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ROZMOWY

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

O PANI DANUCIE
TURSKIEJ-STACHOWICZ

Z

głębokim smutkiem i żalem
informujemy, że 17 listopada
po długiej walce z chorobą
odeszła na zawsze Pani Danuta
Turska-Stachowicz, współzałożycielka i wiceprezes firmy
DAWOJ Sp. z o.o. z Łomianek.
Firma rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Jej nazwa to zestawienie pierwszych sylab imion
założycieli – Pani Danuty i Jej
męża Wojciecha. Dla obojga wybór
branży, której chcieli poświęcić
swe życie zawodowe, był oczywisty. Wynikał on z wcześniejszych
doświadczeń i tradycji rodzinnych.
Jako wiceprezes firmy Pani Danuta
dbała o jej wizerunek i to pod Jej
czujnym okiem z czasem stała się
ona prężnie działającą placówką
świadczącą szeroki zakres usług
motoryzacyjnych, od handlu
częściami zamiennymi, poprzez
dystrybucję środków smarnych
i oleju, po naprawy samochodów.
W 2000 roku DAWOJ Sp. z o.o. jako
pierwsza firma w Polsce podpisała
umowę z Subaru Import Polska sp.
z o.o., co było wynikiem naszych
wcześniejszych kontaktów w latach 90. Od tamtego momentu Pani
Danuta pełniła obowiązki Autoryzowanego Dealera Subaru w Łomiankach. Można powiedzieć,

że była prawdziwą uśmiechniętą
wizytówką prowadzonego przez
siebie salonu. Wynikało to z Jej
niezwykle pogodnego usposobienia, którego tak bardzo będzie nam
teraz brakowało.
Jak wspominają Jej bliscy, Pani
Danuta miała wiele talentów, była
osobą niezwykle wszechstronną
i świetnym organizatorem. Jedną
z Jej pasji, a jednocześnie sposobem na stres, było gotowanie.
To w kuchni realizowała swoje
kulinarne pomysły, godzinami
wyczarowując w niej wyszukane
potrawy. Gotowała rewelacyjnie,
a niedzielne obiady czy inne
spotkania w gronie rodzinnym
oznaczały prawdziwą ucztę.
Pani Danuta kochała czas spędzany z najbliższymi, wykorzystując go do umacniania więzi
i pielęgnowania rodzinnych tradycji. Jej oczkami w głowie były
wnuki, dla których gotowa była
zrobić wszystko. Bywała również
uparta, lecz zawsze miało to jakiś
wyższy cel dla dobra rodziny.
Życiowe zakręty i problemy pokonywała z podniesioną głową
i nigdy się nie poddawała. Tak zapamiętają Ją najbliżsi, a pamięć
przetrwa i stanie się pięknym
wspomnieniem.

Wartości, które były tak ważne
w życiu rodzinnym, Pani Danuta
przeniosła również na grunt zawodowy. To dzięki Jej podejściu do
pracy i umiejętnościom organizacyjnym w firmie panowała miła atmosfera, co wpływało m.in. na niewielką rotację personelu. Zdecydowana większość pracowników
blisko 30-osobowego zespołu
spółki DAWOJ może pochwalić się
już kilkunasto-, a nawet ponad
dwudziestoletnim stażem.
Wraz z odejściem Pani Danuty
„rodzina Subaru” straciła prawdziwą przyjaciółkę. Jesteśmy
Jej wdzięczni za czas i energię,
które poświęciła dla promocji
i wzmocnienia obecności naszej marki w Polsce. Jest nam
bardzo przykro, że przyszłoroczne trzydzieste urodziny firmy
DAWOJ Sp. z o.o. świętować
będziemy bez Pani Danuty i Jej
uśmiechu. Trud włożony przez
Nią w budowanie pozycji spółki
na rynku z pewnością będzie
jednak procentował przez kolejne
lata, a rodzinną tradycję będzie
kontynuował syn Michał.
W tym smutnym czasie
Rodzinie i bliskim przekazujemy
wyrazy szczerego współczucia.
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AKTUALNOŚCI

ŚWIATOWA PREMIERA NOWEGO SUBARU BRZ

18

listopada swoją światową premierę
miał S
 ubaru BRZ w amerykańskiej
specyfikacji 2022. Samochód został
zaprojektowany tak, aby dzięki swojej prawdziwie sportowej naturze dostarczyć jeszcze
więcej przyjemności z jazdy, zapewniając
jednocześnie kierowcy „spokój ducha” podczas prowadzenia. Celem osiągnięcia zamierzonego efektu znany dotychczas Subaru
BRZ musiał przejść sporą metamorfozę.
Założony cel udało się osiągnąć. Nowy
Subaru BRZ z napędem na tylne koła jest samochodem sportowym z prawdziwego zdarzenia. Wyposażony został w silnik Subaru
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BOXER o pojemności 2,4 litra, który zapewnia zdecydowane przyspieszenie i płynną
jazdę. Silnik został zamontowany z przodu
pojazdu tak nisko, jak to możliwe w celu
zmaksymalizowania zalet wynikających z nisko położonego środka ciężkości, niewielkiej
wagi i kompaktowego rozmiaru. W nowym
Subaru BRZ moment obrotowy silnika jest
aż o 15% większy niż w poprzedniej wersji
tego modelu. Ponadto w egzemplarzach
wyposażonych w 6-stopniową automatyczną skrzynkę biegów udoskonalony został
tryb jazdy Sport, co wpływa na sposób
pokonywania zakrętów. Nowy Subaru BRZ

zbudowany został na platformie S
 ubaru
Global Platform (SGP). Dzięki wiedzy zdobytej przez naszych inżynierów podczas
dotychczasowych prac nad nią, a także
dzięki zastosowaniu nowych technik konstrukcyjnych w pojeździe udało się znacznie
zwiększyć sztywność nadwozia. To z kolei
przyczyniło się do osiągnięcia lepszej reakcji
układu kierowniczego na polecenia prowadzącego i zwiększenia przyczepności na zakrętach. Nie bez wpływu na jakość prowadzenia jest również fakt zastosowania 18-calowych aluminiowych felg w zestawie z oponami Michelin Pilot Sport. Jak na samochód

sportowy przystało, Subaru BRZ może
pochwalić się wyrafinowanym wyglądem.
Uwagę zwraca szerszy, nisko zamontowany
sześciokątny grill oraz wyraźnie kontrastujące ze sobą wąska kabina i mocno zarysowane błotniki. Dodatkowymi sportowymi akcentami są liczne elementy aerodynamiczne,
takie jak spojlery boczne czy też wyloty
powietrza zlokalizowane tuż za przednimi
błotnikami. Nowy Subaru BRZ oferuje ponadto liczne udogodnienia na pokładzie. Świetnie
zorganizowane wnętrze samochodu i lepsza widoczność zza kierownicy pozwalają
lepiej skupić się na prowadzeniu. Dzięki
połączeniu 7-calowego wyświetlacza TFT

z wyświetlaczem LCD kierowca w sposób
szybki i intuicyjny odczyta ważne informacje,
które pozwolą mu odpowiednio zareagować na sytuację na drodze, bez względu
na panujące warunki czy obrany tryb jazdy.
Specjalnie wyprofilowane sportowe fotele
pozwolą natomiast zminimalizować ewentualne zmęczenie. Podróż nowym Subaru
BRZ z pewnością umili dostępny na jego
pokładzie system informacyjno-rozrywkowy S
 ubaru STARLINK. System ten oferuje
również funkcje związane z bezpieczeństwem i ochroną kierowcy i pasażerów.
Warto podkreślić, że modele ze wspomnianą 6-stopniową automatyczną skrzynką

biegów wyposażone będą standardowo
w system wspomagania kierowcy E
 yeSight.
Jego obecność z całą pewnością zapewni
spokojną i naprawdę bezpieczną jazdę.
Dający się obecnie poznać światu Subaru
BRZ drugiej generacji narodził się w ramach
wspólnego projektu Subaru Corporation
i Toyota Motor Corporation. Jest on efektem nieustannego dążenia obu firm do
tworzenia coraz lepszych samochodów.
W sprzedaży pojawi się on wczesną jesienią 2021 roku - niestety tylko i wyłącznie
na rynku amerykańskim. Nie ma na razie
planów dotyczących przyszłej dostępności nowego Subaru BRZ w Europie.

7

AKTUALNOŚCI

5G I C-V2X – NIE USTAJEMY W BADANIACH

P

od koniec ubiegłego roku informowaliśmy o rozpoczęciu przez nas badań
dotyczących zastosowania mobilnych
systemów łączności piątej generacji 5G
i systemów łączności Cellular V2X, mających na celu wspomaganie kierowcy
podczas prowadzenia samochodu i zautomatyzowanie jazdy. Prace prowadzimy
we współpracy z SoftBank Corp. Dzisiaj
możemy podzielić się pierwszymi ich wynikami. W sierpniu udało się nam pomyślnie
przeprowadzić weryfikację działania wymienionych systemów w dwóch różnych
przypadkach włączania się samochodu do
ruchu. Analizę rozwiązań opartych na technologiach 5G i C-V2X, wspomagających
kierowcę przy wykonywaniu tego manewru,
przeprowadziliśmy jako pierwsi na świecie.
Badania przeprowadzone zostały na terenie naszego centrum badawczo-rozwojowego Bifuka Proving Ground, położonego w mieście Bifuka na japońskiej wyspie Hokkaido,
gdzie udało się zapewnić odpowiednie środowisko do funkcjonowania sieci 5G i komunikacji C-V2X. Do pozycjonowania pojazdu wykorzystano usługę „ichimill” firmy SoftBank.
W pierwszym z analizowanych przypadków zweryfikowaliśmy wsparcie systemu 5G
podczas włączania się zautomatyzowanego
pojazdu do ruchu na autostradzie. W trakcie
badania zarówno samochód włączający
się, jak i samochody jadące już wspomnianą
autostradą wysyłały zestaw informacji do
serwera MEC za pośrednictwem sieci 5G.

