MUrsus z Basią i ma-
łym Kubą. Noravank to kompleks kilku bu-
dynków. Jeden z nich ma charakterystyczną 
piętrową budowę. Wejście na drugi poziom 
nie jest proste, zewnętrzne schody prowa-
dzące na piętro są bardzo wąskie, strome 
i pozbawione poręczy. Monastyr okazał 
się być idealnym miejscem na pamiątkowe 
zdjęcie, którego ekipa Subariady nie mogła 
sobie odmówić. Po zwiedzaniu monastyru 
czas na obiad. Tym razem biesiadowaliśmy 

w restauracji urządzonej w jaskini nad 
strumieniem. Gospodarze urządzili nam 
prawdziwą ucztę – z lawaszem, mięsem 
grillowanym na rusztach opalanych drew-
nem, tradycyjnymi armeńskimi sałatkami 
i domowym kompotem. Bystre oko Tomka 
gdzieś pomiędzy dzbanami kompotu 
a rulonami lawasza wypatrzyło ciekawie 
omszałe zielonkawe butelki z korkiem. 
Jedno mrugnięcie do Kuby i już panowie 
degustowali lokalnej produkcji morelów-
kę, która sądząc po minach degustatorów 
z pewnością musiała mieć moc… co naj-
mniej Forestera XT. Buteleczka trunku 
została zakupiona na wieczorną imprezę. 

Ostatnią atrakcją tego dnia był 
spacer nad wodospad Shaki, a następnie 

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

 I FORUMOWA SUBARIADA, CZYLI MAJÓWKA 
Z WAMPIRAMI   NR 50–51 Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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dojazd na miejsce noclegu, na które Mi-
łosz wybrał tajemniczą łąkę w okolicach 
megalitów Zorac Karer, nazywanych 
ormiańskim Stonehenge. Już podczas 
dojazdu do wodospadu z podwozia 
naszego Land Rovera zaczęły docho-
dzić dziwne odgłosy. Szybkie spraw-
dzenie źródła hałasu podczas biwaku 
potwierdziło nasze najgorsze obawy 
– guma na wale! Nie muszę dodawać, 
że w naszej rescue skrzynce można 
było znaleźć niemal wszystkie części do 
Land Rovera, łącznie z uszczelką pod 
głowicą (a nawet dwiema!), z wyjąt-
kiem – jak nie inaczej – gumy na wale.

Decyzja została podjęta błyskawicz-
nie. Jutro od samego rana jedziemy 

w kierunku Erewania w poszuki-
waniu części, a reszta ekipy zwiedza 
Zorac Karer i monastyr Tatev wraz 
z najdłuższą na świecie kolejką li-
nową, nazwaną Wings of Tatev.

Najpierw jednak czas na kolejną im-
prezę. Tym razem na biesiadę zapraszała 
ekipa z Disco 3. A okazja była nie byle jaka, 
bo Janusz i jego przemiła żona świętowali 
okrągłą rocznicę ślubu. Grażyna opo-
wiedziała nam niezwykle wzruszającą 
historię, jak to wyznała swojemu mężo-
wi – wówczas jeszcze narzeczonemu, że 
jej marzeniem jest pojechać w podróż 
poślubną do Gruzji. Wówczas niestety nie 
udało się, ale oto po czterdziestu latach Ja-
nusz sprawił jej niezwykłą niespodziankę 

i zabrał w podróż poślubną do kraju 
marzeń. Wzruszona Kala wyznała, że rów-
nież jej i Kuby marzeniem było pojechać 
do Gruzji i Armenii w podróż poślubną. 
Nie pozostało nic innego jak wznieść toast 
ku czci spełnionej miłości i marzeń. 

Mimo że biesiadowaliśmy do późnej 
nocy, wcześnie rano trzeba było ruszyć 
w poszukiwaniu części do Landka. 
Już w pierwszej miejscowości uprzejmi 
mieszkańcy poinformowali nas, że taką 
część dostaniemy wyłącznie w serwisie 
Land Rovera w Erewaniu. Przemiły właści-
ciel warsztatu zadzwonił do serwisu i usta-
lił osobę, która może nam pomóc. Chojny 
pędził naszym chorym Landkiem górski-
mi serpentynami, starając się nie hamować 
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silnikiem… oraz nie hamować hamulca-
mi, bo po pierwszym ostrym zjeździe kloc-
ki poszłyby z dymem. Właściwie podczas 
tej szaleńczej drogi hamowałam wyłącznie 
ja – zaciskając dłonie na „cykor rączce”. 
Co chwila spoglądając śmierci w oczy wi-
siałam na telefonie, uzgadniając z niejakim 
Saszą z serwisu Land Rovera szczegóły 
naprawy. Sasza zapewnił nas, że mamy 
przyjeżdżać, bo na pewno potrzebny 
nam „elasticznyj muw” dostaniemy. 

W dobrych nastrojach odstaliśmy swoje 
w korkach dojazdowych do Erewania 
i z ulgą dotarliśmy do serwisu Land 
Rovera. A na miejscu pracownik serwisu 
z rozbrajającą szczerością wyznał, że jed-
nak nie mają części i mogą ją sprowadzić, 
ale będzie za dwa tygodnie. Po czym z obo-
jętną miną próbował pozbyć się natrętów 
i wrócić do serwisu. W tym momencie za-
gotowało się we mnie. Nie po to jechaliśmy 
sto kilkadziesiąt kilometrów, narażając 
życie zjazdami serpentynami bez hamo-
wania silnikiem i z umiarkowanym, wręcz 
śladowym muskaniem hamulców, żebym 
miała odejść z kwitkiem! Niedoczekanie!

Walnęłam pięścią w maskę (siniak nie 
schodził przez dwa tygodnie, a na masce 
do dziś jest wgłębienie…) i kategorycznie 
stwierdziłam (chojny twierdzi, że wrzasnę-
łam – zdania są podzielone), że ja stąd nie 
wyjadę bez wymienionej gumy na wale. 
Podałam mu telefon i zapytałam, czy mam 
sama dzwonić do Saszy, czy on zadzwoni. 
Chojny tymczasem poszedł szukać wspar-
cia wśród klientów. Pożalił się napotka-
nemu w serwisie klientowi, jak zostaliśmy 
potraktowani. Mężczyzna poczerwieniał 
ze złości i zrobił awanturę obsłudze serwi-
su. Co im powiedział – nie mamy pojęcia. 
Grunt, że zadziałało. Serwisant zrzucił 
z podnośnika nowego Range Rovera 
i wprowadził naszego Kacpra. Po konsulta-
cji z Chojnym, który podpowiedział, że do 
naszego auta pasuje guma na wale od 
BMW X5, ekipa poszukiwawcza ruszyła po 
hurtowniach. Czas oczekiwania na napra-
wę spędziliśmy na pogawędce z przemiłym 
klientem serwisu, którego interwencja 
pomogła nam zaktywizować obsługę. 

Po godzinie miłej pogawędki wró-
cili serwisanci z polowania na części, 
a my mieliśmy do wyboru zamienniki 
i oryginały. Po następnych 15 minutach 
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samochód był gotowy do jazdy. Pano-
wie w ramach rekompensaty za nasze 
cierpienia moralne poprosili o zapłatę 
jedynie za części, a usługę wymiany 
otrzymaliśmy gratis. My odwdzięczy-
liśmy się im sutym napiwkiem, który 
przyjęli z oporami, i mogliśmy już 
ruszać w kierunku jeziora Sevan, gdzie 
mieliśmy spotkać się z resztą ekipy.

Podczas gdy chojny i zoui walczyli 
z usterką, reszta ekipy ruszyła w dalszą 
trasę. W blasku wschodzącego słońca 
zwiedziliśmy megalitry Zorac Karer, które 
rzeczywiście przypominały do złudzenia 
Stonehenge. I tak jak Stonehenge prowo-
kowały do dyskusji o przyczynach ich 
powstania. Zdania były podzielone, a teo-
rie skrajnie różne, łącznie z podejrzeniem 
o ingerencję kosmitów. Rozstrzygnięcie 
tej nurtującej kwestii pozostawiliśmy na 
wieczór. Razem z nami megality zwiedzała 
para Rosjan. Jak się okazało, zwiedzanie 

z przyczyn od nich niezależnych nieco 
się przedłużyło, bowiem ukręcili kluczyk 
do wypożyczonego samochodu i skaza-
ni byli na spędzenie całego dnia wśród 
tajemniczych kamieni. Niezmiernie się 
ucieszyli, kiedy zaoferowaliśmy im pod-
wiezienie do pobliskiej miejscowości, skąd 

mogli ściągnąć ekipę naprawczą do auta. 
Po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów 
asfaltowej drogi dotarliśmy do Tatev, gdzie 
czekał na nas kolejny monastyr. Mieliśmy 
do wyboru – dojechać do świątyni krętą 
górską drogą albo najdłuższą na świecie 
kolejką linową, rozpiętą nad doliną. Więk-
szość uczestników wybrała oczywiście 
tę drugą opcję, podziwiając przepiękne 
górskie widoki oraz położony na skraju 
zbocza monastyr Tatev. Następnie ruszyli-
śmy w kierunku Gruzji, po drodze jedząc 
obiad nad jeziorem Sevan, zwiedzając 
monastyr Sevan z IX wieku, górujący 
nad brzegiem jeziora oraz poszukując 
czynnej stacji benzynowej przed dotar-
ciem na nocleg, tym razem w hotelu, 
w uzdrowiskowej miejscowości Dilijan. 

Do hotelu dojechaliśmy późną porą 
i gdy pierwsi zgłodniali dotarli do hote-
lowej kantyny, okazało się, że już prak-
tycznie ją zamykają, a kucharki są gotowe 
do wyjścia do domu. I tu po raz kolejny 

doświadczyliśmy tutejszej gościnno-
ści. Kuchnia została otwarta, kucharki 
zaproponowały kilka szybkich potraw, 
a właściciel hotelu, widząc, że szykuje się 
grubsza impreza, wykonał szybki telefon 
w celu uzupełnienia zapasów piwa. Na stół 
wjechały sałatki z pomidorów, ogórków 
i pietruszki, przypiekane ziemniaki 
i kurczak w miejscowych przyprawach, 
a obok wspomnianego zimnego ormiań-
skiego piwa do picia zaserwowano nam 
wspaniałą ziołową herbatę. Właściciel 
osobiście towarzyszył nam w biesia-
dowaniu do późnych godzin nocnych, 
porozumiewając się z nami mieszaniną 
języka rosyjskiego i niemieckiego. 

Kolejny dzień upłynął nam na drodze 
w kierunku granicy gruzińskiej. Po drodze 
zwiedziliśmy dwa pochodzące z X wieku 
monastyry Sanahin i Haghpat, wpisane na 
listę UNESCO. Ze świątyniami związana 
jest ciekawa legenda. Ponoć mieli je zbu-
dować ojciec i syn. Syn pierwszy wywiązał 
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się z powierzonego mu zadania. Kiedy jego 
ojciec ujrzał monastyr, zakrzyknął „Sana-
hin!”, co po ormiańsku oznacza „Starszy 
niż tamten”. Monastyr wybudowany przez 
ojca natomiast uważany jest za piękniejszy, 
stąd jego nazwa - „Haghpat” po ormiańsku 
oznacza „piękny klasztor”. Atmosfera tych 
monastyrów jest niezwykła. Nie są one 
odwiedzane zbyt licznie, dlatego siedząc 
w chłodzie kamieni i w ciszy, można 
poczuć prawdziwą atmosferę minio-
nych wieków. A dla wielbicieli ludowego 
rękodzielnictwa raj w postaci straganów 
z obrusami, koszulami, wyrobami z drew-
na i ręcznie wykonanymi pamiątkami. 

