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NAJLEPSI POLSCY MOTOBLOGERZY TWORZĄ 
NIECODZIENNY PORADNIK CODZIENNEJ JAZDY

Pasjonaci motoryzacji. Fani szybkiej, ale bezpiecznej i kulturalnej jazdy.
Każdy z nich jest inny, ale wszyscy mają jeden cel — przyczynić się do tego, 
aby polscy kierowcy robili postępy każdego dnia.
Niecodzienne patenty na codzienne sytuacje na drogach, przedstawiają 
autorzy najpopularniejszych polskich blogów motoryzacyjnych:

Tomasz Manda
Bloger motoryzacyjny z Bielska-Białej — pasjonat kla-
sycznych sportowych samochodów, miłośnik krętych 
dróg i górskich krajobrazów. Tommy specjalizuje się 
w remontach i modyfi kacjach, sporo uwagi poświęca 
również technice jazdy i pracy nad swoimi umiejęt-
nościami.
www.prentki-blog.pl

Michał Jaraczewski
Swój pierwszy blog założył w 2000 roku, a od 2009 
roku prowadzi blog motoryzacyjny AutomotiveBlog.
pl. Zawodowo od 2005 roku związany z branżą moto-
ryzacyjna. Z racji wykonywanego zawodu sporo czasu 
spędza za kierownicą. Prócz fascynacji samochodami 
interesuje się gospodarczymi aspektami sektora moto-
ryzacyjnego. Chciałby, aby jak najwięcej polskich kierow-
ców było stać na zakup nowego auta i aby na drogach panowała większa 
kultura jazdy.
www.automotiveblog.pl

Albin Sieczkowski
Bloger, którego twórczość związana jest głównie 
z kulturą na drodze. Kulturalny kierowca to taki, który 
swoim zachowaniem pokazuje na drodze, że nie 
myśli tylko i wyłącznie o sobie. Główną misją Albina 
jest staranie się o to, aby kulturalnych kierowców było 
jak najwięcej.
www.strefakulturalnejjazdy.pl
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Bartłomiej Garnuch
Bloger i pasjonat motoryzacji. Szczególnie zainte-
resowany nowościami i nowinkami technicznymi 
w samochodach.

Fan szybkiej, wymagającej technicznie jazdy, ale 
zawsze w granicach zdrowego rozsądku.
justwelldriven.com

Marcin Kawa
Pisze o motoryzacji od żwawszej i szybszej strony. 
Nauczył się dobrze jeździć swoim autem i sporo pisze 
na temat swoich amatorskich motosportowych przy-
gód. Tutaj każdy jego malutki sukces urasta do rangi 
mistrzostwa świata.
www.spalaczbenzyny.pl

Marcin Kamiński 
Na co dzień jeździ samochodem, który jest odzwier-
ciedleniem jego motoryzacyjnych marzeń — kla-
sycznym autem sportowym. Jako bloger ubo le wa 
nad kie run kiem, w jakim roz wija się motoryza cja — 
hybryd i silników elektrycznych — choć fascynują go 
nowe rozwiązania i wynalazki technologiczne. Czas 
wolny najchętniej spędza, oddając się swoim pasjom, czyli 
sportowej jeździe samochodem i fotografi i.
www.antymoto.com

Magdalena Grzeca-Kamińska 
Pasjonuje się starymi włoskimi, japońskimi i fran-
cuskimi samochodami, szczególnie tymi z małym 
pazurem. Od niedawna próbuje swoich sił na motocy-
klu, ale jej przygoda z motoryzacją rozpoczęła się od 
kartingu. Natchnienia do pisania szuka, doskonaląc się 
teoretycznie i praktycznie z bezpieczeństwa i techniki 
jazdy. Ważne są dla niej emocje i wrażenia z jazdy.
www.antymoto.com





#postępyRobię: 
Bezpieczna jazda nocą, 
czyli na co powinniśmy 
uważać, wsiadając za 
kierownicę po zmroku

Tomasz Manda
Prentki-BLOG.pl
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 Często wsiadając za kierownicę nocą, nie zastanawiamy się 
nad tym, co może spotkać nas po drodze. Wpadamy w ru-

tynę, myślami będąc już niejednokrotnie u celu podróży. Bardzo 
często podróżujemy nocą, gdy mamy do pokonania naprawdę 
duże odległości — czy to podczas wyjazdów służbowych, czy też 
rodzinnych wypadów na południe Europy. Bywamy zmęczeni, chce 
nam się spać, mamy problemy z koncentracją, a mimo to siadamy 
za kółkiem w przeświadczeniu, że dotrzemy do celu bezpiecznie.