KOLEJNY REKORD GUINNESSA POBITY!

Z

przyjemnością informujemy,
że po raz kolejny zostaliśmy
wpisani do Księgi rekordów Guinnessa. Taka wiadomość dotarła do nas z Subaru
w Ameryce, gdzie udało się
zorganizować największą w historii paradę samochodów naszej
marki. Na tegoroczne wydarzenie
w słonecznej Kalifornii ściągnęło ponad trzykrotnie więcej
pojazdów spod znaku Plejad niż
na podobną imprezę zorganizowaną pięć lat temu w Moskwie.
Tym samym po raz kolejny udało
się nam pobić rekord Guinnessa.
Tegoroczna parada zorganizowana została przez Subaru
Tecnica International w ramach
Subiefest, czyli cieszącego się
ogromną popularnością w USA
corocznego pokazu pojazdów
naszej marki. Odbyła się ona
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4 października na terenie centrum targowego OC Fair & Expo
Center w mieście Costa Mesa.
Trasa liczyła dwie mile, które
z dumą pokonało aż 1751 samochodów Subaru. Ta imponująca
liczba pozwoliła na kolejny
wpis do Księgi rekordów Guinnessa. Poprzedni uzyskaliśmy
w 2015 roku za sprawą hucznego święta pojazdów naszej
marki SubaFest w Moskwie.
Wówczas na tamtejszym torze
wyścigowym zaprezentowało
się 549 aut. Wcześniej rekord
udało się dwukrotnie ustanowić Amerykanom. W 2013 roku
podczas parady w wiosce Itasca
w stanie Illinois zjechało się
371 samochodów S
 ubaru, co
pozwoliło poprawić sukces osiągnięty w tym samym miejscu
cztery lata wcześniej – wówczas

Dane obejmowały między innymi ich aktualne położenie i prędkość. Następnie specjalna aplikacja na serwerze prognozowała
ewentualną kolizję pomiędzy tymi pojazdami, korzystając z uzyskanych informacji.
W przypadku jej faktycznego prawdopodobieństwa aplikacja wysyłała komunikaty
ostrzegawcze i polecenia dotyczące hamowania do pojazdu znajdującego się na pasie
dolotowym. Następnie system wspomagania
obecny na jego pokładzie obliczał na ich
podstawie odpowiednią prędkość, przy
osiągnięciu której samochód mógł uniknąć
zderzenia. Nasze badanie zakończyło się
sukcesem – samochód bezpiecznie zajął
miejsce pomiędzy innymi jadącymi pasem
głównym autostrady. Kluczowe znaczenie
dla osiągnięcia jego pomyślnego wyniku
miały niewielkie opóźnienia transmisji danych oraz wysoce niezawodna komunikacja.
W drugim przypadku zweryfikowaliśmy
z kolei wsparcie systemu C-V2X w sytuacji,
w której zautomatyzowany pojazd zamierzał
włączyć się do ruchu przy niedostatecznej
ilości miejsca pomiędzy samochodami jadącymi pasem głównym, na przykład w korku.
Podczas badania pojazd jadący pasem dolotowym, wykorzystując łączność C-V2X,
wysyłał do użytkowników pasa głównego
prośbę o ich zahamowanie w celu umożliwienia mu zajęcia miejsca pomiędzy nimi.
Samochód otrzymujący tę prośbę obliczał
wówczas swoje położenie i prędkość, które umożliwiłyby bezpieczne włączenie się

do ruchu pojazdu dojeżdżającego i w odpowiednim momencie wysyłał mu swoje
pozwolenie na wjazd. Tę weryfikację również udało się nam przeprowadzić pomyślnie – pojazd zautomatyzowany i w tym
przypadku bezpiecznie „wtopił się” w przygotowaną przestrzeń na pasie głównym.
Uzyskane wyniki z całą pewnością
pozwolą już niebawem na zastosowanie
sieci 5G i łączności C-V2X do wspomagania
prowadzenia samochodów Subaru, co bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo ich
kierowców i pasażerów. Już teraz wspólnie
z SoftBankiem planujemy kontynuację badań
i analizę kolejnych scenariuszy zastosowania
zaawansowanych technologii 5G i C-V2X
w systemach sterowania naszymi pojazdami. Dzięki ich wdrożeniu samochody spod
znaku Plejad poprzez sieci komórkowe
byłyby docelowo skomunikowane z innymi
samochodami, elementami infrastruktury
drogowej czy też pieszymi, a to przełożyłoby się w istotny sposób na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

SUBARU W USA Z PIĘCIOMA NAGRODAMI ALG

w Itasce pojawiło się 339 pojazdów spod znaku Plejad.
Subiefest, na którym w tym
roku udało się nam zasłużyć
na kolejny wpis do Księgi rekordów Guinnessa, jest jednym z największych spotkań entuzjastów
Subaru w USA, organizowanym
od 2006 roku. Tradycyjnie odbywa się ono w formie festiwalu.
W tym roku z uwagi na panującą
pandemię zaproponowano rozwiązanie alternatywne – paradę,
która zapewniała uczestnikom
wydarzenia bezpieczeństwo,
a jednocześnie za sprawą pobitego rekordu przeszła do historii.
Co więcej, osoby biorące udział
w uroczystym przejeździe wsparły szczytny cel, jakim będzie
zakup posiłków dla potrzebujących. Zamiast tegorocznej sprzedaży biletów Subaru w Ameryce

poprosiło bowiem o darowizny od
każdego zarejestrowanego na paradę pojazdu na rzecz Feeding
America – organizacji walczącej
z głodem. Datki przekazane przez
uczestników wydarzenia wystarczą na zakup 241800 posiłków.
Subaru w Ameryce zobowiązało
się natomiast sfinansować ponad dwa razy tyle i zwiększyć
tę liczbę do 500 000. Feeding
America przekaże zakupione
posiłki dwóm lokalnym bankom
żywności – Los Angeles Regional
Food Bank oraz Second Harvest
Orange County. Zbiórka pieniężna podczas tegorocznej parady
Subaru jest częścią partnerskiej
współpracy S
 ubaru w Ameryce
z Feeding America mającej obecnie na celu pomoc w zapewnieniu
50 milionów posiłków osobom
dotkniętym przez COVID-19.
plejady.subaru.pl

P

ółnocnoamerykańska firma
konsultingowa
ALG przeprowadziła niedawno kolejny ranking
samochodów używanych w USA,
które cieszą się najmniejszym
spadkiem swojej wartości po
trzyletnim okresie eksploatacji,
i przyznała nagrody 2021 ALG
Residual Value Awards. Tym
razem jury postanowiło wyróżnić naszą markę prestiżowym
tytułem „Top Mainstream Brand”
na 2021 rok. Jednocześnie cztery
modele S
 ubaru otrzymały nagrodę „Residual Value Award”
w czterech różnych kategoriach.
Tytuł „Top Mainstream Brand”
przyznawany jest marce, której
samochody z upływem kolejnych
lat użytkowania utrzymują swoją
facebook.pl/MagazynPlejady

wartość na poziomie wyraźnie
wyższym niż pojazdy innych
marek. Subaru w USA udało się
go zdobyć i zająć pierwsze miejsce w kategorii samochodów
popularnych już po raz piąty
w historii rankingu ALG. Wcześniej tym zaszczytnym tytułem
cieszyliśmy się w latach 2016,
2017, 2018 i 2019. Zadowolenia
z ponownego wyróżnienia nie
krył Thomas J. Doll, prezes
Subaru w Ameryce, podkreślając,
że nabywcy samochodów wybierają markę S
 ubaru ze względu
na bezpieczeństwo, niezawodność i wartość, jaką oferują jej
pojazdy. Klienci wiedzą, że mogą
liczyć na ich trwałość w czasie
kolejnych sezonów użytkowania. Zdobyty tytuł jest z kolei
wyrazem uznania dla miłości,
jaką wkładamy w proces ich

tworzenia. Na uwagę zasługuje
fakt, że w swoim rankingu ALG
wybrało jedynie dwie najlepsze
marki – jedną w grupie samochodów popularnych, drugą w grupie
samochodów premium. Fakt
przyznania nam tytułu „Top Mainstream Brand” w pierwszej z nich
jest zatem nie lada wyróżnieniem,
którego rangę podnosi dodatkowo fakt, że w USA cieszyliśmy
się nim już czterokrotnie.
W jesiennym rankingu ALG
postanowiła dodatkowo wyróżnić cztery modele spod znaku
Plejad w specyfikacji 2021 w różnych kategoriach. Były nimi:
Impreza, Forester, Subaru XV
(w Ameryce Północnej nazywane Crosstrekiem) oraz WRX.
Impreza zwyciężyła w segmencie
samochodów kompaktowych,
Forester w grupie kompaktowych

pojazdów użytkowych, Subaru
XV w kategorii subkompaktowych pojazdów użytkowych,
a WRX w zestawieniu samochodów sportowych. Warto
podkreślić, że pojazdy oceniane
były aż w dwudziestu dziewięciu
różnych kategoriach. W każdej
z nich wybrano ten, który według
przewidywań ekspertów ALG po
trzech latach użytkowania utrzyma najwyższą procentowo część
wyjściowej sugerowanej ceny
detalicznej producenta. Wpływ
ma na to wiele różnych czynników, które uważnie przeanalizowano. Tym bardziej cieszy fakt,
że aż cztery nasze modele znalazły się w gronie samochodów,
których prognozowana wartość
po trzech latach użytkowania
będzie najbardziej zbliżona do ich
wartości w momencie zakupu.
PLEJADY 6/2020
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RAJDY

TEKST: MICHAŁ KRUK / ZDJĘCIA: MATEUSZ BANAŚ

MAMY TO! TYTUŁ MISTRZA POLSKI
W KLASIE HR2 OBRONIONY!