Po przekroczeniu granicy armeńsko-
-gruzińskiej udaliśmy się szutrowy-
mi drogami na wschód, pod granicę 
z Azerbejdżanem, w kierunku skalnego 
miasta i klasztoru David Gareji. Drogę 
pokonywaliśmy już po zmroku. Noc była 
niespokojna, burzowa, niebo co chwila 
rozświetlało się jasnym błyskiem gromów. 
Nagle na naszej drodze stanął uzbrojony 
żołnierz. Spytał naszego przewodni-
ka, dokąd jedziemy. Miłosz wyjaśnił, 
że chcemy dojechać do David Gareji, a po 
drodze gdzieś przenocować. Żołnierz 
pokręcił przecząco głową i oznajmił nam, 
że niestety musimy poczekać, bo przejeż-
dżamy przez poligon wojskowy, na którym 
odbywa się ostre strzelanie, ale za około 
dwadzieścia minut powinno się skończyć. 
Żołnierz przekazał po gruzińsku jakieś 
komunikaty przez krótkofalówkę, a my 
obserwowaliśmy kolejne błyski na niebie, 
które, jak się okazało, nie były błyskawi-
cami, lecz – jak sądziliśmy – ćwiczeniami 
wojskowymi. Po kilkunastu minutach 
co prawda ostrzał nie ustał, ale żołnierz 
dał nam znać, że możemy przejeżdżać. 
Jechaliśmy kilka kilometrów wzdłuż 
granicy z Azerbejdżanem. Granica była 
na wyciągnięcie ręki, nasze auta bokami 
niemal ocierały o słupki graniczne. Już po 
powrocie do Polski dowiedzieliśmy się, 
że to, co uznaliśmy za ćwiczenia wojskowe, 
było najzupełniej poważną wymianą ognia 
między gruzińskim i azerskim wojskiem, 
w której zginęło kilku żołnierzy. My jed-
nak, zupełnie nieświadomi, rozbiliśmy 
biwak niedaleko granicy i jeszcze długo 
w nocy podziwialiśmy intensywność 
ostrzału. Niestety pogoda nie sprzyjała 

biwakowaniu. Ulewny deszcz – pierw-
szy podczas tej wyprawy – pokrzyżował 
nam pożegnalną imprezę dla części 
Subariadowiczów, którzy mieli się 
następnego dnia odłączyć od grupy. 

Gruzja, Armenia, a nawet niektórzy 
uczestnicy wyprawy żegnali nas łzami. 
Następnego dnia ja, chojny, Izotomy 
i Wipolak ruszyliśmy do Polski. W drodze 
powrotnej zwiedziliśmy Batumi. Nie po-
trafię jednoznacznie opisać tego miasta, 
do tej pory nie wiem, czy mi się podoba. 
Zawsze jednak będę je darzyć sentymen-
tem, który w dzieciństwie podsycany był 
przez rodziców słuchających Filipinek. 

Herbaciane pola, chociaż dziś trochę 
zaniedbane, nadal otaczają miasto. Na pe-
ryferiach unosi się zapach ropy naftowej 
z pobliskiej rafinerii. W dzielnicy portowej 
nie można nie odwiedzić wielkiego 
targu z regionalnymi serami, wędlinami, 
miodem, słodyczami i wonnymi gruziń-
skimi przyprawami z najbardziej znanymi 
chmeli suneli i adżiką. Kilka kilometrów 
od miasta, nad morzem, do odpoczynku 
zachęca niezwykle zróżnicowany, jeden 
z najbogatszych i największych na świecie, 
ogród botaniczny, w którym wilgotny 
klimat Bautmi pozwolił na założenie 
ogromnych lasów deszczowych i bambu-
sowych. Natomiast centrum to prawdziwy 

mix supernowoczesnych lśniących hoteli 
i romantycznych dziewiętnastowiecznych, 
nieco już podupadłych kamieniczek. 
Wśród tego dziwnego zestawienia można 
odnaleźć takie perełki, jak mieszczący 
się w skromnej kamienicy dom twórczy 
literatów rosyjskich, w którym bardzo 
chętnie przebywali Anton Czechow 
i Maksym Gorki. Jednego temu miastu 
nie można odmówić – specyficznego 
bizantyjskiego przepychu, który przy-
pomina scenografie z rosyjskich baśni. 

Batumi było naszym ostatnim punk-
tem wycieczki. Teraz już tylko długa droga 
do domu. Po czterech dniach intensywnej 

podróży i przebyciu 4000 km zameldo-
waliśmy się na poznańskim Pylonie. 

Po pożegnaniu Izy, Tomka, Ewy, Pawła 
i Wieśka pozostała część ekipy udała 
się na zwiedzanie kolejnego skalnego 
miasta. Klasztor częściowo wykuty w skale 
oglądaliśmy z oddali, gdyż nie wszystko 
było udostępnione dla turystów. Następnie 
wspięliśmy się ścieżką na szczyt grzbietu 
górskiego, skąd roztaczał się oszałamiający 
widok na bezkresny Azerbejdżan. W pro-
mieniach słońca porośnięte suchą trawą 
wzgórza oblały się złotem i pomarańczem, 
zaskakując nas niesamowitą feerią barw. 
Niestety po powrocie z góry okazało 
się, że nie zobaczyliśmy wszystkiego, 
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gdyż prawdziwe skalne miasto znajdowa-
ło się pod naszymi stopami, po drugiej 
stronie góry i prowadziła do niego ukryta 
ścieżka. Część uczestników pozostawiła 
sobie mimochodem pretekst na kolejną 
wizytę w Gruzji. Następnie udaliśmy 
się na północ w kierunku tuszetyjskich 
wiosek Omalo i Dartlo, po drodze 
zwiedzając monastyr Dzweli Shuamta.

Droga do Omalo to jedna z najbardziej 
malowniczych tras górskich w Gruzji. 
Wykuta w skale na zboczu pokrytych 
żywą zielenią gór kilkudziesięciokilome-
trowa trasa, przecinana spływającymi 
w gór potokami i wodospadami, prze-

biegająca przez przełęcz na wysokości 
ponad 2800 metrów n.p.m., wywarła na 
nas ogromne wrażenie. Droga przejezd-
na jest tylko przez 4–5 miesięcy w roku, 
przez resztę czasu położone wyżej wioski 
są odcięte od świata. Ale to, że droga 
jest przejezdna, nie oznacza wcale, że na 
przełęcz biegnie asfaltowa nitka. Mimo 
że trasa była dostępna dla naszych aut, 
czekały na nas niespodzianki w postaci 
przepraw przez górskie potoki, i to wcale 
nie takie płytkie. Co prawda nie było 
konieczności sprawdzania, czy subaraki 
dadzą radę bez snorkela, ale i tak mieliśmy 
okazję popluskać się naszymi autkami. 
Kiedy brody przestały nam wystarczać, 

podstawialiśmy samochody pod wodo-
spady, żeby ulżyć im (i nam) w upale. 

Atrakcji dostarczały nam również 
gruzińskie marszrutki, które pędziły 
górską ścieżką z zawrotnymi prędkościa-
mi. Nie muszę dodawać, że droga ledwie 
mieściła jeden samochód, a marszrutki 
po brzegi wypchane były pasażerami. 
Rekordzistą był jednak kierowca Kamaza, 
któremu chyba popsuł się prędkościomierz. 
Ten szaleniec urządzał górskie wyścigi, 
wioząc chyba z setkę pasażerów na pace. 
Tym sposobem, z atrakcjami, dojechaliśmy 
do Omalo po zmroku, więc biwak trady-
cyjnie już rozbijaliśmy po ciemku. Nasz 

przewodnik mimo to dał radę „upolować” 
drewno na ognisko na wieczorną biesiadę. 
Następnego dnia część ekipy postanowiła 
dłużej pospać, a reszta udała się do kolejnej 
miejscowości – Dartlo. Po drodze mieliśmy 
okazję podziwiać słynne kilkusetletnie 
wieże obronne w Omalo. Po pokonaniu 
terenowej trasy i przejeździe przez wartką 
rzekę spoczęliśmy na kilka chwil, aby 
nacieszyć oczy widokiem osady i gór-
skimi pejzażami. Wypiliśmy tradycyjną 
czarną kawę i skosztowaliśmy miejscowego 
tuszetyjskiego sera, a następnie ruszyliśmy 
w drogę powrotną. Na jednym z podjazdów 
nasz przewodnik postanowił zademon-
strować nam po raz kolejny możliwości 

terenowe swojego Landka i wybrał trud-
niejszy wariant trasy. Okazało się jednak, 
że tym razem off-road pokonał napędy 
Landka. „Zmieliły się” zębatki w tylnym 
moście i jedynym ratunkiem było prze-
robienie „czterołapa” na FWD. Na szczę-
ście napęd na przednią oś w połączeniu 
z umiejętnościami kierowcy okazały się 
wystarczające do przebycia drogi powrot-
nej i dojechania do serwisu w Tbilisi. Po 
drodze do Tbilisi odwiedziliśmy Kache-
tię, region Gruzji słynący z produkcji 
doskonałych win, gdzie nie omieszkaliśmy 
tradycyjnie już uzupełnić zapasy trunków.

Nocleg w Tbilisi przewidziany był 
w hostelu prowadzonym przez polskie 
małżeństwo. Rankiem udaliśmy się na 
zwiedzanie stolicy Gruzji. Nowocze-
sny most Pokoju, przejażdżka kolejką 
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linową z widokiem na panoramę mia-
sta, ruiny twierdzy Norikala, Katedra 
Sioni, pomnik Matki Gruzji, tbiliskie 
łaźnie – to tylko niektóre z atrakcji, które 
zobaczyliśmy tego dnia. Klimatyczne 
restauracyjki w starej części miasta 
zachęcały do ponownego kosztowania 
gruzińskiej kuchni, a sklepy z winami 
i pamiątkami – do kolejnych zakupów. 

Wieczorem przemieściliśmy się do 
pobliskiej Mchcety, na kolejny „hotelowy” 
nocleg. Tam zastał nas nowiutki guest 
house z naprawdę super standardem. 
Mchceta jest jednym z najstarszych miast 
gruzińskich, byłą stolicą państwa oraz 
miejscem, w którym Gruzja przyjęła 
chrześcijaństwo w 317 r., a obecnie jest 
siedzibą władz Gruzińskiego Kościoła 
Prawosławnego. Than_Junior trafnie 
zauważył, że miasteczko to przypomina 
swoim klimatem krakowski Kazimierz. 
TJ opuścił nas tego dnia, musiał wracać do 
Monachium. A my ruszyliśmy na dalszą 
wycieczkę. Następnego dnia zwiedzili-
śmy imponującą katedrę Sweti Cchoweli 
z XI wieku, gdzie mogliśmy uczestniczyć 
w odbywającym się nabożeństwie nie-
dzielnym, posłuchać przepięknych pieśni 
mszalnych śpiewanych przez męski chór 
i zobaczyć różnice w obrządku gruzińskim 
i naszym. Podziwialiśmy klimatyczne stare 
miasto oraz widoczny w oddali na szczycie 
pobliskiej góry monastyr Dżwari z VI w. 

Kolejnym celem wyprawy były ruiny 
skalnego miasta Uplistsikhe, pochodzące 
prawdopodobnie z V w p.n.e. Następnie 
udaliśmy się w kierunku Górnej Swanetii, 

przejeżdżając po drodze przez Gori, 
rodzinne miasto Stalina, oraz zwiedzając 
późnym popołudniem przepiękny mo-
nastyr Gelati z XI wieku z przepięknymi 
XII-wiecznymi freskami zdobiącymi jego 
wnętrza. Nocleg nad brzegiem rzeki, przy 
drodze do Lentekhi, oznaczał początek 
ostatniego etapu wyprawy, czyli tzw. pętlę 
swanecką. Droga z Lentekhi do Ushguli 
trudnością równała się jedynie z drogą 
do Omalo. Różniły je przede wszystkim 
widoki na pobliskie lodowce oraz gorsza 

pogoda, która pokrzyżowała nam nieco 
późniejsze plany. Ushguli jest uważana 
za najwyżej położoną osadę w Europie 
(około 2200 metrów n.p.m.), choć wg 
fachowej wiedzy naszego przewod-
nika trudno jest mówić o Europie po 
południowej stronie Kaukazu. Gó-
ruje nad nią najwyższy szczyt Gru-
zji – Szchara (5193 metrów n.p.m.), 
a miasteczko i okolice naszpikowane 
są kamiennymi wieżami, podobnie jak 
w Tuszetii. Po opuszczeniu Ushguli 
skierowaliśmy się w stronę Mestii, 
spędzając ostatni biwakowy nocleg 
na polanie u podnóża lodowca.
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Do Mestii dotarliśmy przed po-
łudniem, spędziliśmy w niej kilka 
godzin, podziwiając kolejne wieże 
obronne oraz konsumując wczesny 
obiad. Plany dotarcia pieszo do czoła 
jednego z lodowców pokrzyżowała 
nam pogoda, więc zamknęliśmy pętlę 
swanecką asfaltową drogą z Mestii do 
Kutaisi, gdzie przenocowaliśmy w hotelu, 
świętując tym razem urodziny Ani.