Czy jednak na pewno tak będzie?
Z całą pewnością mamy duży wpływ na bezpieczeństwo naszej 

podróży. Możemy należycie się do niej przygotować, a przestrze-
gając kilku ważnych zasad, znacznie zwiększymy prawdopodo-
bieństwo, że wszystko będzie w porządku.

Od czego powinniśmy więc zacząć?

Przygotowanie samochodu do podróży

Chyba najważniejszą rzeczą, która ma wpływ na nasze bezpie-
czeństwo podczas podróży nocą, jest oświetlenie samochodu. 
Często przygotowując się do jazdy, zapominamy sprawdzić, czy 
wszystkie żarówki są sprawne i w jakim stanie są przednie reflek-
tory. Brudne klosze czy wypalone odblaski znacznie pogarszają 
ich wydajność, mocno ograniczając odległość, na jaką widzimy 
(zużyte, wypalone reflektory można wymienić lub oddać do re-
generacji w wyspecjalizowanym warsztacie). Tak więc przed każ-
dym wyjazdem sprawdzamy działanie wszystkich świateł. Nie 
zapominamy też o światłach przeciwmgielnych, bo mogą okazać 
się bardzo przydatne. Warto sprawdzić również, czy przednie re-
flektory są prawidłowo ustawione i nie będą oślepiać kierowców 
jadących z naprzeciwka.

Co ważne, jeśli używamy świateł LED do jazdy dziennej, to 
kiedy tylko zaczyna robić się ciemno, od razu przełączamy je na 
zwykłe światła mijania. Jazda nocą na LED-ach (nawet po dobrze 
oświetlonych drogach) jest po prostu niebezpieczna.
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Jeśli nie mamy możliwości umycia całego samochodu, to czyś-
cimy przynajmniej reflektory, szyby i lusterka — dobra widoczność 
to podstawa, kiedy wybieramy się w podróż po zmroku. Warto 
również sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom płynu do 
spryskiwaczy.

Poza tym sprawdzamy, czy w bagażniku znajdują się wszystkie 
niezbędne podczas podróży rzeczy:
 • koło zapasowe (warto co jakiś czas skontrolować jego stan) 

oraz lewarek i klucz do kół,
 • trójkąt ostrzegawczy,
 • ważna gaśnica.

Oprócz tego warto zabrać ze sobą także:
 • komplet zapasowych żarówek,
 • apteczkę,
 • kamizelkę odblaskową,
 • latarkę (może się okazać nieoceniona, gdy przyjdzie nam 

na przykład wymienić koło w słabo oświetlonym miejscu).
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Dobry kierowca to wypoczęty kierowca

Przed dłuższą podróżą koniecznie trzeba porządnie się wyspać. 
Jeśli w trasę wybieramy się wieczorem, to dobrze jest wcześniej 
uciąć sobie przynajmniej krótką drzemkę — dzięki temu za kie-
rownicą będziemy bardziej skoncentrowani i mniej senni. 

Warto również zawczasu przygotować odpowiednią muzykę 
do radioodtwarzacza. Niewskazane są jednostajne, monotonne 
utwory (gatunki trance, jazz, chillout i tym podobne), ponieważ 
na dłuższą metę działają usypiająco. The Best of Leonarda Co-
hena nie jest dobrym wyborem na kilkugodzinną podróż nocą ;} 
Warto zabrać ze sobą płyty z muzyką bardziej energiczną, taką, 
do której można nawet pośpiewać. Na rynku sporo jest różnego 
rodzaju składanek przygotowanych specjalnie z myślą o kierow-
cach. Niektóre (jak sprawdziłem na własnej skórze) są naprawdę 
niezłe i bazują głównie na starych rockowych kawałkach. 
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We dwójkę raźniej?