Po bardzo udanym występie w pierwszej rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski, Rajdzie Rzeszowskim, załoga Michał Pryczek i Jacek Pryczek, startująca
granatową Subaru Imprezą „555”, z pozytywnym nastawieniem pojawiła się również
na rozgrywanym miesiąc później Rajdzie Śląska.

J

ego organizatorzy przygotowali dla
zawodników ponad 100 km odcinków specjalnych, skumulowanych
podczas jednego dnia rywalizacji. Specyfikacją trasy przypominały te z Rajdu
Nadwiślańskiego, który w związku z pan-
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demią został w tym roku odwołany. Tymczasem na Śląsku, w związku ze wzrostem liczby potwierdzonych przypadków
Covid-19, organizator wydał oficjalny
komunikat o rozgrywaniu rajdu bez udziału kibiców (brak dostępu do parku serwi-

sowego, bazy rajdu, startu oraz brak stref
dla kibiców przy odcinkach specjalnych).
Tradycyjnie ceremonia startu Rajdu
Śląska odbyła się na Stadionie Śląskim
w Chorzowie, ale zgodnie z zapowiedziami organizatorów jedynie z udziałem
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mi technicznymi czy też niewłaściwym
przygotowaniem aut, wyciągnęła wnioski
i dużo lepiej przygotowała swoje rajdówki
do tego rajdu. Prym wiodły auta klasy R5,
znacznie młodsze i bardziej zaawansowane technologicznie. Znacznie trudniej
było więc załodze Pryczków uzyskać
wyniki jak na Podkarpaciu, w pierwszej
dziesiątce.

wąskiej grupy uprawnionych osób.
Wzdłuż odcinków specjalnych, oddalonych od stadionu o około 40 km, można
było jednak zobaczyć grupy wiernych
kibiców rajdowych oraz mieszkańców
okolicznych miejscowości, entuzjastycznie dopingujących rywalizujące załogi.
Tymczasem, jeszcze przed rajdem,
dobrze nam znana „Babcia 555” przeszła
standardowy przegląd. Jedyne modyfikacje dokonane przez MTS Dzierżoniów
dotyczyły układu kierowniczego. Miały
na celu poprawienie pewności prowadzenia auta w szybkich łukach, których
na śląskich odcinkach nigdy nie brakuje.
Przedrajdowa rozgrzewka na odcinku
testowym odbyła się w piątek, dzień przed
rywalizacją o sekundy. Podczas drugiego przejazdu tej trasy załoga Pryczków
zauważyła, że samochód zachowuje się
nietypowo. Po szybkiej analizie udało się
ustalić, że zaciął się termostat. Równie
szybka naprawa usterki pozwoliła załodze
wrócić na odcinek testowy i wykonać
kolejne dwa przejazdy treningowe.
Rano następnego dnia rozpoczęła
się zasadnicza rywalizacja zawodni-
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Zgodnie z założeniami wprowadzonych w aucie modyfikacji rajdówka
prowadziła się bardzo dobrze w szybkich
łukach, dzięki czemu Michał i Jacek
świetnym tempem pokonywali kolejne
kilometry oesów. Ostatecznie zdobyli
pierwsze miejsce w HR2 i uplasowali się
na 16. pozycji w klasyfikacji generalnej
Rajdu Śląska.

Niecały miesiąc później miała się odbyć trzecia, przedostatnia runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Miała to być ostatnia eliminacja rozgrywana w Polsce, ponieważ zakończenie
zaplanowane było na Słowacji. Jednak
dzień przed rozpoczęciem Rajdu Świdnickiego-KRAUSE nasi południowi sąsiedzi
oficjalnie poinformowali o odwołaniu

Rajdu Koszyc, który miał być ostatnią
eliminacją w sezonie. Tym samym wyniki uzyskane przez poszczególne załogi
podczas trzeciej eliminacji RSMP, z siedzibą w Świdnicy, miały jeszcze większe
znaczenie, niż pierwotnie przewidywano.
Sezon rajdowy AD 2020 miał się zakończyć po trzech rundach i trwać w sumie
niecałe 60 dni.
Rajdowe zmagania rozpoczynały się
po południu 3 października, jednak rano
załogi miały okazję sprawdzić samochody podczas odcinka testowego, którego
fragment przebiegał przez słynne Patelnie
Walimskie. Miejsce widowiskowe, uwielbiane przez kibiców przede wszystkim
ze względu na możliwość oglądania aut
pokonujących serpentyny w Walimiu tak
zwanym bokiem. Właśnie z tego powodu
Michał z Jackiem postanowili pokonać ten
fragment drogi widowiskowo, ku ogromnej radości zgromadzonych kibiców.
Pierwszego dnia rywalizacji organizator przewidział w sumie trzy odcinki
specjalne. Na początek i zakończenie
były to przejazdy odcinka miejskiego
w Świdnicy, zlokalizowanego tuż obok

ków. Plan zespołu Subaru Historic Rally
Team na Rajd Śląska zakładał przede
wszystkim zdobycie pierwszego miejsca
w klasie HR2 i tym samym umocnienie
się na pozycji lidera w klasie, jak również
uzyskanie możliwie najwyższej pozycji w klasyfikacji generalnej rajdu. Już
po pierwszych odcinkach specjalnych
widać było, że punkt drugi planu będzie
trudniejszy do zrealizowania niż w Rzeszowie. Konkurencja, która poprzednio
borykała się z różnego rodzaju problemaplejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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bazy rajdu znajdującej się tradycyjnie
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Świdnicy. Rozdzielone zostały one
przejazdem odcinka przebiegającego
przez Walim i wspomniane wcześniej
Patelnie Walimskie. Niestety wskutek
zmieniającej się na Dolnym Śląsku pogody na trasie tej próby sportowej silny
wiatr przewrócił drzewo, na które najechała jedna z załóg, blokując całkowicie
trasę odcinka. Kolejne załogi czekające
w kolejce, aby pokonać tę próbę, zostały
skierowane tak zwaną drogą alternatywną bezpośrednio do Świdnicy na drugi
przejazd miejskiego odcinka. Tam zawodnicy z mocnym niedosytem oesowych kilometrów zakończyli rywalizację
pierwszego dnia.
Po ciepłym i suchym piątku sobota zapowiadała się deszczowo i chłodno. Załogi
miały sporą trudność z przewidzeniem,
jakie warunki pogodowe będą panować
na pokonywanych tego dnia próbach sportowych. Ku zaskoczeniu zespołów z czołówki mokra nawierzchnia pierwszego
odcinka specjalnego przesychała i opony
deszczowe okazały się złym wyborem.
„Babcia 555” jako jedno z ostatnich aut
pokonała ten odcinek na delikatnie wilgotnej nawierzchni. Kolejne auta musiały
się zmierzyć z bardzo mokrą jezdnią, ponieważ na trasie zaczął padać deszcz. Jak
się jednak okazało, najwięcej dramatyzmu
i zmian w klasyfikacji generalnej przyniósł kolejny odcinek pokonywany przez
zawodników tego dnia. Do tzw. Kamionek

Pryczki przystąpili na oponach, z których
korzystali podczas pierwszej próby, ponieważ zabrakło czasu na zmianę opon
na lepsze w warunkach deszczowych.
Wskutek tego część konkurencyjnych
załóg uzyskała nad nimi dość znaczną
przewagę w prowadzeniu auta. Finalnie
kosztowało to Pryczków aż 30 sekund
straty do rywala z klasy na próbie o długości 23,5 km oraz spadek o aż 12 pozycji
w klasyfikacji generalnej rajdu.
Przed OS 6 zespołowi udało się podmienić dwie posiadane opony, by lepiej
poradzić sobie w deszczowych warunkach. Jednak zanim granatowa Impreza
stanęła na starcie, na trasie kolejnego
odcinka przebiegającego przez patelnie
w Walimiu doszło do kilku wypadków
wskutek coraz bardziej obfitych opadów
deszczu. Jeden z nich doprowadził do
przerwania rywalizacji i zmusił organi-

zatora do zarządzenia tzw. wolnego przejazdu trasy przez kolejne auta czekające
na starcie. Michał postanowił więc nieco
zrekompensować kibicom rozczarowanie i ponownie przejechał poślizgami
tzw. patelnie.