Ostatni dzień wyprawy rozpoczęli-
śmy rano od zwiedzenia katedry Bagrati 

z XI wieku. Kościół został doszczętnie 
zniszczony w XVII wieku przez Turków. 
W połowie XX wieku rozpoczęto prace 
rekonstrukcyjne, jednak sposób odbudowy 
(z użyciem nowoczesnych materiałów i sty-
lów) budzi spore kontrowersje. Pod katedrą 
mieliśmy okazję posmakować gruzińskiej 
serdeczności. Ojciec Dyrektor wdał się 
w interesującą rozmowę z dyrygentem chó-
ru katedralnego. Dysputa była tak intere-
sująca, że świeżo poznany dyrygent bardzo 
chciał rozwijać przyjaźń polsko-gruzińską. 
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PODSUMOWANIE CAŁEJ WYPRAWY
PRZEJECHALIŚMY PRAWIE 10 000 KM. 
ZWIEDZILIŚMY GRUZJĘ I ARMENIĘ. SUBARAKI 
SPRAWIŁY SIĘ ŚWIETNIE, NIE BYŁO WIĘKSZYCH 
AWARII —JEŻELI NIE LICZYĆ KILKU PRZECIĘTYCH 
OPON, WYŁAMANYCH ZDERZAKÓW, 
PODGIĘTYCH PROGÓW I PŁYT POD SILNIKIEM. 
AHA, I SZMATKI POD MASKĄ… (BAKUM, MOŻE 
ZAMIAST POLEROWAĆ, LEPIEJ SPŁUKAĆ?). ALE 
WSZYSCY WRÓCILI NA WŁASNYCH KOŁACH 
(NIEKTÓRZY NA NABYTYCH W ARMENII). 
DZIĘKI TEJ WYPRAWIE NAUCZYLIŚMY SIĘ, JAK 
NAPRAWIĆ IMMOBILISER, WYKLEPAĆ PŁYTĘ 
POD SILNIKIEM, WYMIENIĆ KOŁO, USUNĄĆ 
SZMATKĘ Z DOLOTU, ALE PRZEDE WSZYSTKIM 
– ŻE DOBRA EKIPA POTRAFI POKONAĆ 
WSZYSTKIE PROBLEMY, I NIEWAŻNE DOKĄD, 
ALE WAŻNE Z KIM!

A wiadomo, że za przyjaźń koniecznie 
trzeba wznosić toasty, padła więc propozy-
cja degustacji domowej produkcji czaczy. 
Jestem pewien, że skorzystalibyśmy z pro-
pozycji, gdyby nie to, że była 9 rano, a nas 
czekała jeszcze długa trasa. Nasz nowy 
przyjaciel był bardzo niepocieszony fak-
tem, że zarówno Dyrektor, jak i pozostali 
uczestnicy dysputy odmówili skorzystania 
z gruzińskiej gościnności, wymawiając 
się tak nieistotnym faktem jak to, że są 
kierowcami. Choć zaproszenie było bardzo 
kuszące, musieliśmy ruszać w dalszą 
drogę. Kolejnym punktem programu 

było zwiedzanie jaskini Prometeusza. 
Mimo intrygującej nazwy jaskinia nie 
miała jednak nic wspólnego z mitycznym 
tytanem. Była natomiast pełna przepięk-
nych różnorodnych formacji skalnych, 
dodatkowo podświetlonych żywymi 
kolorami, a część jaskini stanowiło pod-
ziemne jezioro, które za dodatkową opłatą 
można było przebyć łódkami. To była 
ostatnia atrakcja, jaką przygotował nam 
Miłosz, więc przyszedł czas na pożegna-
nie naszego przewodnika. Teraz czekał 
nas trzydniowy powrót do domu.  

Do zobaczenia na następnej wyprawie!
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Włochy. Po drodze do Passo di Giau.



53

Wrocław – Monte Carlo.
Rallye de Vin /cz. 2/

Po półgodzinnym błądzeniu 
udało nam się odnaleźć kem-
ping, który na każdej mapie 

zlokalizowany był trochę gdzie indziej. 
Ponieważ mieliśmy zostać tutaj przez 
2–3 dni, na miejscu chwilę poszukiwa-
liśmy „idealnego” miejsca pod namiot. 
Znalazłszy w końcu takie, poszliśmy 
dopełnić formalności meldunkowych. 
Recepcjonista, dość wyniosły Pan Włoch, 
przede wszystkim długo nie dawał się 
przekonać do mówienia językiem innym 
niż włoski. Gdy już dał się przebłagać do 
przejścia na angielski (szło mu marnie), 
nastąpiła seria nieporozumień związanych 
z liczebnikami i celem naszego przyjazdu. 
On wymienił liczbę – my tłumaczymy, 
że chcemy tylko namiot rozbić i nie 
jesteśmy astronomami. On, że to kwota 
do zapłaty, my – że jesteśmy przygotowa-
ni wyłącznie na płatność w euro i lirów 
nie mamy. Widząc, że dalej nie gra, 
próbujemy tłumaczyć, że chcemy rozbić 
namiot na dwa (słownie 2) dni, a nie dwa 
(słownie 2) miesiące… Nie, nie chcemy 
też kupować działki na jego kempin-
gu. On na to, że jesteśmy we Włoszech, 
a nie w Polsce, my na to, że jeszcze 
wczoraj w Austrii mniej zapłaciliśmy 
za nocleg w zajeździe. I tak w kółko… 

W końcu poddaliśmy się. Uzgadniamy, 
że wrócimy zapłacić po rozbiciu namio-
tu, a w tym czasie Pan Włoch wypełni 
stosowne formularze. Poszliśmy do 
samochodu. Przycisk na kluczyku, dźwięk 
otwieranych zamków, przycisk na bagaż-
niku, klapa w górę, ręka sięga niezawodnie 
po… o k&#*@%! Gdzie jest namiot?! 
Deszcz powoli zamienia się w ulewę. 

Gorączkowo wyrzucamy zawartość 
bagażnika na mokrą murawę. Nie ma! 
W aucie też nie ma. Nie ma. Nie ma i… 
i już. Noszszsz jasna pogoda!!! Szybka 
analiza sytuacji – na polu namiotowym nie 

mamy już czego szukać. Zwłaszcza że leje 
jak z cebra. Idziemy do Pana Włocha, któ-
ry na naszą relację zrobił sowie oczy (to po 
to się użeraliście ze mną, żeby mi teraz tłu-
maczyć, że nie macie namiotu?). Wracamy 
do auta, starając się przypomnieć sobie, 
co właściwie mogło stać się z naszym 
nowym, drogim i na pewno wspaniałym 
namiotem produkcji (o dumo!) polskiej, 
który cały czas przeszkadzał w bagażniku 
i zniknął w chwili, gdy był tak potrzebny. 

Szybka retrospekcja – albo został w Pa-
sawie, albo w Gmündzie. Tu i tu przepako-
wywaliśmy się. Ale jakim cudem…? Żadne 
z nas nie może sobie przypomnieć niczego 
konkretnego, ale bardziej „podejrzany” 
jest jednak Gmünd. A ściślej – klomb 
na rynku, tuż przy pensjonacie Pana 
Prunnera. To tutaj bagaż był wyjęty z auta 
w całości. Szybka decyzja: jest równo 17:24, 
leje deszcz, mamy korekcyjne okulary, 
pół baku 98-oktanowej benzyny i 200 km 
przez góry przed sobą. Wymiana spoj-
rzeń… jedziemy! Każdy, kto pamięta Blues 
Brothers, zrozumie sens tej sceny. Plan jest 
prosty: trzymamy cały czas 10 km/h ponad 
ograniczenie prędkości, nie spadamy 
w przepaści i nie zderzamy się ze skalnymi 
ścianami ani z niczym innym po drodze. 
Zza ulewy nie widać już świata. Jazda! 

Ruszamy z 1 biegu, potem 2-3-2-3-4-
2-3-2-3-4-3-2… zakręt, kawałek prostej, 
łuk, agrafka, prosta, szybkie lewo-prawo, 
zakręt, prosta, agrafka… w takim rytmie, 
przy akompaniamencie silnika grającego 
tremolo w tonacji typowej dla czterocy-
lindrowego boksera około 5000 obr./min 
dojeżdżamy znowu do Passo di Giau. 
Agnieszka cały czas uzupełnia moje braki 
w polu widzenia, ostrzegając mnie na bie-
żąco o przebiegu drogi na podstawie mapy 
GPS i informuje o prędkości: wolniej, 
gaz, gaz, wolniej…. Bez takiego wspar-
cia z całą pewnością nie dałbym sobie 

rady. Przed samym Passo Giau pogoda 
się trochę klaruje – zamiast oberwania 
chmury mamy już tylko ulewę. Wyprze-
dzamy po drodze kilka samochodów. 

Zastanawiam się, czy mijani kie-
rowcy, widząc ślizgającego się na agraf-
kach czarnego crossovera, myślą raczej 
„Polacy są stuknięci” czy też „Subaru 
jeżdżą świry”. W sumie znaki firmowe 
Subaru chyba jednak łatwiej poznać niż 
przeczytać małe PL na tablicy rejestra-
cyjnej. Rodakom chyba więc nie robi-
my wstydu, gorzej z marką. Trudno. 
Subaru musi nam to jakoś wybaczyć. 

Przełęcz. Pogoda przeciera się jeszcze 
bardziej, więc podczas zjazdu utrzymu-
jemy tempo. Dojeżdżamy do drogi 48 
(łatwo zapamiętać – jak kierunkowy do 
Polski) i tędy do Cortina d’Ampezzo. 
Dalej jest łatwiej. Wciąż naginając przepi-
sy dotyczące dopuszczalnych prędkości, 
dojeżdżamy do route E-sixty-six (poważ-
nie! taki miała numer), mijamy przygra-
niczny Sillian, kierując się na Lienz; przed 
Seeboden wpadamy na autostradę A10, 
gdzie baczymy na radiowozy i radary. 
O 20:02 wpadamy na rynek w Gmünd. 
I natychmiast jak na dłoni widzimy cały 
bezsens ryzykownego rajdu. Na rynku 
ustawione jeden przy drugim namio-
ty… bardzo dużo namiotów wystawców 
rękodzieła artystycznego i staroci. 