Rozmowa z pasażerem również pozwala utrzymać koncentrację, 
dlatego jeśli mamy taką możliwość, to skorzystajmy z niej i w noc-
ną podróż nie wybierajmy się samotnie. Po pierwsze, będzie nam 
raźniej i będziemy mogli skupić się na rozmowie zamiast przysy-
piać, po drugie, możemy dzięki temu czuć się bezpiecznej (szcze-
gólnie gdy przyjdzie nam poruszać się po mało uczęszczanych dro-
gach lub zatrzymywać się na mniejszych stacjach benzynowych).

Jeśli jednak nasz towarzysz podróży robi się senny i musi uciąć 
sobie drzemkę, to warto przesadzić go na tylną kanapę — z do-
świadczenia wiem, że chrapiący smacznie na fotelu obok pasażer 
nie wpływa dobrze na poziom koncentracji.

Co więcej, możemy również wykorzystać pasażera jako zmien-
nika. W czasie gdy on będzie prowadził, my możemy się zdrzem-
nąć. Nawet kilkanaście minut snu może podładować akumulatory 
na kilka kolejnych godzin, dlatego jest to bardzo wygodne rozwią-
zanie. Także sam komfort psychiczny wynikający ze świadomo-
ści, że możemy odpocząć, gdy poczujemy znużenie, jest bardzo 
pomocny — nie będziemy próbowali za wszelką cenę dojechać 
jak najdalej pomimo to, że oczy same będą nam się zamykały.
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Kawa, kawa, kawa i jeszcze raz słodycze

Kolejna rzecz, która może nam pomóc zachować uwagę i kon-
centrację za kierownicą, to kawa. Ma ona dwie ważne zalety: po 
pierwsze, działa pobudzająco (szczególnie kiedy jest gorąca, nie 
zalecam picia zimnej kawy, ponieważ może mieć działanie wprost 
przeciwne), a po drugie, dzięki niej co jakiś czas zmuszeni będzie-
my zarządzić postój, by uzupełnić jej poziom i przy okazji skorzy-
stać z toalety :} To może wydawać się śmieszne, ale opuszczenie 
samochodu nawet na krótką chwilę i przejście kilku kroków działa 
odświeżająco i pozwala na jakiś czas pozbyć się uczucia senności.

Osobiście lubię też mieć pod ręką jakieś owocowe dropsy, bo po 
pierwsze, zawierają cukier, a po drugie, zapewniają jakieś zajęcie.
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Tropiki w samochodzie? Ostrożnie z ogrzewaniem!

Wysoka temperatura otoczenia nie sprzyja koncentracji, dlatego 
podczas jazdy ogrzewanie w samochodzie powinno być tak usta-
wione, aby nie było zbyt ciepło. Ja preferuję temperaturę, którą 
można opisać słowami „zimno, ale znośnie”. Chodzi o to, żeby 
było nam chłodno, ale nie powodowało to wyraźnego dyskomfor-
tu. Warto również od czasu do czasu otworzyć okna i porządnie 
przewietrzyć wnętrze — to naprawdę pomaga!
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Pięć minut przerwy

Kolejny ważny temat to odpoczynki w podróży. Nie jest tajem-
nicą, że nocą za kierownicą dużo szybciej się męczymy. Mocno 
wysilamy wzrok, jesteśmy cały czas skupieni, a nasz naturalny 
zegar bezlitośnie domaga się snu. Często próbujemy jechać jak 
najdłużej, tak aby pokonać jak najwięcej kilometrów, zanim oczy 
zaczną się same zamykać — to błąd!

Powinniśmy zaplanować sobie w miarę regularne postoje i za-
trzymywać się na przykład co godzinę lub dwie na przydrożnych 
stacjach benzynowych lub parkingach. Wysiąść, porozciągać się, 
zatankować samochód albo napić się kawy. Ucieknie nam co 
prawda parę minut, ale dzięki temu przez całą podróż pozosta-
niemy skupieni i skoncentrowani, co niewątpliwie ma duży wpływ 
na nasze bezpieczeństwo. 

Co istotne, powinniśmy rozsądnie wybierać miejsca postoju. 
Unikajmy kiepsko oświetlonych i podejrzanych parkingów. Znacz-
nie bezpieczniej jest zatrzymać się na większych stacjach benzy-
nowych, przy restauracjach czy zajazdach. Na pewno będziemy 
tam się czuć bezpieczniej, a przy okazji będziemy mogli skorzystać 
z toalety albo gastronomii.
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Kapeć na drodze — jak się zachować?