Nad odcinkami specjalnymi rajdu cały
czas wisiały deszczowe chmury i mimo
obiecujących prognoz wiele załóg miało
wątpliwości, czy odcinki w drugiej pętli
będą już suche. Właściwy dobór opon był
w tym rajdzie czynnikiem kluczowym,

przesądzającym o sukcesie lub porażce.
Ekipa SHRT, mając cały czas bezpieczną
przewagę nad drugim w klasie zawodnikiem i walcząc przede wszystkim
o obronę tytułu Mistrza Polski HR2,
postanowiła nie ryzykować i skorzystać z opon dających większą pewność
na mokrym asfalcie. Niestety i tym razem
wybór okazał się nie najlepszy. Tuż przed
rozpoczęciem drugiej pętli niedzielnego
etapu chmury znad Gór Sowich rozeszły
się i wyszło mocne słońce, które bardzo
szybko osuszyło trasy rajdu na otwartej
przestrzeni. W terenach zalesionych
padający wcześniej deszcz spłukał natomiast większość naniesionych z poboczy
piasku, ziemi i błota, powodując, że mokry nadal asfalt był jednak zaskakująco
dobrze przyczepny. Załoga granatowej
Subaru Imprezy musiała się więc zadowolić wynikami w trzeciej dziesiątce

Serdecznie gratulujemy sukcesu
Michałowi i Jackowi, jak również mechanikom, niezmiennie w składzie: Marek
Kluszczyński, Michał Janiak (Bercik),
Bartek Janiak (Młody Bercik) i Robert Bólat, oraz wszystkim pozostałym, a mniej
widocznym członkom zespołu Subaru
Historic Rally Team.
Gratulujemy również wszystkim
innym załogom i zespołom walczącym na odcinkach Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski,
ze szczególnym wskazaniem na zwycięzców poszczególnych klas w tym
nietypowym sezonie rajdowym. Mimo że
ten sezon rajdowy był bardzo krótki,
to jednocześnie trudny dla wszystkich.
Trzymamy kciuki, by przyszły rok przyniósł nam wszystkim więcej rozegranych rajdów i więcej rajdowych emocji
w możliwie normalnych warunkach.

rajdu, kończąc go finalnie na 23. pozycji
w klasyfikacji generalnej.
Najważniejsze było jednak, że udało
się wygrać z konkurentami w klasie i tym
samym obronić tytuł Mistrzów Polski
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski w klasie HR2 oraz zająć 13. miejsce
w klasyfikacji generalnej tegorocznego,
najkrótszego w historii sezonu RSMP.
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ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA

NAJMILEJ WSPOMINAM POWROTY –
ROZMOWA Z KACPREM REKOWSKIM

/CZ. 1/

fot. Jan Cetera

Kacper Rekowski z Torunia swe życie na stałe związał z wodą. Po ukończeniu edukacji
w Akademii Morskiej jako marynarz ruszył na podbój mórz i oceanów na statkach
towarowych. Kilka lat temu postanowił zmienić nieco swoje obowiązki na pokładzie
i spróbować sił jako ratownik morski. Obecnym miejscem jego pracy są statki ratownicze.
Choć zdążył się już przyzwyczaić do tego, że blisko połowę czasu w roku spędza na wodzie,
to jednak nieustannie tęskni za lądem. To na nim może realizować sportowe pasje i jeździć
Foresterem, o którym jeszcze niedawno marzył całymi godzinami podczas dalekich rejsów.

Agnieszka Jama: Panie Kacprze,
właśnie wrócił Pan z dyżuru
na morzu i już wybiera się na ultramaraton. Gdzie czuje się Pan
lepiej – na wodzie czy na lądzie?
Kacper Rekowski: Dobre pytanie! (śmiech) Zdecydowanie
na lądzie, a to ze względu na tryb
życia, jaki prowadzę. Jest on bardzo aktywny, a ląd daje zdecydowanie więcej możliwości. Moją
pasją jest sport, głównie bieganie.
Lubię też dzielić życie z przyjaciółmi. Morze natomiast kojarzy
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mi się przede wszystkim z pracą.
Na szczęście moja praca jest
dosyć oryginalna i bardzo lubię
to, co robię. W każdym razie, jak
jestem już na statku, to zaczynam
ładować swoje baterie i przygotowywać się do różnych wydarzeń
sportowych, które odbędą się po
powrocie. Można powiedzieć,
że na wodzie planuję sobie krótko- i długoterminowo moje życie
na lądzie. Na statku poza rutynowymi godzinami pracy mam
czas na przemyślenia, na czytanie

książek. Wbrew pozorom, to właśnie będąc w pracy, czytam więcej
książek niż w domu. Mam również
sporo czasu na dokształcanie się.
Wiem, że brzmi to zabawnie,
ale tak jest – będąc w pracy, mam
naprawdę dużo wolnych chwil,
a bierze się to stąd, że jest ona bardzo specyficzna, o czym za chwilkę opowiem. Jest przy tym dosyć
nieprzewidywalna, ale gdy tylko
nie dzieje się nic nadzwyczajnego,
po wspomnianych rutynowych godzinach mam czas tylko dla siebie.
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A.J.: Czyli ratownikiem
morskim nie został Pan zaraz
po ukończeniu studiów?
K.R.: Nie, tak się nie stało. Ukończenie studiów na wspomnianym
kierunku w żaden sposób mnie
nie profilowało i nie przydzielało do określonego typu statku,
na którym miałbym pracować.
Owszem, bezpośrednio po studiach podjąłem pracę na statkach,
ale były to jednostki towarowe.

18
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Myślę, że około 90% absolwentów
mojego kierunku, którzy decydują się pozostać na morzu, trafia
na statki transportowe, bądź też
pływa na innych statkach specjalistycznych. Na początku mojej
drogi zawodowej pływałem na masowcu, czyli statku służącym
głównie do przewozu materiałów
sypkich. Pracowałem na nim przez
około trzy lata, przy czym co jakiś
czas zmieniałem statki, a rejsy
stawały się coraz dłuższe. Często
trwały one cztery–pięć miesięcy,
po czym na dwa–trzy miesiące
wracałem do domu. Tak więc
zdecydowanie więcej czasu spędzałem w pracy. Dopiero po pewnym czasie zostałem zatrudniony
na statku ratowniczym w charakterze ratownika morskiego. Już od
czterech lat skrupulatnie realizuję
się w tym zajęciu.

A.J.: Pozostańmy jeszcze przez
chwilę przy okresie, w którym
pracował Pan na statkach
towarowych. Co wówczas
należało do Pana obowiązków?
K.R.: Na tych statkach pływałem jako marynarz pokładowy.
Głównym zadaniem naszej załogi
było przygotowywanie ładowni
pod konkretny towar, który miał
być załadowany. Wpływaliśmy
do danego portu i tam ładowaliśmy na przykład zboże, rudę albo
węgiel, w zależności od tego, co
zlecał nam czarterujący. Braliśmy
ten ładunek i transportowaliśmy
go do wskazanego portu. W dalszej kolejności myliśmy ładownię i przygotowywaliśmy ją pod
następny materiał. Przepisy są
bardzo surowe, zwracaliśmy na nie
szczególną uwagę. Ładownie
zawsze przed kolejnym załadunkiem muszą być bardzo czyste.
Jeżeli najpierw transportowaliśmy węgiel, a po nim na przykład
mieliśmy załadować zboże, to nie
było zlituj! Ładownia zawsze musi
być ekstremalnie czysta. Razem
z kolegami z pokładu skupialiśmy
się zatem na jej dokładnym myciu.

fot. Adam Zasadziński

A.J.: Co spowodowało,
że zainteresował się Pan
tematyką morską i wybrał taki,
a nie inny kierunek studiów?
K.R.: Wszystko zaczęło się od
tego, że pragnąłem połączyć swoje
przyszłe życie zawodowe z pasją,
którą realizowałem od dosyć dawna. Jest nią ratownictwo i pierwsza pomoc. Aktualnie mieszkam
w Toruniu, ale wcześniej bardzo
dużo czasu spędziłem w Szczecinie, gdzie na początku studiów,
mając może 19–20 lat, działałem już
w tamtejszej jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej „Szczecin”. Zacząłem spełniać się w grupie poszukiwawczo-ratowniczej. To tam
poznałem świetnych ludzi, od których nauczyłem się, jak skutecznie
działać i ratować innych w chwilach zagrożenia. Nie wiem dlaczego, ale od zawsze ciągnęło mnie do
ratownictwa. Udzielanie pierwszej
pomocy i pomaganie ludziom od
dawna mnie fascynowało. Wrócę
jednak do studiów, bo to one zaprowadziły mnie tak naprawdę do tego,
co robię obecnie. Otóż, kończąc
liceum w Toruniu, dowiedziałem
się, że jest taka specjalizacja jak
Ratownictwo morskie na kierunku Nawigacja Akademii Morskiej
w Szczecinie. Od razu pomyślałem,
że to mogłoby być coś dla mnie.
Decydując się jednak na te studia,
nie byłem do końca pewien, z czym
dokładnie będę miał na nich do
czynienia. Potem wszystko potoczyło się tak, że zostałem marynarzem, a obecnie pływam na statku
ratowniczym.
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Kiedy wpływaliśmy do portu, mieliśmy bardzo surowe inspekcje.
Zawsze przy czyszczeniu ładowni
dawaliśmy z siebie sto procent,
więc nigdy nie mieliśmy przy tych
kontrolach żadnych problemów.
Niemalże od razu po tym, jak towar
zostawał od nas odebrany, zaczynał się załadunek kolejnego.