Na trawniko-klombie, który podej-
rzewałem o wrogie przejęcie naszego 
namiotu, stoi okazały namioto-balda-
chim chroniący (chyba) korzenioplastykę 
i (z pewnością) jej twórcę, który nic nie 
wiedział i niczego nie widział. Przez 
myśl zaczęło się raz po raz przewijać 
dość adekwatne do sytuacji „scheisse!”. 
Udaliśmy się na lokalny komisariat, czy 
aby ktoś nie zawiadomił o znalezieniu 
na rynku bomby z napisem Marabut. 
Jakby co, to zgłaszam się na ochotnika 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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do rozbrojenia. Policjant patrzy na mnie 
dziwnym wzrokiem, potem pyta o nazwi-
sko. Zaczynam się tłumaczyć, że to taki 
żart i w ogóle ten… no… tego… Być może 
za sprawą trudnego do wytłumaczenia na 
komisariacie aromatu sznapsa (austriaccy 
funkcjonariusze? alkohol? na służbie? 
wykluczone!) policjanci dają się jednak 
przekonać, że gdyby ten, no… czarny wo-
rek z białym napisem Marabut się znalazł, 
to proszę o telefon. Policjant zapisał numer 
telefonu i nazwisko, z uspokajającym do-
piskiem „zgubiony namiot”. Dla porządku 
zachodzimy jeszcze do zajazdu, gdzie 
spaliśmy poprzednio z pytaniem o zgubę. 
Nie tylko w kwestii namiotu odeszliśmy 
z niczym, ale na dodatek z noclegiem też 
klapa: „proszę zrozumieć, mamy do-
roczny jarmark słynny w całej Karyntii”. 
W pozostałych przybytkach noclegowych 
pozostających w zasięgu naszych możli-
wości finansowych ta sama odpowiedź. 
Zapadła noc. Trochę „na pałę” ruszyliśmy 
drogą w kierunku jeziora Malta, zakła-
dając, że tam musi być „coś do spania”. 
Udało się. Znaleźliśmy nocleg w zajeździe 

dla motocyklistów prowadzonym przez 
parę Anglików. Tam, już późną nocą, usie-
dliśmy podsycając gorycz straty jakimś lo-
kalnym piwem. Żadne z nas nie lubi piwa.

Nazajutrz, w niedzielę, trafiamy do 
otwartego punktu informacji turystycz-
nej i pozostawiamy informację o zgubie. 
Zapewnieni, że w razie jej odnalezienia 
zostaniemy o tym poinformowani, 
tankujemy i opuszczamy Gmünd, 
udając się w kierunku Großglockner 
Hochalpenstraße. Docieramy bez prze-
szkód. Großglockner Hochalpenstraße to 
płatny odcinek miło krętej drogi, ładnie 
wpisanej w góry w masywie najwyż-
szego szczytu Austrii – Großglocknera 
(3798 m n.p.m.) – do podnóża którego 
można dotrzeć ślepym odgałęzieniem 
szlaku. Inna sprawa, że każdy musi 
indywidualnie odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy warto, bo o ile widok na 
Großglockner i lodowiec Pasterze robi 
duże wrażenie, o tyle tłumy odwiedzające 
hotel, sklep z pamiątkami (ciupag z ter-
mometrem brak) oraz minimuzeum hi-
storii naturalnej oraz historii motoryzacji 

na Großglockner Hochalpenstraße są 
doprawdy nieprzebrane. 

Sytuację ratują tylko perfekcyjna 
organizacja i świstaki grasujące w okolicy 
w poszukiwaniu Snickersów i innych 
naturalnych pyszności. Po zrobieniu kilku 
zdjęć wracamy na szlak, który dopro-
wadza nas do kolejnego punktu wido-
kowego, tuż przed tunelem na przełęczy 
Hochtor. Ludzi mniej – zimny wiatr 
skutecznie zniechęca do wysiadania z cie-
płych samochodów. Chłoniemy panora-
my rozciągające się z drogi. Nasze kurtki 
tymczasem chłoną krople deszczu. Jedzie-
my dalej; za kierownicą czynię starania, 
aby czerpać z jazdy tyle radości, ile się da. 
Ale dało się bardzo niewiele (pewnie za 
karę za wygłupy na Passo di Giau), ponie-
waż ruch był spory, a postępowanie wielu 
kierowców na drodze zapalało w głowie 
wszystkie kontrolki ostrzegawcze na 
panelu „nie zbliżać się”. Trudno było 
doprawdy oprzeć się wrażeniu, że nie-
którzy znaleźli się tam przez pomyłkę. 
Można było zauważyć jadących środ-
kiem (lęk wysokości?), zdarzyło się kilku 

ścinających „ślepe” 
zakręty (tendencje 
samobójcze?) czy 
palących hamulce 
(palenie szkodzi 
zdrowiu!). To ostat-
nie było szczególnie 
uciążliwe, bo czyniło 
nas biernymi pala-
czami wdychającymi 
dym z klocków ha-
mulcowych palonych 
w pojazdach przed 
nami. Na pocie-
chę pozostawała 
tylko wszechobecna 
wzajemna życzliwość 
uczestników ruchu, 
która do pewnego 
stopnia niwelowała 
braki w wyszkoleniu. 
Zaletą powolnej 
jazdy była również, 
możliwość spokojnej 
kontemplacji maje-
statycznych widoków 
przesuwających się 
za oknami auta. 

PODRÓŻE

Austria. Großglockner Hochalpenstraße. Lodowiec Pasterze.
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Po ostatnim noclegu w Alpach austriac-
kich pojechaliśmy w kierunku Księstwa 
Liechtenstein, kierując się kolejno na 
Innsbruck, Landeck i Feldkirch. Po drodze 
przytrafiła się jeszcze rzecz godna odcinka 
„z archiwum X”. Przyciśnięty koniecz-
nością uzupełnienia paliwa zjechałem na 
stację benzynową (OMV) i zatankowa-
łem benzyny opisanej mniej więcej jako 
super-hiper-100+-oktanów-i-w ogóle-ra-
kieta. Ponieważ tankowanie takiego paliwa 
zawsze poprawia mi humor (fachowo 
nazywa się to tuningiem psychologicz-
nym, daje +20 do mocy odczuwanej przez 
kierowcę), zatankowałem i tym razem. 
Przy okazji kupiłem szwajcarską winietę. 
Po 100 km okazało się, że najwyraźniej 
jedziemy ciągle w dół i do tego z wiatrem. 
Zużycie paliwa, liczone przez komputer 
pokładowy od chwili zatankowania, wy-
nosiło bowiem ok 5,5 l/100 km (zazwyczaj 
wskazania oscylują w granicach 7–8). 
Po dalszych 100 km musiało być jeszcze 
bardziej w dół, bo zużycie spadło do 
5,2 l. Przed granicą Liechtensteinu po 
przeszło 300 km komputer pokazywał 
4,8 l/100 km. Średnią poniżej 5 utrzyma-
liśmy aż do następnego tankowania. 

Ponieważ nie mam pojęcia o eko-
drajwingu i jeżdżę „tak po prostu”, na 
autostradzie, podobnie jak inni, utrzy-
mywałem stałą prędkość ok. 100–110 na 
godzinę, jadąc na piątym biegu. Jeżeli 
ktoś potrafi rozwikłać zagadkę „dla-
czego wyszło eko?”, to bardzo proszę 
o informację za pośrednictwem Redak-
cji. Tak czy owak, bardzo żałowałem, 
że nie zabrałem ze sobą kanistrów. 

Granica z Liechtensteinem umknęła 
naszej uwadze. Dla odmiany, na grani-
cy szwajcarskiej zatrzymał nas celnik. 
Po zlustrowaniu tablicy rejestracyjnej 
przywitał się i zapytał, jakim językiem 
władamy. Po uzyskaniu odpowiedzi, 
dobrą angielszczyzną z lekkim francuskim 
nalotem przedstawił się i zagadnął: „macie 
państwo papierosy?”. Zaprzeczyliśmy 
gestem. „Alkohol?” – ta sama reakcja. 
Popatrzył jeszcze raz na tablicę i poprosił 
o otwarcie bagażnika. Spełniliśmy prośbę 
rozczarowując go zupełnie. Chyba liczył, 
że chociaż z tym alkoholem zełgali-
śmy… Kolejna stracona okazja na emocje 
w pracy. Buty trekkingowe czy sprzęt 

fotograficzny, o garderobie nie wspomina-
jąc, były najzupełniej legalne. Nie będzie 
scen z teledysku „Smuggler’s Blues”. 

Po przekroczeniu granicy Szwajcarii 
kontynuowaliśmy rozpoczęte w Austrii 
poszukiwania sklepu, w którym mogli-
byśmy powetować sobie naszą zgubę. 
W miejscowości Ilanz trafiamy do super-
marketu, w którym znajdujemy stoisko 
ze sprzętem outdoorowym. Ceny we 
frankach niewiele nam mówią, ale wobec 
niewielkiego wyboru kupujemy najtańszy 
namiot sensownej wielkości renomowanej 
marki „No Name”. Kontrola kursu CHF 
po zapłacie każe szybko przedefiniować 
znaczenie słowa „najtańszy”. No ale, jako 
się rzekło, wyboru nie było. Opuszcza-
my Ilanz, kierując się na zachód. Powoli 
znowu wjeżdżamy w wysokie góry. Uzu-
pełniony stan posiadania otwiera nam 
dodatkowe możliwości noclegowe, z czego 
szybko korzystamy, znajdując przyjem-
ne pole namiotowe w dolinie „jakiegoś 
górskiego strumienia”. Rzut oka na mapę 
wyjaśnia, dlaczego miejsce to nazywa się 
„Rheincamping Rueras” – przypadkowo 
trafiliśmy na pole 
namiotowe… nad 
Renem. Wra-
żenie ciekawe, 
bo mieszkając 
ponad dwa lata 
w Moguncji nad 
Renem (podobno 
tym samym), 
wyrobiłem sobie 
o nim zgoła inne 
wyobrażenie. 
Ren na początku 
górnego biegu 
wygląda… bo 
ja wiem… jak 
Bystrzyca Dusz-
nicka w okolicach 
Polanicy-Zdroju. 

Rozbijamy 
nowy namiot, 
obowiązkowo 
narzekając, 
na co tylko się 
da, bo przecież 
„w Marabucie to 
wszystko było 
dużo lepsze”, 

a następnie udajemy się do małego domku 
pełniącego rolę biura kempingu, urzędu 
pocztowego i, co wówczas było najważ-
niejsze, dobrze wyposażonego w produkty 
winiarskie, baru. Ciesząc się ciepłym 
wieczorem, zasiadamy przy kieliszkach 
napełnionych włoskim primitivo poleco-
nym (bardzo słusznie zresztą) przez sym-
patycznego właściciela obiektu. W nocy 
budzi nas burza i gwałtowna ulewa. 
Przewracając się w półśnie na lewy bok, 
pomyślałem, że trzeba się szybko cieszyć 
suchymi śpiworami, bo tak szybko nasią-
kają wodą… Rano okazało się, że renoma 
marki „No Name” nie jest bezpodstawna. 
Z niechęcią skonstatowałem, że namiot 
nie tylko nie zapadł się podczas nawałnicy, 
ale również nie przemókł. Gorzej nawet 
– miał czelność zupełnie wyschnąć po 
półgodzinie na słońcu. „Jak to?!” – pomy-
ślałem – „przecież przypadkowy namiot 
z marketu nie ma prawa działać tak dobrze 
jak pieczołowicie wybierany Marabut”. Wi-
dać ma… przynajmniej przez jakiś czas. 

Przejazd przez przełęcz Oberalppass 
przeszedł bez większego echa – droga 

Szwajcaria. Nufenenstrasse.

Szwajcaria. Przed przełęczą Oberalp Pass.



dobra, ruch niewielki. Mijamy gwarne 
Andermatt, w którym chyba co trzecie 
auto to Subaru XV; dalej, w Hospental, 
skręcamy na Airolo, wybierając oczy-
wiście drogę nie przez tunel, lecz górą 
– przez przełęcz Świętego Gotharda. 
Na przełęczy – rozjazd. Wybór pomię-
dzy nową i starą drogą. Sprawa trudna, 
bo tą starą jest osławiona Tremola. 