Kapeć to co prawda problem nie tylko podróżujących nocą, jed-
nak to właśnie nocą powinniśmy zachować szczególną ostroż-
ność. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na ograniczoną 
widoczność. Kiedy się zorientujemy, że w którymś z kół ubywa 
powietrza, powinniśmy spróbować znaleźć bezpieczne miejsce, 
w którym będziemy mogli się zatrzymać. Zatrzymanie się w po-
łowie nieoświetlonego zakrętu lub na odcinku drogi bez pobocza 
może być bardzo niebezpieczne, ponieważ wskutek panujących 
ciemności nadjeżdżający z większą prędkością samochód może 
nas po prostu w porę nie zauważyć.

Dlatego też w miarę możliwości szukamy stacji benzynowej, 
zatoczki autobusowej, kawałka utwardzonego pobocza lub nawet 
jakiejś bocznej uliczki. Co ważne, operację wymiany koła zawsze 
zaczynamy od włączenia świateł awaryjnych (dodatkowo war-
to włączyć światła pozycyjne), założenia kamizelki odblaskowej 
i prawidłowego rozstawienia trójkąta ostrzegawczego. A oto jak 
ustawiamy trójkąt:
 • w terenie zabudowanym: tuż za samochodem;
 • poza obszarem zabudowanym: w odległości od 30 do 50 

metrów za samochodem;
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 • na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu: w odległości 
około 100 metrów za samochodem.

Odległości możemy śmiało wyliczyć orientacyjnie za pomocą 
kroków. Trzeba również wziąć pod uwagę ewentualne zakręty. 
Jeśli zatrzymaliśmy się tuż za zakrętem, to warto ustawić trójkąt 
w większej odległości niż zalecana, najlepiej na samym początku 
zakrętu, gdyż dzięki temu inni kierowcy będą mogli wcześniej 
zareagować.

Na pewno należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli kapeć 
przytrafi się nam w odludnym, nieoświetlonym miejscu. Często 
złodzieje działają w ten sposób, że rozrzucając na jezdni ostre 
przedmioty, próbują wymusić zatrzymanie się. Kiedy my będzie-
my zaaferowani problemem wymiany koła, oni mogą próbować 
ukraść znajdujące się w samochodzie rzeczy lub nawet cały sa-
mochód.

Podobną metodę stosują rabusie rozcinający opony podczas 
postoju na stacjach benzynowych i pod przydrożnymi restauracja-
mi. Jeśli po takim postoju zauważymy, że w którymś z kół brakuje 
powietrza, powinna nam się zapalić w głowie czerwona lampka: 
kluczyki zawsze trzymamy w kieszeni, a z wnętrza samochodu 
zabieramy wszystkie wartościowe rzeczy. Jeśli ktoś oferuje nam 
pomoc w wymianie koła, również powinniśmy uważać — często 
ma to na celu odwrócenie uwagi od wspólnika takiej osoby, który 
w tym czasie może próbować zakraść się do samochodu i ukraść 
na przykład telefon albo torebkę.
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A co, jeśli nocą nasz samochód  
zepsuje się na dobre?

Jeśli korzystamy z polisy ubezpieczeniowej z opcją car assistance, 
to mamy problem z głowy — wystarczy zadzwonić pod podany 
numer i w niedługim czasie pojawi się pomoc drogowa, która spró-
buje naprawić samochód na miejscu lub odholuje go do najbliższe-
go warsztatu. Tego typu ubezpieczenie może obejmować również 
dowóz paliwa lub samochód zastępczy.

Jednak nawet w takiej sytuacji powinniśmy zadbać o należyte 
zabezpieczenie miejsca awarii. Zasady są takie same jak w przy-
padku kapcia: światła awaryjne i pozycyjne, kamizelka odblaskowa 
i prawidłowo rozstawiony trójkąt ostrzegawczy.

To podstawy.
Krzątając się przy samochodzie, staramy się także nie wchodzić 

na jezdnię, a na przyjazd holownika czekamy na poboczu, tak by 
zminimalizować ryzyko, że uderzy w nas nadjeżdżający samochód.