fot. Jarosław Szuba

A.J.: Do jakich portów
Pan wtedy zawijał?
K.R.: Trochę tego było! Były to
porty w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej,
a także Afryce. Nigdy natomiast
nie udało mi się dotrzeć do Azji.
Myślę, że najciekawszym portem,
do którego zawinąłem, był Porto
Trombetas w środkowej Brazylii.
Generalnie dotarcie do niego było
bardzo ciekawą przygodą. Aż dwie
doby wpływaliśmy w głąb Amazonki statkiem, który miał około
250 metrów długości. Dokładnie
pamiętam ten rejs. Po dotarciu do
portu braliśmy z niego rudę, z którą
następnie płynęliśmy w okolice
Houston w USA. Statkiem towarowym miałem również okazję płynąć do portu położonego w rejonie
Wielkich Jezior w Ameryce Północnej. Aby dotrzeć do celu, trzeba
przebyć tzw. Drogę Wodną Świętego Wawrzyńca z Zatoki Świętego
Wawrzyńca, rozciągającej się
u wschodnich wybrzeży Kanady.
Musieliśmy pokonać aż kilkanaście śluz na Rzece Świętego Wawrzyńca, co zajęło nam wówczas
dwie doby, łącznie z nieplanowanym postojem na kotwicowisku
pod Toronto na jeziorze Ontario.
Jeden ze statków miał wówczas
drobną awarię i przyblokował
nieco ruch w kanale. Płynęliśmy
wtedy w górę nurtu, a po rozładowaniu statku z powrotem przez te
same śluzy w dół. Była to bardzo
ciekawa przygoda, a nam dane
było podziwiać malowniczą krainę
Tysiąca Wysp na wspomnianej
rzece. Jednocześnie mieliśmy
naprawdę dużo pracy i chodziliśmy non stop zmęczeni. Kolejne
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Oczywiście żartuję, ale prawda
jest taka, że „po strażacku” miałem
wtedy przy łóżku przez cały czas
przygotowany kombinezon i buty.
Wachta morska wyglądała tak,
że dzwonił do mnie oficer z mostka
i budził mnie słowami: „Słuchaj

Kacper, za piętnaście minut kolejna śluza”. Wstawałem wtedy
natychmiast, wskakiwałem w tenże kombinezon i udawałem się
na dziób statku. Tam miałem swoje
stanowisko manewrowe razem
z bosmanem i kolegą marynarzem.

Poza Amazonką i Zatoką Świętego
Wawrzyńca do dzisiaj w sposób
szczególny wspominam również
rejsy na rzece Missisipi oraz pokonywanie Kanału Sueskiego.
Różnorodność świata, jaką było mi
dane zobaczyć, jest niesamowita.

Z każdą wyprawą dowiadywałem
się coraz więcej na temat tego, jak
jest on zbudowany i jaką mnogość
kultur ma do zaoferowania. Jednocześnie chciałbym jednak podkreślić, że praca, którą wykonywałem
na statkach i w portach, wcale nie

była łatwa. Różne rzeczy mówi się
o marynarzach, często na przykład
słyszy się, że w każdym porcie
mamy inną dziewczynę. (śmiech)
Prawda jest całkiem inna! W portach naprawdę musieliśmy się zawsze bardzo ze wszystkim uwijać.

fot. Kacper Rekowski

śluzy pokonywaliśmy bowiem co
dwadzieścia–czterdzieści minut.
Pamiętam, że najdłuższa przerwa,
jaką mieliśmy między dwoma kolejnymi śluzami, wynosiła sześć
godzin. Niemalże spałem wtedy
w swoim kombinezonie. (śmiech)
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fot. Jan Cetera

A.J.: Czyli nie miał Pan w nich zbyt
dużo wolnego czasu i nie mógł poczuć
się przez chwilę jak na wakacjach?
K.R.: Niestety nie. Jeśli nawet
była przerwa na to, żeby na trochę
zejść prywatnie ze statku, to i tak
człowiek co chwilę zerkał na zegarek, żeby na czas być z powrotem
na pokładzie. Wracając zatem do
tematu zawierania bliższych portowych znajomości z płcią przeciwną, to raczej można było o tym
zapomnieć. Chociaż… znam jeden
przypadek. Mój kolega poznał
swego czasu dziewczynę w porcie
i są parą do dzisiaj. To z pewnością miłość! (śmiech) Wracając
jednak do tematu pracy, w porcie
jest jej zawsze pełno. Jest tylko
trochę wolnego czasu na wyskoczenie do miasta, a często raczej
na przysłowiową wieś, bo porty są
zlokalizowane naprawdę w różnych miejscach. Czasem położone
są faktycznie w centrum miasta,
ale często leżą gdzieś na zupełnym uboczu. Tak bywa na przykład w USA lub Kanadzie. Wtedy
z portu trzeba jechać taksówką
nawet godzinę, żeby dotrzeć do
jakiejś najmniejszej cywilizacji.
Często tak właśnie szukałem
choćby malutkiej mieściny, żeby
zrobić podstawowe zakupy lub po
prostu przejść się i porozglądać.
Jeśli chodzi o tryb pracy w porcie,
to jest on inny niż na pokładzie
statku na morzu. Zawsze było dużo
zadań do wykonania i maksymalnie zdarzało mi się dysponować
jedynie sześcioma–siedmioma
godzinami wolnego czasu. Przerwa
od pracy przeważnie nie wynosiła
całej doby, nie mówiąc już o kilku
dniach. Wizyty w porcie często
są wariackie. Oczywiście dużo
zależy od typu portu, do jakiego
się zawija, i od kraju, w którym jest
on położony. W Hiszpanii, w Tarragonie pod Barceloną, port pracował od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 16:00. Jeśli
akurat trafialiśmy do niego w godzinach wieczornych lub w weekendy, mieliśmy tam trochę więcej
plejady.subaru.pl
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wolnego czasu. Takie porty są
jednak rzadkością, bo raczej wszędzie obowiązuje zasada, że czas
to pieniądz. Myślę, że jakieś 80%
portów na świecie realizuje swoje
zadania dwadzieścia cztery godziny na dobę. Mogę śmiało wyznać,
że w mojej karierze na statkach
towarowych wejście do portu
w większości przypadków oznaczało po prostu kocioł. To dobre
określenie, bo naprawdę zawsze
działo się tam bardzo dużo.

fot. Sławek Bogacki

A.J.: Obecnie pływa Pan na innych
statkach i wykonuje inny rodzaj pracy. Niemniej jednak i teraz, i wcześniej
spędzał Pan bardzo dużo czasu z dala
od rodziny. Jak znosi Pan rozłąkę?
K.R.: W mojej obecnej pracy standard kontaktu z rodziną jest zdecydowanie wyższy, niż wtedy, kiedy
pracowałem na statkach transportowych. Aktualny pracodawca
zapewnia o wiele lepszy „socjal”,
oferując na przykład całodobowy
dostęp do łącza internetowego. Bez
problemu mogę zatem łączyć się
z rodziną i rozmawiać, korzystając
z komunikatorów internetowych,
czasami nawet z włączoną kamerą.
Mogę też przeglądać strony internetowe, no może z wyłączeniem oglądania filmów, z tym jest raczej ciężko. Jedne strony otwierają się szybciej, inne wolniej, ale mam dostęp do
informacji ze świata. Mogę też robić
zakupy internetowe. Sieć działa różnie, w zależności od statku, na jaki
trafię. Dużo też zależy od obranego
kursu. Czasem przepływa się przez
tak zwane martwe sektory i wtedy
z przyczyn technicznych występują
pewne ograniczenia zarówno w dostępnie do internetu, jak i telewizji
satelitarnej. Przeważnie jednak
oficer czy kapitan, który pełni nocną
wachtę, wie, jak płynąć, żeby tych
ograniczeń uniknąć i żeby nie tracić zasięgu. Ogólnie rzecz biorąc,
obecnie nie mogę narzekać i w porównaniu do sytuacji sprzed kilku
lat mój kontakt z rodziną jest teraz
świetny. Kiedy zaczynałem pływać
na statkach towarowych, miałem do
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dyspozycji jedynie telefon satelitarny i pocztę e-mailową, która działała
z opóźnieniem. Maile przygotowywałem sobie wcześniej w notatniku,
a dopiero później zasiadałem przed
komputerem w biurze statkowym
i wysyłałem je na specjalną skrzynkę. One niejako wędrowały w chmurę i czekały tam w kolejce na wysłanie. Tak samo robili moi koledzy.
Dopiero po jakimś czasie kapitan
statku wysyłał hurtem wszystkie
nasze wiadomości i odbierał jednocześnie te, które otrzymywaliśmy od
bliskich. Wykonywał to zadanie dwa
razy dziennie, rano i wieczorem.
Ja natomiast z reguły w godzinach
18:00–19:00 logowałem się na moją
skrzynkę i sprawdzałem, czy dostałem jakąś wiadomość. Jeśli była, to
przystępowałem znowu do odpisywania, co bardzo lubiłem. Czasami
moje maile miały po kilka stron!
Bardzo fajnie korespondowało mi się
w ten sposób z rodziną i przyjaciółmi. Dopiero na ostatnim ze statków
towarowych, na których pływałem,
wprowadzono nam internet. Jakość
transmisji danych pozostawiała jednak naprawdę wiele do życzenia. Do
routera jednocześnie mogło zalogować się wtedy jedynie cztery–pięć
osób, a połączenie cały czas się urywało. Mieliśmy do dyspozycji telefon
satelitarny, ale był on oczywiście
płatny. Z tego powodu używałem go
bardzo rzadko, praktycznie tylko
wówczas, kiedy miałem coś bardzo
pilnego do załatwienia, albo gdy
rodzice lub któryś z przyjaciół obchodził akurat swoje urodziny czy
imieniny. Wtedy starałem się dzwonić z życzeniami, ale te rozmowy nie
trwały zbyt długo. Ze swojego telefonu mogłem natomiast korzystać
dopiero, kiedy zawijaliśmy do portu,
ale i wtedy najpierw dokładnie
sprawdzałem cennik połączeń z danego miejsca na świecie i upewniałem się, czy przypadkiem nie będzie
jednak taniej zadzwonić z telefonu
satelitarnego.

ciąg dalszy w następnym numerze
PLEJADY 6/2020
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TEKST: MACIEJ PERTYŃSKI

ANIOŁ STRÓŻ NA POKŁADZIE
Rozwój techniki sprawił, że w coraz większym stopniu za szeroko rozumianą awarię
na drodze odpowiada nie usterka mechaniczna, nie samochód, a człowiek. Technika
musiała się więc zająć tym problemem…

A

utostrady i drogi ekspresowe to
wspaniałe konstrukcje. Nie ma
skrzyżowań, nie ma ryzyka wtargnięcia na jezdnię pieszych lub zwierząt,
dzięki starannemu zaprojektowaniu
geometrii jezdni i łuków zakrętów (o ile
w ogóle takie są) prowadzenie samochodu praktycznie nie wymaga operowania
pedałami gazu i hamulca, a nadzór nad
kierownicą sprowadza się do utrzymania
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auta pośrodku pasa ruchu. Jedzie się
płynnie, szybko, ale ekonomicznie, bez
zrywów.
Brzmi cudownie, ale… Ale kiedy sobie
to wyobrazicie, za chwilę przypomnicie
sobie, jak błyskawicznie ta sielanka zmienia się w… przeraźliwą nudę.
Wszyscy jesteśmy zbudowani i „zaprogramowani” tak samo. Jesteśmy zwierzętami. Naszą uwagę przykuwają bodźce.