Dawno temu, z uwagi na panujące 
tu warunki, wędrownym mnichom 
zezwalano tu nawet na noszenie obuwia. 
Z urzędu przysługiwał im także prowiant: 
pajda chleba, kawałek sera i kubek wina. 
O naszym wyborze zdecydowały względy 
estetyczno-fotograficzne: pojedziemy 
nową drogą, aby przyjrzeć się i obfotogra-
fować Tremolę z dystansu. Obiecujemy 

sobie jednak, że wrócimy tutaj, żeby się 
„pobujać po winklach” (ach, gdybyż tak 
STI!). Zjadamy więc po pajdzie chleba 
i sera (z zapasów własnych) i zjeżdżamy 
do Airolo, żałując trochę, że jednak nie je-
steśmy na Tremoli. Za pokręconym Airo-
lo kierujemy się na Nufenenstrasse, gdzie, 
korzystając z nieobecności innych uczest-
ników ruchu drogowego, odbijam sobie, 
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jak mogę, straconą Tremolę. VDC wyłą-
czony. Zewnętrzne krawędzie bieżnika 
fabrycznych opon z każdym kwadransem 
na Nufenenstrasse wyglądają coraz go-
rzej. Proporcjonalnie do strat w oponach 
zapełniamy karty pamięci aparatów foto-
graficznych. W Ulrichen, Nufenenstrasse 
łączy się z Furkastrasse, na którą skrę-
camy w lewo i jedziemy w kierunku na 

Brig, gdzie zatrzymujemy się, aby coś 
przekąsić i pomyśleć, dokąd dalej. 

Wbrew oczekiwaniom, pizza nie 
przywróciła nam jasności umysłów. 
Pokręciliśmy się chwilę po mieście, 
zajrzeliśmy na przyjemny dworzec 
kolejowy i z braku lepszego pomysłu 
pojechaliśmy dalej, nie chcąc zostawać 
w Brig na nocleg. Ruszyliśmy drogą E62, 

dalej na zachód, z założeniem, że skręcamy 
w pierwszą fajną drogę, wszystko jedno 
dokąd. Tak też uczyniliśmy. W miejsco-
wości Chippis skręciliśmy na południe 
wąską asfaltówką, wjeżdżając w rozległą 
dolinę. Z mapy wynikało, że jesteśmy 
na wschodnim stoku Val d’Anniviers. 

Światło zwiastowało zbliżający się 
koniec popołudnia, barwiąc złotem 
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stoki doliny. Szosa wiła się najpierw na 
zboczu, potem na skalnych półkach; 
czasem na „doklejonych” do urwisk 
żelbetowych „parapetach”. Na kilku 
odcinkach zabezbieczona była z góry 
siatką przed spadającymi kamieniami 
i większymi odłamkami skalnymi, mimo 
wszystko zalegającymi tu i ówdzie na 
jezdni. Nie twierdzę, że droga, którą 
jechaliśmy, to europejska wersja Yungas, 
boliwijskiej drogi śmierci, ale wydaje mi 
się, że warto przestrzec, że na wschod-
nim zboczu Val d’Anniviers kierowcy 
z małym doświadczeniem mogą odczu-
wać dość uzasadnione obawy. Łatwo 
jednak się ich pozbyć, wspominając, 
że mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości pokonują tę drogę codziennie. 
Takie drogi najlepiej uzasadniają 
popularność Subaru i innych czterona-
pędowych samochodów w Szwajcarii. 

Docieramy do malutkiej osady 
Anniviers, przejeżdżamy potok Navisence 
i na zachodnim zboczu doliny znajdujemy 
trochę zagubiony, ale przeuroczy kemping. 
Z kategorii takich, które lubimy najbar-
dziej: bez zbędnych rzeczy, udziwnień 
i „udogodnień”. Po prostu kilka wykoszo-
nych tarasów, na których można rozbić 
namiot i trochę luksusu wędrowców: 
toalety i prysznic. Prócz tego jeszcze kilka 
domków kalibru podobnego jak norweskie 
Hytte i knajpka prowadzona przez prze-
miłą właścicielkę, która uświadamia nam, 
że jesteśmy już na dobre we francuskoję-
zycznej części Szwajcarii. Niemiecki nie 
działa, z angielskim Szwajcarka próbuje 
walczyć, ale wprawia ją w wyraźne zakło-
potanie. Agnieszka uruchamia dawno nie-
używany francuski. Uśmiech interlokutor-
ki nagradza wysiłek. Opijamy więc sukces 
lingwistyczny Agnieszki białym winkiem 
uzupełnianym w kieliszkach z pięknie 
pokrytej kropelkami rosy karafki. Potem 
drugiej. Pycha! Noc była chłodna. Rano, 
zanim słońce wzeszło ponad szczyty oka-
lające dolinę, wkoło namiotu słychać jakiś 
szelest i chrupanie. Ciekawość zwycięża 
chłód. Wystawiam więc głowę z namio-
tu i płoszę królika, wesoło kicającego 
wkoło naszego „domostwa”. Normal-
nie jak w raju! Cisza, spokój i ulubiona 
pora roku. A wkoło potężne góry.

cdn.

PODRÓŻE

Szwajcaria. Droga na wschodnim zboczu Val d’Anniviers.
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PRZEPISOWO tekst: MAREK DWORAK

Wraz ze zmianą ustawy „Prawo 
o ruchu drogowym” kryterium 
decydującym o konieczności 

przewozu dziecka w foteliku prze-
stał być wiek. Obecnie decydującym 
czynnikiem stał się rozwój fizyczny 

dziecka, w szczególności wzrost, do-
pełniająco również waga. Co na ten 
temat mówi źródło? Zajrzyjmy. 

Zmiany na fotelu dziecięcym
W pierwszym artykule z cyklu „Przepisowo” poruszymy temat fotelików samochodowych, 
jako że od 15 maja 2015 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady ich używania. 
Interpretacja nowych zaleceń może sprawiać  kłopoty, dlatego też postaramy się je wyjaśnić 
i ujednolicić ich postrzeganie. A więc do dzieła…
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MAREK DWORAK, AUTOR CYKLU OBECNIE 
PUBLIKOWANYCH W „PLEJADACH” ARTYKUŁÓW, 
OD KWIETNIA 2009 ROKU PEŁNI FUNKCJĘ 
DYREKTORA MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU 
DROGOWEGO W KRAKOWIE. OD POCZĄTKU 
USTAWOWEGO POWOŁANIA MAŁOPOLSKIEJ 
RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
TJ. OD 2001 PEŁNI FUNKCJĘ JEJ SEKRETARZA. 
OD ROKU 1983 JEST INSTRUKTOREM 
NAUKI JAZDY, OD 1992 EGZAMINATOREM, 
OD KWIETNIA 2003 ROKU PEŁNIŁ FUNKCJĘ 
ZASTĘPCY DYREKTORA MORD W KRAKOWIE. 
OD 2003 ROKU NA ANTENIE TVP KRAKÓW 
PROWADZI CYKLICZNY PROGRAM „JEDŹ 
BEZPIECZNIE” (KTÓREGO PARTNEREM OD 
2014 R. JEST SUBARU). 
W PROGRAMIE TYM STARA SIĘ 
POPULARYZOWAĆ PRZEPISY RUCHU 
DROGOWEGO ORAZ ZASADĘ PARTNERSTWA 
POMIĘDZY UCZESTNIKAMI TEGO RUCHU. 
PONIEWAŻ MISJA TA KONWENIUJE 
Z PROWADZONĄ PRZEZ SUBARU AKCJĄ 
SIEMANKO!, W KOLEJNYCH WYDANIACH 
MAGAZYNU „PLEJADY” BĘDZIEMY 
PRZEKONYWALI PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY 
W RUCHU DROGOWYM, JAK RÓWNIEŻ DO 
ZROZUMIENIA, ŻE PRZEPISY TZW. KODEKSU 
DROGOWEGO SĄ PO TO, ŻEBY NAM – WSZYSTKIM 
UCZESTNIKOM RUCHU DROGOWEGO – BYŁO 
ŁATWIEJ NA DRODZE.
LICZYMY NA TO, ŻE NAWET TYCH Z PAŃSTWA, 
KTÓRZY – CZĘSTO „PODKRĘCANI” PRZEZ 
MEDIA – MAJĄ NA RAZIE INNE ZDANIE, 
PRZEKONAMY DO TEGO, ŻE PRZEPISY O RUCHU 
DROGOWYM TRZEBA ZNAĆ, ROZUMIEĆ 
I STOSOWAĆ. PO TO, ABY W KOMUNIKACJI 
DROGOWEJ BYŁO JAK NAJBEZPIECZNIEJ, 
A RUCH ODBYWAŁ SIĘ PŁYNNIE. POSTARAMY 
SIĘ  POMÓC WE WŁAŚCIWEJ INTERPRETACJI 
PRZEPISÓW, WSKAZUJĄC JEDNOCZEŚNIE NA 
POPRAWNE RELACJE POMIĘDZY WSZYSTKIMI 
UCZESTNIKAMI RUCHU DROGOWEGO.
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USTAWA PRAWO O RUCHU DROGOWYM
Rozdział 5, Porządek i bezpieczeń-
stwo ruchu na drogach, Art. 39. 
3. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, 
o których mowa w załączniku nr 2 do usta-
wy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa 
lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, 
dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu 
jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpie-
czeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu 
przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:
1) masą i wzrostem dziecka oraz
2) właściwymi warunkami technicz-
nymi określonymi w przepisach Unii 
Europejskiej lub w regulaminach EKG 
ONZ dotyczących urządzeń przytrzy-
mujących dla dzieci w pojeździe.
3b. Zezwala się na przewożenie w pojeź-
dzie kategorii M1, N1, N2 i N3, o których 
mowa w załączniku nr 2 do ustawy, 
na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka 
mającego co najmniej 135 cm wzrostu 
przytrzymywanego za pomocą pasów 
bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze 
względu na masę i wzrost dziecka nie jest 
możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeń-
stwa dla dziecka lub innego urządzenia 
przytrzymującego dla dzieci zgodnego 
z warunkami, o których mowa w ust. 3.
3c. Zezwala się na przewożenie w pojeź-
dzie kategorii M1 i N1, o których mowa 
w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym sie-
dzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku 
co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za 
pomocą pasów bezpieczeństwa, w przy-
padku gdy dwoje dzieci jest przewożonych 
w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka 
lub innych urządzeniach przytrzymujących 
dla dzieci, zainstalowanych na tylnych 
siedzeniach pojazdu i nie ma możliwo-
ści zainstalowania trzeciego fotelika 
bezpieczeństwa dla dziecka lub innego 
urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

Na  p r z e d n i m  siedzeniu samo-
chodu osobowego lub ciężarowego dziecko, 
które nie osiągnęło 150 cm wzrostu może 
być przewożone tylko w odpowiednim 
foteliku bezpieczeństwa (urządzeniu przy-
trzymującym). Przepis dodatkowo określa 
zakaz przewożenia dziecka tyłem do 
kierunku jazdy w przypadku, gdy aktywna 
jest poduszka powietrzna dla pasażera. 

Oznacza to, że możemy w ten sposób prze-
wozić dziecko tylko wtedy, gdy poduszka 
powietrzna pasażera jest wyłączona – więk-
szość samochodów ma taką możliwość. 

Art. 45. 1. 4. Zabrania się przewożenia 
w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka 
lub innym urządzeniu przytrzymującym 
dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do 
kierunku jazdy na przednim siedzeniu 
pojazdu samochodowego wyposażonego 
w poduszkę powietrzną dla pasażera, która 
jest aktywna podczas przewożenia dziecka.

Na siedzeniu  t y l n y m  zasada 
przewożenia dziecka tylko w foteliku 
obowiązuje również, ale są dwa wyjąt-
ki. Po pierwsze dopuszcza się przewóz 
dziecka, które osiągnęło 135 cm wzrostu 
przytrzymywanego tylko za pomocą pasów 
bezpieczeństwa – ale, uwaga, jedynie wtedy 
– jeśli z uwagi na jego masę nie można 
dobrać dlań odpowiedniego fotelika. 