Jeśli nasza polisa nie obejmuje opcji car assistance, wezwanie 
pomocy drogowej musimy niestety opłacić z własnej kieszeni, 
dlatego warto pomyśleć o tym w momencie dokonywania wyboru 
ubezpieczenia ;}
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Jazda na krawędzi? Zdecydowanie nie!

Często jeżdżąc nocą, popełniamy ogromny błąd, polegający na 
zbytnim trzymaniu się prawej strony jezdni. Skracanie (ścinanie) 
zakrętów albo usuwanie się jadącym za nami pojazdom, by ułatwić 
im wyprzedzanie, mogą okazać się bardzo niebezpieczne — na 
poboczu mogą przecież znajdować się piesi, zwierzęta albo nawet 
niewidoczne na pierwszy rzut oka przedmioty, takie jak zaparko-
wane samochody, leżące gałęzie, pozostawiony sprzęt rolniczy 
(doświadczenie z życia) lub inne niespodzianki.

Jeśli nawet w porę zauważymy taką przeszkodę, to gdy będzie 
nas ktoś wyprzedzał, nie będziemy mieli miejsca, żeby w porę 
uciec — w takiej sytuacji możemy więc wybierać między uderze-
niem w przeszkodę a uderzeniem w wyprzedzający nas samochód. 
Jak nietrudno się domyślić, obie opcje nie są specjalnie ciekawe…

Tak więc podczas jazdy nocą przede wszystkim dostosowujemy 
prędkość do swojego zasięgu widzenia. Nawet jeśli ograniczenia 
prędkości pozwalają nam jechać trochę szybciej, dobierzmy tempo 
podróży tak, by zawsze mieć jakiś sensowny margines bezpie-
czeństwa. Poza tym staramy się trzymać nieco bliżej środka jezdni 
i uważnie obserwujemy pobocza.
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Zwierzę na drodze — zachowaj ostrożność

Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, że po-
dróżując przez tereny niezabudowane, możemy natknąć się na 
znajdujące się na drogach dzikie zwierzęta. Większość najpopu-
larniejszych wśród zwierzaków szlaków jest co prawda z reguły 
dobrze oznakowana, ale i tak nie zmienia to faktu, że żaden znak 
nie zastąpi zdrowego rozsądku.

Kiedy poruszamy się drogami biegnącymi przez tereny leśne 
czy pola i łąki, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że na jezd-
ni w najmniej oczekiwanym momencie może się pojawić dzikie 
zwierzę albo pies lub kot. Dlatego też po pierwsze, nie bójmy się 
używać świateł drogowych (długich), bo znacznie zwiększają one 
nasz zasięg widzenia (nie tylko przed siebie, ale także na boki), a po 
drugie, dostosujmy prędkość do panujących na drodze warunków. 

A co zrobić, jeśli na naszej drodze pojawi się zwierzę? Zacznijmy 
od tego, że bezpieczniej jest omijać je od tyłu, większość zwierza-
ków bowiem na widok nadjeżdżającego samochodu albo zatrzy-
ma się w miejscu, albo, szukając drogi ucieczki, ruszy przed siebie. 
Dlatego omijając je od tyłu, mamy większe szanse na uniknięcie 
zderzenia. Warto mieć również świadomość, że zwierzęta często 
poruszają się grupami, więc jeśli na drodze przed nami pojawiła 
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się jedna sarna, to niewykluczone, że w ślad za nią pobiegną za 
chwilę kolejne.

Kolejna bardzo ważna sprawa: jeśli zwierzę zatrzyma się na 
drodze, uniemożliwiając nam przejazd, w żadnym razie nie wysia-
damy z samochodu i nie próbujemy go przepłoszyć — może być po 
prostu agresywne i nas zaatakować. Pozostajemy więc w samo-
chodzie i używamy klaksonu oraz świateł drogowych i awaryjnych.

Również jeśli uderzyliśmy już w zwierzę i leży ono nieruchomo 
na drodze, absolutnie nie podchodzimy do niego ani nie próbu-
jemy go przesuwać — może być ranne, ogłuszone lub chwilowo 
nieprzytomne. Kiedy się ocknie, będzie więc zdezorientowane 
i przestraszone, a przez to też niebezpieczne i agresywne.