Zmieniające się czynniki w naszym
otoczeniu, na które reagujemy. Jeśli – jak
na autostradzie – bodźce niemal zupełnie
zanikają, zapadamy w komfortowy stan
zawieszenia. Ten stan można porównać
do przejścia w tryb oszczędzania energii
w komputerze czy tablecie. Kiedy dłuższy
czas nie dzieje się nic, nie wydamy nowych poleceń, nie przesuniemy palcem/
myszką, system przełącza się właśnie
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w komfortowy stan gotowości – ale gotowości ograniczonej. Kiedy komputer
nie „śpi”, na każde polecenie reaguje
natychmiast. Ale jeśli przejdzie w tryb
oszczędzania energii, przywrócenie go do
pracy, do gotowości do natychmiastowego
reagowania, potrafi trwać dobrą sekundę.
My – ludzie – mamy tak samo. Szczególnie jeśli auto, które prowadzimy, jest tak
komfortowe jak Forester. Wyśmienity fotel,
świetne wyciszenie, bardzo dobre stereo…
Oczywiście, bardzo doświadczony kierowca zdaje sobie sprawę, że istnieje takie
zagrożenie. Potrafi dostrzec symptomy,
które – niczym lekkie ściemnienie ekranu
komputera czy smartfona – zapowiadają
przechodzenie jego organizmu w „tryb
oszczędzania energii”. Ale nawet taki
kierowca nie jest w stanie kontrolować
się bez przerwy. Stan utraty koncentracji
uwagi, otępienia, półsnu dopada każdego. A wówczas nagle może się okazać,
że niewygodny fotel wcale nie jest aż tak
złym rozwiązaniem. Albo że kierowca
TIR-a, który zaczyna wyprzedzać innego
TIR-a i wytrąci nas z komfortowego otępienia, wcale nie zawsze powinien być
uznany za najgorszego wroga. Że kierowca potężnego auta o sportowych osiągach,
mający w nosie innych oraz ograniczenia
prędkości, który nagle pojawi się tuż
za nami, błyskając wściekle światłami
lub trąbiąc, by zwrócić na siebie uwagę
i wymusić ustąpienie mu drogi, nie jest
wcale aż takim maniakiem…
Ale nie można liczyć na to, że takie
czynniki pojawią się we właściwym
z punktu widzenia naszego otępienia czasie. Że nie dostrzeżemy momentu, w którym zaczniemy bezwiednie zjeżdżać nagle
z pasa ruchu, że nie najedziemy na auto
przed nami, że nie zajedziemy komuś drogi.
Właśnie dlatego tak ważne jest, że nowoczesne samochody mogą mieć na pokładzie systemy wsparcia kierowcy. Takie
właśnie jak: nadzór nad stanem uwagi
kierowcy, nadzór nad utrzymywaniem
toru jazdy, ochrona przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu, ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu lusterek,
nadzór nad odstępem od poprzedzającego
samochodu, adaptacyjny tempomat.
W Foresterze wszystkie wymienione
powyżej systemy są seryjne. Funkcje tempomatu, regulatora odstępu od poprzed-
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nika i utrzymania pasa ruchu realizuje
opisywany już przeze mnie tu system
EyeSight, oparty na autorskim rozwiązaniu S
 ubaru. Dla przypomnienia: działa on
niczym ludzkie oczy – dwie kamery tworzą stereowizyjny obraz, który jest nieprzerwanie obserwowany przez komputer.
Akurat ten komputer nie ma trybu oszczędzania energii – on jest właśnie po to, żeby
pilnować, czy inni się nie „zawieszają”.
Zmiana położenia obiektów w polu widzenia kamery (ich zbliżanie się, szybkość
przesuwania w polu widzenia itp.) – jak
w przypadku naszych oczu – jest oceniana
pod kątem nadmiernej bliskości, zbieżnego
toru ruchu, przemieszczenia, a jeśli w ocenie komputera owa zmiana niesie ze sobą
jakieś zagrożenie, samochód otrzymuje
polecenie reakcji (zmiany toru jazdy, przyhamowania lub przyspieszenia itp.), a kierowca – alert wizualny i akustyczny.
Funkcja nadzoru nad martwym polem
lusterek – w którym, jak doskonale wie
każdy, kto choć raz prowadził auto na drodze publicznej, potrafi się „schować” nawet
wielki autokar – realizowana jest przez
czujniki umieszczone w obu tylnych narożnikach samochodu. One „widzą” zawsze, ale szczególnie obserwują ten wycinek naszego „zapola”, który mimo świetnej
widoczności zapewnianej przez Subaru

pozostaje dla kierowcy niewidoczny, zarówno bezpośrednio, jak i w lusterkach.
I kiedy w tym obserwowanym wycinku
otoczenia wykryją innego uczestnika ruchu, ostrzegają o tym kierowcę wizualnie
(a na życzenie także akustycznie).
Te same czujniki pilnują, czy kierowca
podczas manewru na wstecznym biegu
nie przeoczy innego uczestnika ruchu,
który przemieszcza się poprzecznie kolizyjnie. Ale to tylko informacja przy okazji,
bo dziś mówimy o jeździe na autostradzie.
Na której wciąż istnieje ryzyko, że kierowca w wyniku znudzenia popadł w otępienie i jest o krok od „trybu oszczędzania
energii”, albo „tylko” zarzucił należytą
obserwację drogi i przestał się aktywnie
przykładać do prowadzenia samochodu.
Zanim jeszcze systemy wsparcia zaingerują w tor jazdy, wielkość odstępu
od poprzednika czy ryzyko zajechania
drogi, zadziała system nadzoru nad akplejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

tywnością prowadzącego. Wykrywa on
bezczynność – brak ruchów kierownicą,
brak aktywacji kierunkowskazów, brak
zmian pozycji na fotelu… I wizualnie oraz
akustycznie zacznie się domagać, by
kierowca „wrócił na ziemię”. Zasugeruje
przerwę w podróży.
W Foresterze jest jednak jeszcze jeden system, który bardzo wysoko cenię.
W przeciwieństwie do opisanego powyżej
systemu rozpoznającego bezczynność
(brak ruchów kierownicą itp.) on rzeczywiście obserwuje kierowcę. Kamera
zamontowana w daszku górnego centralnego wyświetlacza wpatruje się w oczy
kierowcy i rozpoznaje o wiele szybciej
niż jakikolwiek inny system brak ruchu
powiek, co jest jednoznaczne z przysypianiem, albo w ogóle brak oczu w polu
widzenia – gdy kierowcy opadną powieki
(zwykłe mruganie jest traktowane jak
właśnie mruganie i nie wywołuje alertu).

Wówczas – nawet jeśli żaden z pozostałych systemów nie „zauważy”, że kierowca zaczyna się „wyłączać” – samochód
podnosi alarm. Naprawdę alarm. Najpierw
w postaci dość głośnego polecenia „Patrz
na drogę!”, a w przypadku braku reakcji –
w postaci bardzo głośnego alarmu.
Ten sam system zrobi także awanturę
kierowcy, który zachowuje pełną aktywność i uwagę, ale na dłużej odwróci wzrok
od przedpola auta. Nie ma więc mowy
o zagapieniu się na stojącą na poboczu
Subaru Imprezę WRX STi w wyjątkowo
pięknej specyfikacji, czy o wpatrywaniu
się w ekran smartfona.
Oczywiście, nawet taki „kokon bezpieczeństwa” jak opisane przeze mnie systemu wsparcia, nie zapewni stuprocentowej
ochrony. Ale nie da się już bardziej, skuteczniej pomagać kierowcy. Bo te systemy
działają nieprzerwanie. Zawsze. I zawsze
są na pokładzie.
PLEJADY 6/2020
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TEKST I ZDJĘCIA: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

SUBARIADA ACTIVE SŁOWENIA 2019 /CZ. 1/

fot. Przemysław Kaczmarek

Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po Subariadach off-roadowych dla
Foresterów i Outbacków oraz „asfaltowych” Subariadach Light dla wszystkich
modeli Subaru Beata z Miłoszem zaproponowali nam kolejną formułę wyjazdu –
Subariadę Active. Poza malowniczymi trasami podziwianymi zza okien aut w programie
miały się znaleźć bardziej aktywne fizycznie atrakcje, m.in. piesze spacery, trekkingi,
wycieczki rowerowe, oraz bardziej ekstremalne, np. rafting, kanioning, tyrolki
czy krótkie wspinaczki. Na pierwszy ogień poszedł kraj, który pomimo małych
rozmiarów oferuje takich atrakcji bez liku, czyli Słowenia.
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Z

uwagi na fakt, że biwakowanie na dziko jest w Słowenii
zabronione i grozi za nie wysoki mandat, także pod tym względem czekała nas pewna nowość –
część z noclegów mieliśmy spędzić
na kempingach lub ich bardziej
ekskluzywnej wersji, czyli glampingach. Kolejną nowością był
skład naszej subariadowej załogi – po raz pierwszy na wyprawę
pojechałem w męskim gronie, czyli
z moim synem Marcinem.