W tym miejscu warto przypomnieć, 
że homologowane foteliki bezpieczeństwa 
dzielą się na grupy: dla niemowląt, tzw. 0+ 
(do około 13 kg wagi dziecka), montowane 
tyłem do kierunku jazdy, montowane przo-
dem lub tyłem do kierunku jazdy foteliki 
dla dzieci ważących do 18 kg oraz kolejna 
grupa fotelików dla dzieci do 36 kg. Jeśli 
dziecko ma większą wagę, nie dobierzemy 
już dla niego właściwego fotelika (urządze-
nia przytrzymującego), więc jeżeli dziecko 
ma co najmniej 135 cm wzrostu, przewo-
zimy z tyłu zapięte w pas bezpieczeństwa. 
Warto dodać również, że obecne standardy 
projektowania fotelików (np. norma iSize) 
zmierzają w kierunku doboru fotelika do 
wzrostu dziecka, a nie 
do wieku lub wagi.

Drugim wyjątkiem 
jest sytuacja, w której 
przewozimy więcej 
dzieci. Wtedy na 
tylnym siedzeniu sa-
mochodu osobowego 
lub lekkiej ciężarówki 
(do 3,5 tony) może 
znajdować się dziecko 
w wieku co najmniej 
3 lat przypięte tylko 
pasem bezpieczeń-
stwa, ale wyłącznie 

wtedy, jeżeli dwoje innych dzieci jedzie 
już obok w fotelikach bezpieczeństwa 
i nie ma technicznej możliwości za-
instalowania z tyłu kolejnego fotelika 
(urządzenia przytrzymującego).

Reasumując, dzieci, które nie osiągnęły 
150 cm wzrostu, przewozimy zawsze – bez 
względu na wiek – w foteliku bezpieczeń-
stwa. Wyjątkowo na tylnym siedzeniu 
może jechać dziecko przytrzymywane tylko 
pasem bezpieczeństwa w dwóch przypad-
kach: jeśli ma wzrost co najmniej 135 cm 
i nie da się dobrać dlań fotelika lub gdy ma 
co najmniej trzy lata, a obok niego w fote-
likach podróżuje już dwoje innych dzieci.

Niezależnie od obowiązującego prawa 
gorąco zachęcamy do używania foteli-
ków samochodowych, jak najdłużej jest 
to możliwe. Nie warto się spieszyć – im 
dłużej dziecko jest chronione przez fotelik 
(odpowiednio dobrany i dopasowany, we 
właściwej kategorii), tym lepiej dla niego. 
W końcu chodzi o bezpieczeństwo…

 FOTELIKOWE 
 „7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH”  NR 57
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Skrzyżowanie, przed którym 
umieszczony jest znak C-12 
(„ruch okrężny”), to właśnie owe 

rondo, czyli – ujmując rzecz precyzyj-
niej – skrzyżowanie o ruchu okrężnym. 
Niejednokrotnie słowo „rondo” wystę-
puje w nazwie skrzyżowania z wyspą 
centralną, na którym nie wprowadzono 
ruchu okrężnego (np. w Krakowie rondo 
Grunwaldzkie, czy rondo Antoniego 
Matecznego). Mają one swoją indywi-
dualną specyfikę i nie będą uwzględ-
niane w poniższym opracowaniu.

Na temat zachowania 
w ruchu okrężnym 
teorii lub pseudoteorii 
jest kilka, a jeśliby 
drobiazgowo wcho-

dzić w szczegóły, to 
nawet kilkanaście. Zna-
leźć je można choćby 

w internecie, wystarczy wpisać w wyszu-
kiwarkę sformułowanie „ruch okrężny” 
lub „rondo”. Ostatnio na portalu Onet.pl 
ukazał się dotyczący tego właśnie proble-
mu wywiad z jednym z prowadzących 

programy na tematy zachowań w ruchu 
drogowym na kanale TVN Turbo. Wy-
wiad – bogato ilustrowany filmami i ani-
macjami – nie tylko nie wskazał właści-
wego postępowania, ale jeszcze bardziej je 
zagmatwał. Ponieważ dla bezpieczeństwa 
i płynności ruchu, a także partnerstwa 
pomiędzy kierującymi, właściwy sposób 
postępowania na skrzyżowaniach o ruchu 
okrężnym ma kapitalne znaczenie, po-
zwólcie, że go kompleksowo przedstawię.

Pierwszym aspektem problemu jest wie-
lość i różnorodność skrzyżowań, na których 

Na okrągło o ruchu drogowym
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, czyli potocznie „rondo”, to skrzyżowanie dróg w kształcie 
(najczęściej) kolistego placu, wokół którego obowiązuje ruch okrężny w jedną stronę.  
Tyle teoria. W praktyce to często postrach kierowców, zwłaszcza tych świeżo upieczonych.  
Ale nie takie ronda straszne, jak się wydają…
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początku zastosowano znak ukryty 
pod symbolem C-12. Tu mój postulat do 
zarządzających ruchem drogowym, a jesz-
cze bardziej do sprawujących nad tymi 
jednostkami nadzór, aby opracować szcze-
gółowe wytyczne w zakresie oznaczania 
skrzyżowań z centralną wyspą. Wspomnia-
ny wyżej znak C-12 powinien być zastrze-
żony dla skrzyżowań z wyspą bez sygna-
lizacji świetlnej oraz z pominięciem tzw. 
minirond, czyli skrzyżowań z bardzo małą 
wyspą. W tych bowiem przypadkach lepiej 
byłoby stosować znak C-9, czyli nakaz jazdy 
z prawej strony znaku. Znak C-12 byłby 
zastrzeżony dla skrzyżowań ze średnią lub 
dużą wyspą centralną, na których to winny 
obowiązywać zasady ruchu okrężnego, 
w odróżnieniu od ruchu „kierunkowego”. 

W tym miejscu 
dochodzimy do sedna 
problemu. Niektó-
rzy chcą postrzegać 
skrzyżowanie o ruchu 

okrężnym (dla uprosz-
czenia będę je od tego 
momentu zamiennie 

nazywał rondami, ograniczając tę nazwę – 
na potrzeby tego artykułu – do klasycznych 
skrzyżowań o ruchu okrężnym) jako „nor-
malne” skrzyżowanie, na którym można 
przy wjeżdżaniu zachować się tak, jakbyśmy 
jechali prosto, w lewo, czy w prawo (właśnie 
takie skrzyżowania nazywam kierunko-
wymi). W przypadku ronda jest jednak 
przecież inaczej. Zastanówmy się nad genezą 
powstania rond. Można powiedzieć, że wzór 
wzięto z tak genialnego wynalazku, jakim 
jest koło (okrąg). W zarządzaniu ruchem 
mamy (w przypadku takiego skrzyżowania) 
z automatu podniesiony poziom bezpie-
czeństwa i płynności ruchu. Skrzyżowania 
„normalne”, czyli kierunkowe są mniej bez-
pieczne, bowiem niebezpieczeństwo związa-
ne z koniecznością ustępowania pierwszeń-
stwa występuje z więcej niż jednej strony. 

Na rondzie musimy spoglądać tylko 
w jedną stronę, albo w lewo – tak jak 
generalnie jest w Polsce, gdzie łącznie 
ze znakiem ruchu okrężnego występu-
je znak ustępowania pierwszeństwa, 
albo w prawo – bywa tak w niektórych 
innych krajach (np. w Grecji) – gdy pierw-
szeństwo mają wjeżdżający na rondo. 

Zapewnione jest to właśnie 
poprzez konieczność 

okrążania wprowadzonej na 
środku skrzyżowania wyspy. 

Zbliżony poziom bezpieczeń-
stwa zapewnia wprowadzenie na 

„normalnym” skrzyżowaniu sygnalizacji 
świetlnej, jednak zaburza (a wręcz „zabi-
ja”) ona płynność ruchu… A skrzyżowa-
nie okrężne zapewnia płynność. Spowodo-
wane wyspą odgięcie toru jazdy powoduje 
(znów z automatu) zmniejszenie prędkości 
pojazdów poruszających się wokół wyspy 
centralnej, co dodatkowo poprawia bez-
pieczeństwo, ale przede wszystkim zapew-
nia płynność ruchu, bowiem pomiędzy 
jadące po obwiedni ronda pojazdy mogą 
wjeżdżać (praktycznie jeden na jeden) 
pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie. 

I tu ponownie dochodzimy do sedna 
sprawy. Płynność i bezpieczeństwo będzie 
w pełni zagwarantowane, jeśli wszyscy 
kierujący jednakowo będą postrzegać ron-
da i jednakowo będą się na nich zachowy-
wać. Niestety z tym w naszym i nie tylko 
naszym kraju jest problem, choć można 
powiedzieć, że nie dotyczy on Niemiec, 
Austrii, częściowo Francji i krajów Bene-
luksu. Tam najlepiej upowszechniły się 
zasady okrężności ruchu, tam obwarowa-
ne one zostały dodatkowymi przepisami. 
Wróćmy na grunt polski, gdzie w naszych 
przepisach – dla uzyskania pełnej jasności 
– brakuje jednego krótkiego zapisu. 

Jednak i na podstawie zapisów obecnie 
funkcjonujących należy stanowczo zaprze-
czyć teorii, że wjeżdżając na rondo z za-
miarem pojechania w kierunku „na lewo” 
od osi ronda, mamy włączyć lewy 
kierunkowskaz i bezwzględnie przysunąć 
się do lewej krawędzi jezdni wjazdowej. 
W tym przypadku nie powinien obowią-
zywać Art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, ale ust. 3 tego artykułu. 

Art. 22. 
2. Kierujący pojazdem jest obo-
wiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – je-
żeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu 
jednokierunkowym do lewej jej krawę-
dzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, 

jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają 
skręcenie zgodnie z zasadą określoną 
w tym przepisie lub dopuszczalna jest 
jazda wyłącznie w jednym kierunku.

III
IIIII

IIIIII
II ŹLE!

Rys. 1. Skręcając „w lewo” na takim rondzie, 
tak naprawdę wyjeżdżamy w prawo 3. wyjazdem, 
nie sygnalizujemy skrętu w lewo. 

Przepis ten zwalnia z obowiązku zbliże-
nia się do określonej krawędzi jezdni przed 
wjazdem na skrzyżowanie, jeśli dopusz-
czalna jest jazda wyłącznie w jednym 
kierunku. Wjeżdżając na skrzyżowanie 
o ruchu okrężnym mamy właśnie tylko 
jedną, jedyną możliwość objeżdżania cen-
tralnej wyspy, natomiast zmiana kierunku 
jazdy następuje w momencie wyjeżdżania 
z ronda. Oczywiście nie jest to wykładnia 
tzw. wprost (lepiej, żeby w przypadku 
ruchu okrężnego ustawodawca wpro-
wadził osobny, szczegółowy zapis), ale 
najlepiej oddaje ona osobliwy charakter 
skrzyżowania o ruchu okrężnym. 

Jeśli przyjęlibyśmy, że wjeżdżając na 
rondo np. z zamiarem objechania całej 
centralnej wyspy (czyli zawrócenia), 
musimy używać lewego kierunkowska-
zu, to jak zasygnalizujemy rzeczywistą 
zmianę kierunku jazdy w momencie 
poprzedzającym wyjazd ze skrzyżowania? 
Przecież to w momencie wyjazdu właśnie 
konieczne jest sygnalizowanie, a użycie 
dwóch różnych kierunkowskazów na 
jednym skrzyżowaniu (w tym przypadku 
najpierw lewego potem prawego) jest nie 
do zaakceptowania. Dodatkowo, lewy kie-
runkowskaz nic nie oznacza, bowiem inni 
uczestnicy ruchu i tak nie znają dokład-
nego miejsca naszego wyjazdu z ronda. 
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Rys. 2. Na rondach z więcej niż 4 wlotami pojęcia 
„lewo”, „prosto” i „prawo” de facto nie istnieją. 

Zwróćmy uwagę na to, że ronda mogą 
być cztero-, pięcio-, sześciowlotowe itd. 
Należy więc przyjąć, że sygnalizacja na 
wjeździe w rondo nie ma jakiegokolwiek 
sensu. Wjeżdżając na skrzyżowanie 
okrężne, nie zmieniamy kierunku jazdy, 
nie wypełniamy tym samym dyspozycji 
dotyczącego używania kierunkowska-
zów ust. 5 powołanego wyżej Art. 22. 