I na koniec jeszcze jedna uwaga: pamiętajmy, że sarny i zające 
nie posiadają ubezpieczenia OC ani AC, więc za wszystkie powstałe 
w wyniku zderzenia szkody w większości przypadków zapłacimy 
z własnej kieszeni. Co więcej, jeśli na miejsce wypadku wezwiemy 
policję, to może się okazać, że za spowodowanie zderzenia oprócz 
słów otuchy i wsparcia dostaniemy również mandat…

Podsumowanie
Gdy wybierając się w podróż, wiemy, że przynajmniej część trasy 
będziemy pokonywali nocą, warto poświęcić te kilka dodatkowych 
minut na przygotowanie samochodu. Sprawdźmy światła, upew-
nijmy się, że koło zapasowe jest sprawne i że w bagażniku mamy 
gaśnicę, kamizelkę odblaskową, apteczkę i trójkąt ostrzegawczy. 
Umyjmy szyby i w razie potrzeby uzupełnijmy zapas płynu do 
spryskiwaczy.

Przed podróżą postarajmy się dobrze wypocząć i wyspać, a kie-
dy usiądziemy za kierownicą, cały czas utrzymujmy koncentrację. 
Ustawmy temperaturę na nieco niższą, włączmy muzykę, rozma-
wiajmy z pasażerami, śpiewajmy. Pijmy gorącą kawę i podjadajmy 
cukierki. A gdy tylko dopadnie nas znużenie lub senność, natych-
miast zróbmy sobie przerwę.

Zaplanujmy w miarę regularne postoje. Co godzinę lub dwie 
przewietrzmy się, rozprostujmy nogi i plecy. Warto zjeść coś 
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ciepłego i chwilę odpocząć od widoku przesuwającej się w świetle 
reflektorów drogi.

Podczas jazdy uważnie obserwujmy pobocza, gdyż często 
możemy trafić na pieszych lub rowerzystów niewyposażonych 
w żadne odblaskowe elementy ubrań. Jadąc, trzymajmy się raczej 
środka swojego pasa, aby mieć więcej miejsca i czasu na reakcję, 
gdy ewentualnie ktoś lub coś wtargnie na jezdnię.

Gdy złapiemy gumę lub nasz samochód odmówi posłuszeń-
stwa, zadbajmy o dobre oznakowanie miejsca awarii. Postaraj-
my się zatrzymać w widocznym, bezpiecznym miejscu, włączmy 
światła awaryjne, załóżmy kamizelkę odblaskową i ustawmy w od-
powiedniej odległości trójkąt ostrzegawczy. Zejdźmy z jezdni i na 
ewentualną pomoc zaczekajmy w samochodzie lub na poboczu.

Jeśli w trakcie podróży natrafimy na dzikie zwierzęta, pamiętaj-
my, by pod żadnym pozorem nie opuszczać samochodu. Spróbuj-
my przepłoszyć je klaksonem i mruganiem światłami lub omińmy 
od tyłu. Jeśli doszło już do zderzenia ze zwierzęciem, to również 
w żadnym razie nie wysiadamy z samochodu i nie podchodzimy do 
potrąconego zwierzaka, ponieważ może ono wciąż żyć i wskutek 
uderzenia być zdezorientowane i agresywne.

Warto też zadbać o bezpieczeństwo i unikać zatrzymywania 
się w kiepsko oświetlonych, odosobnionych miejscach. Lepiej nie 

TOMASZ MANDA 79



zatrzymujmy się, by zabrać nocą autostopowiczów, a kiedy złapie-
my gumę, wyjmijmy ze stacyjki kluczyki i zabezpieczmy wszystkie 
znajdujące się w samochodzie wartościowe przedmioty. Często 
bowiem w takich okolicznoś-
ciach dochodzi do napadów 
i kradzieży, na przykład pod 
pretekstem bezinteresownej 
pomocy w wymianie koła.

Pozdrawiam,
Tomek Manda
Prentki-BLOG.pl

Więcej na temat bezpiecznej 
jazdy nocą znajdziesz na: 

http://bit.ly/1xocvbs
http://bit.ly/1GqdwkT
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