5. Kierujący pojazdem jest obowiąza-
ny zawczasu i wyraźnie sygnalizować 
zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa 
ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania 
niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Ten, być może nieco nużący, wywód 
był niezbędny dla wykazania, że skrzy-
żowania o ruchu okrężnym mają swoją 
specyfikę i należy je wyróżniać spośród 
wszystkich innych skrzyżowań, któ-
re można by ogólnie określić mianem 
kierunkowych. Jeśli mówimy, że na 
rondzie pojedziemy w kierunku lewym, 
to nie znaczy, że wykonamy lewoskręt 
w rozumieniu przepisów ruchu drogowe-
go. Będzie to tylko orientacyjne wskazanie 
naszych zamiarów, precyzyjnym byłoby 
stwierdzenie: wyjedziemy z ronda trzecim, 
czwartym, piątym (itd.) wylotem. Jeśli 
jesteśmy na danym skrzyżowaniu o ruchu 
okrężnym pierwszy raz, to po prostu liczy-
my te mijane wyjazdy wskazane na tablicy 
drogowskazowej przed skrzyżowaniem, 
względnie wskazane głosem lektora nawi-
gacji satelitarnej. Podsumowując tę część, 
można powiedzieć, że na skrzyżowaniu 
o ruchu okrężnym nie ma lewoskrętów. 

Wjeżdżając, jedziemy według zasad 
jazdy na wprost (tyle że wymuszonym 
wyspą, odgiętym torem jazdy), natomiast 
wyjeżdżając, przygotowujemy, a następnie 
wykonujemy manewr skrętu w prawo.

Jedyna zmiana kierunku na skrzy-
żowaniu o ruchu okrężnym następuje 
przy opuszczaniu skrzyżowania – to 
determinuje używanie kierunkowska-
zów i tor jazdy. Musimy więc na rondzie 
dbać o to, żeby zawczasu i wyraźnie 
zasygnalizować zamiar wyjazdu ze 
skrzyżowania (skrętu w prawo) oraz 
uczynić to z prawego pasa ruchu, czyli 
pasa zewnętrznego. Aż tyle i tylko tyle. 
Oczywiście, jeśli znajdowaliśmy się 
wcześniej na pasie wewnętrznym, musimy 
najpierw zmienić pas na zewnętrzny, 
gdyż z niego dopiero możemy wyjechać. 

IIIIIIII
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Rys. 3. Zalecany sposób wjazdu i opuszczenia 
ronda. Kierunkowskazem sygnalizujemy moment 
zmiany pasa na zewnętrzny oraz opuszczenie 
ronda 3. wylotem. 

Tu nasuwa się pytanie, czy możemy wje-
chać od razu tym prawym pasem, jeżeli za-
mierzamy wyjechać trzecim czy czwartym 
wyjazdem z ronda? Tak często postępują kie-
rowcy autobusów, pojazdów członowych, czy 
innych długich pojazdów, którymi trudniej 
jest manewrować i które potrzebują więcej 
przestrzeni do zmiany pasa ruchu. Czy jest 
to naganne, niezgodne z przepisami? Moim 
zdaniem nie. Przypominam, że jeśli wjeż-
dżając na rondo, nie zmieniamy kierunku 
jazdy (dowód na to przeprowadzony był 
powyżej), to wjeżdżać możemy z dowolnego 
pasa ruchu. Ale gdyby z powodu zwykłego 
lenistwa lub unikania zmieniania pasa ruchu 
wszyscy chcieli wjeżdżać na skrzyżowanie 
o ruchu okrężnym tylko prawym pasem, 

stałyby się one nieprzepustowe. Postępując 
w ten sposób, zachowywalibyśmy się nie-
zgodnie z zasadą płynności ruchu. Tu wspo-
mnę o potrzebie partnerstwa pomiędzy 
uczestnikami ruchu, której Subaru i moja 
skromna osoba jesteśmy orędownikami. 
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Rys. 4. Dopuszczalny, aczkolwiek niezbyt 
„kulturalny” sposób wjazdu i opuszczenia ronda. 
Jadąc w taki sposób (zewnętrznym pasem), 
zmniejszamy przepustowość i płynność ruchu 
drogowego. 

W tym przypadku partnerska, czyli 
oparta na zasadzie współpracy jazda, polega 
na wykorzystywaniu całej dostępnej – oczy-
wiście w zgodzie z przepisami – powierzchni 
jezdni. W innych niż ronda miejscach wyra-
ża się to np. podjeżdżaniem w zatorze drogo-
wym możliwie blisko pojazdu poprzedza-
jącego, albo wykorzystywaniem do samego 
końca zanikającego pasa ruchu (zasada 
zamka błyskawicznego). Wracając do ruchu 
okrężnego, w szkoleniu kierowców wymaga-
my, żeby w przypadku zamiaru (wskazane-
go przez instruktora) wyjeżdżania trzecim 
bądź jeszcze dalszym zjazdem z ronda, 
ustawiali się przy wjeździe na lewym pasie 
ruchu, a następnie – za ostatnią przecznicą, 
w którą nie wyjeżdżają (względnie nieco 
wcześniej, jeśli odległości pomiędzy wylo-
tami są niewielkie) zmieniali pas na prawy. 

Należy stwierdzić, że im dłużej zamie-
rzamy przebywać na rondzie, tym dalej 
od prawej powinniśmy się ustawić przed 
wjazdem. Pamiętajmy, że możemy się spo-
tkać z sytuacją, iż na wlocie i na obwiedni 
ronda mogą być nawet trzy (albo i więcej) 
pasy ruchu. Wtedy zaczniemy od skrajnego 
lewego, a potem stopniowo przeniesiemy 
się (na zasadzie wykonywania manewru 
zmiany pasa ruchu) na pas środkowy 
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i docelowo – przed wyjazdem – na pas 
zewnętrzny. Oczywiście manewr zmiany 
pasa ruchu musimy mieć opanowany, ale 
to przecież nic nadzwyczajnego – jest to 
jeden z wymogów koniecznych do spełnie-
nia w trakcie egzaminu na prawo jazdy.

IIII
III

I

III

IIIII

III

IIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

 
Rys. 5. Kolejne etapy wjazdu i opuszczenia ronda dla 
przykładowego ronda z 3 pasami ruchu. 

Istnieją (niestety!) orędownicy do-
puszczalności opuszczania ronda pasem 
innym niż skrajny prawy (zewnętrzny). 
Rzeczywista motywacja to być może 
niedopracowana umiejętność zmiany 
pasa ruchu, chęć upraszczania sobie jazdy 
(pewien rodzaj lenistwa za kierownicą), 
wreszcie pragnienie szybkiego przejazdu 
przez skrzyżowanie (co stoi w sprzecz-
ności z ideą ruchu okrężnego). Uzasad-
nieniem tych faktycznych, a skrywanych 
powodów (czyli dorabianiem teorii 
do faktów) jest teza, że jest to normal-
ne skrzyżowanie, że jadąc na wprost 
możemy to uczynić z każdego pasa, że 
wewnętrzny pas ruchu powinien być 
wykorzystywany. Następnie jest mowa 
o tym, że gdyby jakiś pojazd jechał pra-
wym pasem w rondzie (punkt kolizyjny 
podczas wyjeżdżania lewym pasem 
ruchu), to ustąpi się mu pierwszeństwa. 

Należy zdecydowanie zaprzeczyć 
poprawności takich teorii. Powtórz-
my jeszcze raz: skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym nie jest „normalnym” skrzy-
żowaniem! Opuszczając to skrzyżowa-
nie, nie jedziemy na wprost, bowiem 
właśnie w tym momencie następuje 
zmiana kierunku jazdy z poruszania 
się wokół ronda na zjazd z niego – jest to 
zmiana kierunku w prawo i jako taka 

winna być wykonana z pasa prawego 
(gabaryty pojazdu, za wyjątkiem mini-
rond, nie stoją temu na przeszkodzie). 

Pas (pasy) ruchu wewnątrz skrzy-
żowania wykorzystywane są do ruchu 
wokół wyspy (przypomnieć należy, że na 
skrzyżowaniu o ruchu okrężnym można 
wyprzedzać). A teraz wyobraźmy sobie 
pojazd, który zatrzymuje się wewnątrz 
ronda, żeby przepuścić pojazd jadący 
obok, pasem wewnętrznym. Spowoduje 
to blokadę ruchu, czyli będzie całkowi-
tym zaprzeczeniem niezbędnej płynności, 
a dodatkowo zagrożeniem bezpieczeń-
stwa. Dodajmy, że w kodeksie niemieckim 
wyraźnie zapisany jest zakaz zatrzymy-
wania się w czasie przejazdu przez rondo 
(z wyjątkiem zatoru drogowego), a także 
używania kierunkowskazów związanych 
z wjeżdżaniem na takie skrzyżowanie.

Największe zagrożenie bezpie-
czeństwa związane z pokonywaniem 
skrzyżowań o ruchu okrężnym wystę-
puje w momencie, w którym pojazd 
jadący zewnętrznym pasem ruchu 
zostaje najeżdżany przez wyjeżdżają-
cego z ronda pasem wewnętrznym. 

ŹLE!
Rys. 6. Nieprawidłowy i niebezpieczny przykład 
próby opuszczenia ronda z pasa wewnętrznego. 

Pora na podsumowanie. Wjeżdżając 
na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie 
używamy kierunkowskazu. Kierun-
kowskaz stosujemy sygnalizując zamiar 
opuszczenia ronda, czyli skrętu w prawo 
oraz oczywiście poprzedzając zamiar 
zmiany pasa ruchu podczas jazdy po 
obwiedni ronda. Jeżeli zamierzamy 
wyjechać ze skrzyżowania pierwszym 
albo drugim wyjazdem, wjeżdżamy na 

rondo pasem prawym. Jeśli zamierzamy 
wyjechać którymś z kolejnych wyjaz-
dów (trzecim, czwartym, piątym itd.), 
wjeżdżamy pasem lewym (lub którymś 
z kolejnych innym niż prawy, jeśli na 
wlocie jest ich więcej niż dwa). Wtedy, 
zbliżając się do miejsca wyjazdu ze 
skrzyżowania, zawczasu zmieniamy pas 
ruchu na prawy po to, żeby wyjechać 
z ronda z pasa prawego. W zakresie 
pasa ruchu przy wjeździe, szczególnie 
w odniesieniu do tzw. pojazdów gaba-
rytowych, możliwe są odstępstwa od 
powyższej zasady. Nigdy nie może być 
odstępstwa w zakresie pasa ruchu przy 
wyjeździe ze skrzyżowania o ruchu 
okrężnym – zawsze ma to być pas 
prawy. Tak ma wyglądać klasyczny 
przejazd przez k l a s y c z n e  rondo. 

Nasze właściwe zachowanie ma 
kapitalny wpływ na bezpieczeństwo 
i płynność ruchu. Czytelna praca kierun-
kowskazami umożliwi zawczasu wjazd 
na skrzyżowanie kierowcom pojazdów, 
którzy zobaczą nasz „sygnał zjazdowy”, 
a na powierzchni ronda zabezpieczy 
płynność ruchu i właściwe – pełne 
– wykorzystanie dostępnej przestrzeni. 
Wszystko powinno zafunkcjonować jak 
w przysłowiowym szwajcarskim zegarku, 
czego sobie i Państwu życzę.

SUPLEMENT I
PISAŁEM NA WSTĘPIE, ŻE W POLSKIEJ 
PRAKTYCE DROGOWEJ NADUŻYWA SIĘ ZNAKU 
C-12 – RUCH OKRĘŻNY. JEŚLI POPRZEDZA ON 
WJAZD NA SKANALIZOWANE SKRZYŻOWANIE 
Z CENTRALNĄ WYSPĄ, CZYLI TAKIE, 
NA KTÓRYM ZAZNACZONY JEST, STRZAŁKAMI 
KIERUNKOWYMI, PRZEBIEG PASÓW RUCHU, 
ZNAK RUCHU OKRĘŻNEGO MA ZNACZENIE 
TYLKO W STOSUNKU DO KIERUNKU OBJAZDU 
WYSPY. W TYCH PRZYPADKACH PORUSZAMY 
SIĘ ZGODNIE Z ZADANYMI KIERUNKAMI 
NA POSZCZEGÓLNYCH PASACH RUCHU.

SUPLEMENT II
ZE WZGLĘDU NA NIESTETY FUNKCJONUJĄCE 
W PRAKTYCE TZW. RÓŻNE SZKOŁY 
JAZDY PROSZĘ O STOSOWANIE ZASADY 
OGRANICZONEGO ZAUFANIA W STOSUNKU 
DO KIERUJĄCYCH NADUŻYWAJĄCYCH LUB 
NIEUŻYWAJĄCYCH KIERUNKOWSKAZÓW, 
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO TYCH, KTÓRYCH TOR 
JAZDY, W TYM USTAWIENIE POJAZDU, SUGERUJĄ 
MOŻLIWOŚĆ ZJAZDU Z RONDA WEWNĘTRZNYM 
PASEM. ZALECAM SZCZEGÓLNĄ KONCENTRACJĘ 
I PRZYGOTOWANIE NA DZIAŁANIA „AWARYJNE” 
(HAMULEC, KIEROWNICA, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY), 
CZYLI PEŁNE WYPEŁNIANIE DYSPOZYCJI 
Z DEFINICJI SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
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motoryzacja.interia.pl
(maj 2015)
Subaru bez wskaźnika zmian 
poziomu adrenaliny we 
krwi kierowcy. To błąd
(WRX STI)

Nie jest klasycznie niebieski jak 
dawne „Imprezy”, lecz biały. Zamiast 
złotych alufelg ma czarne. Zachował 
jednak „jedyny taki na rynku” gigan-
tyczny spojler, wieńczący klapę bagaż-
nika, poczwórną końcówkę wydechu 
oraz charakterystyczne chrapy na masce. 
A przede wszystkim to, co najcenniej-
sze – opinię samochodu wyjątkowego, 
zaliczanego do elitarnej grupy pojaz-
dów, określanych przez miłośników 
motoryzacji jako „kultowe”. (…)

Subaru WRX STI jest reklamowa-
ne jako samochód bezkompromiso-
wy, stworzony z myślą o sportowych 
osiągach i doznaniach kierowcy. Z tego 
punktu widzenia zaskakuje cechami 
godnymi rodzinnego kompaktu: po-
jemnością i funkcjonalnością bagaż-
nika, a także ilością miejsca na tylnej 
kanapie, gdzie całkiem wygodnie mogą 
podróżować nawet dorośli, pełnowy-
miarowi pasażerowie (w porównaniu 
z poprzednikiem rozstaw osi wzrósł 
o 2,5 cm). Wnętrze auta, wyłożone 
miękkimi, przyjemnymi w dotyku 
materiałami z dodatkiem elementów 
wykonanych z tworzywa imitującego 

włókno węglowe, jest eleganckie, no-
woczesne, a przy tym stonowane. (…)

Przekręcamy kluczyk w stacyjce, oży-
wiając drzemiącą pod maską turbodoła-
dowaną jednostkę benzynową w ukła-
dzie bokser o pojemności 2457 ccm, 
mocy 300 KM i maksymalnym mo-
mencie obrotowym 407 Nm. Tę samą, 
która napędzała również poprzednią 
generację Subaru WRX STI. (…)

Rzut oka na centralną konsolę… 
Znajduje się tu pokrętło SI-DRIVE, 
umożliwiające kierowcy zmianę 
charakterystyki pracy silnika – mocy, 
momentu obrotowego, reakcji na 
naciśnięcie pedału gazu. Do dyspozycji 
mamy trzy tryby jazdy: Sport, Sport 
Sharp oraz Intelligent. System DCCD 
pozwala z kolei sterować rozdziałem 
napędu na osie auta. Możemy wybierać 
między trzema trybami automatycz-
nymi oraz trybem ręcznym. Zależnie 
od położenia specjalnego przełącznika, 
większa część momentu przekazywana 
jest na przód lub na tył samochodu, 
wpływając na jego właściwości jezdne 
w różnych warunkach drogowych.

Według danych katalogowych Subaru 
WRX STI czwartej generacji rozpę-
dza się od 0 do 100 km/godz. w ciągu 
5,2 sekundy. Co to oznacza w praktyce? 
Po kilku zakrętach, udowadniających 
niewzruszoną stabilność samochodu, 
wyjeżdżamy na dłuższą prostą. Wci-
skamy mocniej pedał gazu i… od razu 
musimy zwolnić, chociaż z informacji na 
wyświetlaczu, który podaje dane doty-
czące m.in. ciśnienia turbodoładowania, 
wynika, że przyspieszeniowe możliwości 
samochodu wykorzystaliśmy jedynie 
w niespełna 50 proc. (ech, to japońskie 
zamiłowanie do procentów…). (…)

Pomimo usilnych poszukiwań nie 
znaleźliśmy w kabinie testowanego auta 
wskaźnika zmian poziomu adrenaliny 
we krwi kierowcy. Dziwne, bowiem 
Subaru WRX STI jest samochodem 
silnie odwołującym się do emocji, prze-
noszącym podróżnych w sferę przeżyć 
ekstremalnych. Szkoda, że legalnie, 
nie przekraczając obowiązujących na 
polskich drogach przepisów i granic 
zdrowego rozsądku, nie sposób w pełni 
wykorzystać jego możliwości. (…)

www.natemat.pl
(maj 2015)
Subaru Outback – kompromis 
pomiędzy użytecznością 
a komfortem
(Outback)

Piąta generacja Subaru Outbacka 
rzuca wyzwanie wszystkim po kolei: 
SUV-om, crossoverom, a nawet nie-
którym terenówkom. To o tyle cieka-
we, że samo auto ciężko przypasować 
tylko do jednej z kategorii. Duże, 
przełajowe kombi z zaawansowanym 
systemem wspomagania kierowcy 
EyeSight wchodzi na polski rynek. (…)

Produkowany od równo 20 lat 
Outback opiera się na rozwiązaniach 
znanych z nadwozia swojego starsze-
go brata: Legacy. Subaru postanowiło 
stworzyć zbliżony model, który będzie 
nieco bardziej terenowy. Stąd Outbac-
ki charakteryzują się m.in. wyższym 
prześwitem, osłonami podwozia czy 
większym skokiem zawieszenia.

Po piąte
Teraz na drogi wyjeżdża już piąta gene-

racja tego modelu. Subaru Outback nie jest 
ani zwykłym SUV-em, ani klasycznym 
crossoverem. Do terenówki w trady-
cyjnym tego słowa znaczeniu też mu 
daleko, choć sam w sobie posiada podobne 
kompetencje. Z tej trójki najbliżej mu 
chyba do numeru dwa, czyli crossovera.
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(…) To samochód, który konsekwent-
nie, solidnie i bezpiecznie będzie wyko-
nywał swoją robotę (więcej za chwilę). 
Prześwit nowego Outbacka to aż 200 mm, 
co sprawia, że jeżdżąc po nierówno-
ściach lub „wspinając się”, kierowca czuje 
się pewnie i nie ma wrażenia, że auto 
zaraz „przysiądzie”. Mimo wspomnianej 
masywnej sylwetki linia nadwozia jest 
smukła, a samochód nie sprawia wraże-
nia ociężałego. Jest dłuższy i szerszy od 
poprzednika, co przełożyło się na wnętrze.

Wnętrze? Robisz to dobrze
Wsiadając do środka, zaczyna się już 

zupełnie inna rozmowa. Projektanci 
spisali się, tworząc eleganckie i wyjątkowo 
wygodne wnętrze. Potwierdza to pierwszy 
kontakt z fotelem kierowcy, który sprawia 
wrażenie delikatnie napompowanego. 
Naturalnie w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu, bo fotele są naprawdę wygodne 
i można się w nich zanurzyć. Naprawdę 
wśród nowych samochodów pod tym 
względem nie jest łatwo się wyróżnić, 
ale tutaj był element miłego zaskocze-
nia. Nowy Outback to generalnie auto 
ze sporą ilością miejsca – także z tyłu. 
Na początku tekstu określiłem je „przeła-
jowym”, ale równie dobrze jako zamien-
nik można wstawić tu „rodzinne”. (…)

Cicho!
Pierwsze spostrzeżenie po kilku 

przejechanych kilometrach? „Jak tu 
cicho”. To nie tylko wrażenie, ale fakt 
wynikający m.in. z dźwiękochłonnej 
przedniej szyby, a także lepszego wyci-
szenia wnętrza nowego modelu. We-
wnątrz jest naprawdę spokojnie. (…)

Pojedzie czy nie pojedzie?
Do dyspozycji kierowcy jest także przy-

cisk aktywujący system X-MODE, który 
w założeniu ma dawać większą kontrolę 
nad autem. System kieruje silnikiem, 
skrzynią biegów, napędem i hamulcami 
tak, by auto możliwie optymalnie i pewnie 
zachowywało się na niestandardowych 
nawierzchniach oraz wzniesieniach. (…)

Na takie, a nie inne zachowanie 
samochodu wpływa układ napędu na 
cztery koła znany pod nazwą S-AWD 
(Symmetrical All-Wheel-Drive). System 

ten ciągle kieruje napęd do wszystkich 
kół, dzięki czemu kierowca ma większą 
kontrolę nad prowadzonym pojazdem 
niezależnie od warunków na drodze.

Ponieważ główne elementy układu 
napędowego ustawione są wzdłużnie, 
jest on idealnie zbalansowany w swych 
ruchach poprzecznych, co skutkuje 
dużą precyzją kierowania. Nisko po-
łożony środek ciężkości jest kolejnym 
czynnikiem, dzięki któremu Outback 
sprawnie reaguje na polecenia kierowcy.

Drugie oczy
Producenci ścigają się na coraz to 

nowsze i wymyślniejsze elektronicz-
ne systemy wspomagające kierowcę. 
Do wyścigu dołączyło też Subaru, 
które w modelu Outback zamontowało 
system EyeSight, w założeniu mający 
pełnić funkcję drugiej pary oczu.

System za pomocą dwóch kamer 
obserwuje drogę nawet do 110 m przed 
nami, a następnie – zależnie od potrzeb 
– informuje lub sam reaguje. Dodatkowe 
„oczy” śledzą ruch innych uczestników 
ruchu (od samochodów, przez rowery, po 
ludzi) i przekazują informacje do aktywne-
go tempomatu i systemu antykolizyjnego. 
Jeśli kierowca nie zareaguje na sygnał, wte-
dy samochód sam zacznie delikatnie ha-
mować, a jeśli i to nie pomoże, uruchomi 
się hamowanie awaryjne – sprawdzałem 
i faktycznie działa, choć lepiej nie zdawać 
się tylko i wyłącznie na komputer. (…)

Co ciekawe, EyeSight zwraca tak-
że uwagę na światła stopu w samo-
chodzie znajdującym się przed nami. 
Stojąc w korku, łatwo stracić uwagę, 
wtedy system delikatnym sygnałem 
informuje, że pojazd przed nami już 
ruszył i możemy zrobić to samo.

Dla kogo?
Nowe Subaru Outback to ciekawy 

kompromis pomiędzy zewnętrzną 
użytecznością a wewnętrzną elegan-
cją i komfortem. Całość doprawiona 
pewnością prowadzenia i poczuciem 
bezpieczeństwa. (…) Dla kogo w takim 
razie jest Subaru Outback? Dla rodzi-
ny lub kogoś, kto często jeździ w trasy 
– nie tylko te po zwykłej drodze. W tych 
przypadkach sprawdzi się doskonale.
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