Na miejsce zbiórki przewodnicy wybrali glamping o dostojnie
brzmiącej nazwie Chateaux Ramsak niedaleko Mariboru, gdzie
od wspólnej kolacji i degustacji
lokalnych win mieliśmy rozpocząć
aktywne przygody. Od Krakowa
dzieliło go około 720 km, więc
wyruszyliśmy przed południem,
kierując się autostradą A4 i A1
na czeską Ostravę. Tuż za granicą polsko-czeską dołączyli do
nas Arleta z Czarkiem oraz Ola

Podczas wyprawy
do Słowenii
czekały nas standardy zgoła inne
od tych, do których
przyzwyczaili nas
podczas kilkunastu
wcześniejszych
wypraw nasi
przewodnicy.

z Maćkiem, Weroniką i Stasiem.
Między Wiedniem a Grazem opuściliśmy autostradę i malowniczymi lokalnymi drogami Styrii
dotarliśmy do granicy ze Słowenią
i leżącego kilkanaście kilometrów
dalej glampingu. Muszę przyznać,
że Miłosz nie przesadzał, mówiąc,
że będzie ekskluzywnie. Namioty,
a w zasadzie małe domki o płóciennych ścianach rozlokowane były
na malowniczej polanie, połączone
drewnianymi pomostami ze sobą
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oraz z centralnym punktem mieszczącym bar i duże palenisko. Każdy
namiot miał wewnątrz węzeł sanitarny z prysznicem, prąd i klimatyzację, a na przyległym do niego
tarasie znajdowało się jakuzzi. Były
to standardy zgoła inne od tych,
do których przyzwyczaili nas podczas kilkunastu wcześniejszych
wypraw nasi przewodnicy. Jednak
postanowiliśmy, że tym razem nie
będziemy narzekać. Nasz namiot
jako jedyny zlokalizowany był kilka
metrów powyżej, wśród konarów
wielkiego drzewa. Z niewielkiego
tarasu mieliśmy więc widok na pozostałe namioty oraz okoliczne
zielone wzgórza. Tuż przy polanie
z namiotami mieścił się okazały
budynek, można by rzec – mały pałacyk, który także posiadał pokoje
gościnne oraz winiarnię i piwniczkę z winami.
Po rozlokowaniu się w namiotach, powitaniu z Beatą, Miłoszem,
prowadzącym tę wyprawę przewodnikiem o pseudonimie „Bocian”
oraz pozostałymi uczestnikami
udaliśmy się do winiarni na degustację win. Główną atrakcją winiarni była największa na świecie,
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zbudowana w XIX wieku, prasa do
wyciskania winogron. Drewniana
belka, główny element prasy, była
tak wielka i ciężka, że nie sposób
było ją wnieść do środka budynku.
Prasa została więc zbudowana jako
pierwsza, a następnie budynek ją
mieszczący. Przewodnik opowiedział nam krótką historię winnicy, a w zasadzie skupił się na jej
najnowszej części, gdy w latach
90., po upadku Jugosławii, rodzina
stopniowo odzyskiwała tereny
winnicy i odbudowywała winiarnię
i nasadzenia. Z uwagi na górski

Należy przyznać,
że Miłosz nie
przesadzał,
mówiąc, że będzie
ekskluzywnie.
Małe domki o płóciennych ścianach
rozlokowane były
na malowniczej
polanie, połączone
drewnianymi
pomostami ze sobą
oraz z centralnym
punktem mieszczącym bar i duże
palenisko.

W kopalni można
zmierzyć się
z ołowianą sztabką
i przekonać
na własnych
mięśniach, jaki
ciężar właściwy
ma ołów. Niepozornie wyglądająca
sztaba waży bowiem 50 kg.

zalaniu. Aby ratować ekonomicznie
region, postawiono na turystykę.
W kopalni oprócz tras rowerowych
przygotowano także inne formy
zwiedzania. Korytarze można
przemierzyć także górniczą kolejką, można popływać kajakami
w zalanych wodą korytarzach,
a nawet zaliczyć nimi minirafting.
Przy kopalni znajduje się muzeum,
z makietą przedstawiającą topografię korytarzy, wystawą poświęconą
warunkom życia rodziny górniczej
oraz ekspozycją minerałów. Można także zmierzyć się z ołowianą
sztabką i przekonać na własnych
mięśniach, jaki ciężar właściwy
ma ołów. Niepozornie wyglądająca
sztaba waży bowiem 50 kg.
Po przyjeździe pod budynek
kopalni przydzielono nam rowery,
kaski i latarki górnicze, a następnie
w kilku turach zostaliśmy zawiezieni kilkanaście kilometrów dalej
i nieco wyżej, do wejścia do szybu
Unionski Podkop. Gdy byliśmy już
w komplecie, przewodnik otworzył
szyb i ruszyliśmy gęsiego w ciemnościach na rowerową wycieczkę.
Trasa liczyła około 6 km i była
praktycznie płaska – różnica poziomów wynosiła około 15 m. Istnieje także bardziej ekstremalna trasa
downhillowa, nazwana poetycko

klimat i ukształtowanie terenu dominują odmiany białych winorośli,
takich jak: Muscat, Sylvaner, Pinot
Gris, Welschriesling, Chardonnay
czy Sauvignon. Skosztowaliśmy
więc kilku win z tych odmian,
w towarzystwie lokalnych serów,
z zawieszoną nad naszymi głowami
olbrzymią belką. Wina smakowały
wyśmienicie, a degustacja zakończyła się zakupami win na najbliższe dni.
Następnego ranka czekało
na nas przepyszne plenerowe
śniadanie na tarasie przy pałaplejady.subaru.pl

Mezica kopalnia Pece funkcjonowała od XVII wieku, dając zatrudnienie okolicznym mieszkańcom
i zapewniając rozwój regionowi.
W XIX wieku w kopalni pracowało ponad 2000 osób, a łącznie
wydobyto w niej 19 milionów ton
rud ołowiu i cynku. Kopalnia była
drążona w litej skale, głównie
ręcznie, bez dobrej wentylacji,
więc nietrudno sobie wyobrazić,
jak ciężka i szkodliwa dla zdrowia
była to praca. Powstało łącznie
kilkanaście poziomów korytarzy,
połączonych ze sobą pionowymi
szybami, którymi zrzucano urobek.
Po zakończeniu pracy w latach
90. XX wieku i wyłączeniu pomp
kilka najniższych poziomów uległo

fot. Przemysław Kaczmarek × 6

cyku. „Czekało na nas” też było
trochę nietypowe jak na standardy
subariadowe, ale nie grymasiliśmy. Po śniadaniu pożegnaliśmy
Beatę i Miłosza, i w towarzystwie
Bociana udaliśmy się ku pierwszej
atrakcji. Tego dnia czekała nas
wycieczka rowerowa w… kopalni
ołowiu. Położona niedaleko miasta

facebook.pl/MagazynPlejady
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gdyż moja żona zaopatrzyła nas
w kilka domowych wek, które trzeba było tylko podgrzać na palniku.
Strogonow z chlebem w górskim
krajobrazie smakował wybornie.
Po obiedzie nasza kolumna ruszyła
dalej, pokonując kolejne kilometry
górskich dróg. Asfalt momentami
ustępował miejsca szutrowi, jednak
na prawdziwe off-roadowe doznania tym razem nie mogliśmy liczyć.
Rekompensowały nam to jednak
przepiękne górskie widoki. Zalesione wzgórza stopniowo ustępowały
miejsca bardziej stromym skalistym
zboczom. Po drodze zrobiliśmy so-

fot. Przemysław Kaczmarek × 5

„Black Hole”, którą podczas stromych i wymagających technicznie zjazdów pokonuje się ponad
150 m różnicy poziomów. Podczas
naszej lajtowej trasy przewodnik
zatrzymywał się kilka razy i przekazywał nam ciekawe informacje
dotyczące geologii, wydobycia oraz
pracujących tutaj osób. Te ostatnie
robiły niestety dość przygnębiające
wrażenie. Po pokonaniu całej trasy
wyjechaliśmy z kopalni po drugiej
stronie góry, a zaliczyliśmy szybki zjazd leśną szutrową drogą do
punktu startu, gdzie zwróciliśmy
rowery i udaliśmy się na szybkie
zwiedzanie muzeum oraz próbę
ze sztabką. Po tych atrakcjach ruszyliśmy za Bocianem ku kolejnemu punktowi programu – do Doliny
Logarskiej. Czekało nas kilkadziesiąt kilometrów krętych górskich
dróg, jednak z uwagi na porę obiadową po ujechaniu kilku kilometrów i znalezieniu odpowiedniego
miejsca zatrzymaliśmy się na szybki plenerowy obiad. Nasza kuchnia
sprawnie uporała się z zadaniem,

Z niewielkiej knajpki przyklejonej do
skały, do której
prowadziły długie
i strome drewniane
schody, widoki
były jeszcze ładniejsze, a espresso
smakowało
wyjątkowo.

plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

parking, na którym pozostawiliśmy
nasze auta i ruszyliśmy na trekking. Skalista ścieżka pięła się dość
mocno w górę, by po pewnym czasie wyjść ponad linię drzew i odsłonić nam imponujący widok. Był nim
wodospad Rinka, wysoki na ponad
90 metrów, spływający na tle rudopomarańczowych skał. Obok
niego znajdowało się, przyklejone
do skały, Orle Gniazdo – niewielka knajpka otoczona tarasem, do

której prowadziły długie i strome
drewniane schody. Nie odmówiliśmy sobie jednak ich pokonania,
tym bardziej że z tarasu widok
był jeszcze ładniejszy, a espresso
w takim miejscu smakowało wyjątkowo. Po nasyceniu się górskimi
widokami wróciliśmy tą samą
drogą do samochodów i udaliśmy
się na nocleg, na oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów kempingu
EcoResort. Czekał nas tam nocleg
w drewnianych, ale gustownie
urządzonych domkach kempingoPLEJADY 6/2020
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fot. Cezary Czapiewski ›

bie krótki postój na fotki, na punkcie widokowym Klemensek. Widoki
trochę psuły nam cumulusy, które
postanowiły ukryć w sobie szczyty
gór. Gdy dotarliśmy do doliny, naszym oczom ukazał się niesamowity widok. Żywozieloną łąkę przecinała wstęga asfaltowej drogi, a po
bokach otaczały ją skaliste góry. Po
pewnym czasie droga prowadziła
przez las, który częściowo pozbawił nas widoków. Na jej końcu był

znania kulinarne i artystyczne
uczcie wróciliśmy kolejką do doliny
i pojechaliśmy poznawać Słowenię
od innej strony. Udaliśmy się do
miasta Skofja Loka, malowniczego
miasta o ponad tysiącletniej historii,

jednego z najlepiej zachowanych
miast średniowiecznych w Słowenii. Pierwsze wzmianki pochodzą
z roku 973, gdy nadano prawa do
panowania Biskupowi Fryzyngi.
W 1248 roku osada otrzymała prawo

do posiadania rynku, a w 1274 roku
prawa miejskie. Miasto w średniowieczu nawiedzały plagi i pożary,
a w 1511 roku dotknęło je trzęsienie
ziemi. Po odbudowie zachowało
swój niezmieniony charakter.

fot. Przemysław Kaczmarek × 2

wych. Wieczorem spotkaliśmy się
wspólnie na kolacji w plenerowym
grill-barze, gdzie serwowano wyśmienite mięsa z grilla i niezłe słoweńskie piwo. Przy okazji trafiliśmy
na zlot właścicieli motocykli Hond
Goldwing, więc mieliśmy sposobność pooglądać te majestatyczne
maszyny, wyposażone w wygodne
fotele z oparciami, sprzęt audio
i klimatyzację. Ich właściciele byli
chyba jeszcze bardziej zakręceni
na punkcie swych maszyn niż
użytkownicy Subaru.
Nazajutrz po śniadaniu czekała nas kolejna porcja górskich
widoków. Naszym celem była bowiem Velika Planina, płaskowyż,
na którym znajduje się największa
w Słowenii osada pasterska. Można tam dotrzeć pieszo, pokonując
kilkukilometrowy górski szlak,
my jednak wybraliśmy bardziej
komfortową opcję. Pozostawiliśmy
nasze auta na parkingu i wjechaliśmy na Planinę kolejką linową,
a następnie wyciągiem krzesełkowym. Było to nie tylko wygodniejsze i mniej męczące, ale także
dostarczyło nam kolejnej porcji
widoków. Płaskowyż pokrywają
zielone łąki, na których chaotycznie porozrzucane są zabudowania
pasterskie, kryte gontem, w części z nich o charakterystycznym,
niespotykanym w tych stronach
eliptycznym obrysie dachu. Chaty
zamieszkiwane są przez pasterzy
sezonowo, w czasie wypasu bydła,
w zimie natomiast przebiegają tutaj trasy narciarskie. Najwyższym
punktem płaskowyżu jest wzniesienie Gradisce (1666 m n.p.m.), skąd
rozpościera się widok na okoliczne
Alpy Kamnickie. Po zdobyciu szczytu przespacerowaliśmy się pomiędzy zabudowaniami, by dotrzeć
do schroniska, w którym czekał
na nas zarezerwowany przez Beatę
wczesny obiad z lokalnymi przysmakami. Do obiadu akompaniował
nam męski chór turystów, prawdopodobnie z Włoch, prezentujący
szeroki repertuar, od dzieł Mozarta
po „Bella Ciao”. Po tej bogatej w do-
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A charakter ma niepowtarzalny.
Przepiękne kolorowe kamienice
wzdłuż wąskiego i długiego placu
Mestni Trg, ozdobione starymi
freskami i zdobieniami, wąskie
strome uliczki, kościół św. Jakuba

‹ fot. Cezary Czapiewski × 2

PODRÓŻE
czy górujący nad miasteczkiem
XII-wieczny Zamek Biskupi, mieszczący obecnie muzeum miejskie,
to tylko część atrakcji, które można
zobaczyć w tak krótkim czasie.
Stare miasto otaczają dwie rzeczki:
od północy Selska Sora, a od południowego wschodu Poljanska Sora,
które łączą się po jego wschodniej
stronie w rzekę Sora. Przecinają je
liczne jazzy oraz mosty, m.in. kamienny 600-letni most Kapucyński,
prowadzący do klasztoru i biblioteki
Kapucynów, a także most Diabelski,
związany z legendą o okolicznym
diable, który uprzykrzał życie
mieszkańcom. Po spacerze starówką, połączonym z sesją fotograficzną, usiedliśmy w ogródku na Mestnim Trgu na kawę i załapaliśmy się
na kolejną, tym razem niezaplanowaną przez Bociana, atrakcję. Mogliśmy obserwować ekipę filmową,
kręcącą ujęcie z wykorzystaniem
samochodu pochodzącego z początków ery motoryzacji. Automobil
przypominał bryczkę bez zaprzęgu,
z niewielkim silnikiem, zamontowanym w tylnej części. Ujęcie było
powtarzane kilkukrotnie, mogliśmy
więc dokładnie przyjrzeć się nie tylko autu, ale także ubranym w stroje
z epoki aktorom. Niestety nie mogliśmy tego uwiecznić na fotografii
czy filmie, gdyż reżyser stanowczo
poprosił nas o niefotografowanie.
Jakiś czas później Czarek odkrył
i podzielił się z nami na Forum
Subaru informacją, że był to kadr
z nowej reklamy elektrycznego
Mercedesa. Po zwiedzaniu udaliśmy się na zakupy spożywcze, gdyż
następne dwa noclegi mieliśmy
spędzić na kolejnym ekokempingu.
Tym razem eko miało mieć dosłowne znaczenie. Na miejsce dojechaliśmy przed wieczorem i po rozlokowaniu w ekonamiotach zasilanych
panelami słonecznymi spotkaliśmy
się na wspólnym ognisku. Jednak
prawdziwe atrakcje miały nadejść
dopiero późno w nocy.

ciąg dalszy w następnym numerze
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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TEKST: MICHAŁ ŚWISTAK

CHRONICZNY OPTYMIZM
Walka z pandemią wciąż trwa. Kolejne kwarantanny, czerwone strefy i lockdowny
już nie zaskakują, ewoluowały do prozy życia. Dla członków Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej naturalne stały się indywidualne pulpity podczas prób i nagrań,
praca w maseczkach, punkty dezynfekcji rąk na każdym niemal kroku. Szybko nauczyli
się egzystować w pandemicznych realiach. Szok, a w następstwie niepokój ustępują
miejsca codzienności.
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N

a zaproszenie Małopolskiej
Fundacji Promocji Kultury
i Sztuki we wrześniu br. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej zarejestrowała kolejny już
koncert bez udziału publiczności.
Bohaterem projektu był Stanisław
Wisłocki – wybitny dyrygent,
kompozytor i pianista, działający
na przestrzeni XX wieku. Kon-

cert odbył się dzięki życzliwemu
wsparciu władz Krakowa, a jego
repertuar obejmował najważniejsze
dzieła zmarłego w 1998 roku artysty. Wisłocki jako kompozytor był
nad wyraz skryty – samokrytyka
kierowała partytury przeważnie
do szuflady. Tym większym zaskoczeniem mogą być stylistyka
oraz charakter jego utworów, tak

Pomimo pandemicznych
realiów członkowie
Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej
pełni entuzjazmu
uczestniczą
w kolejnych muzycznych przedsięwzięciach.

witalnych, świeżych, dających
wiosenny powiew nadchodzącej
jesieni. Orkiestrę poprowadził wybitny dyrygent młodego pokolenia
Sebastian Perłowski, współpracujący z zespołem niemal od początku
jego istnienia. Wszechstronność
oraz nietuzinkowa ekspresja kapelmistrza od zawsze cieszą się
uznaniem oraz sympatią muzyków.
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Sceniczna narracja
Twórczość Krzysztofa Pendereckiego to dla wielu melomanów
dzieła monumentalne i patetyczne.
Istotnie, Penderecki z niebywałą
łatwością poruszał się na gruncie
potężnych przestrzeni dźwiękowych. Tymczasem Maciej Tworek,
wieloletni asystent mistrza, postanowił ukazać drugie poniekąd oblicze kompozytora poprzez zebranie
jego dzieł teatralnych i filmowych.
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Tomcio Paluch i wilk” czy
„Nie-Boska komedia” to tylko niektóre z utworów zarejestrowanych
pod koniec września przez Orkiestrę
Akademii Beethovenowskiej dla
wytwórni DUX Poland dla Krakowskiego Forum Kultury. Artyści
zmierzyli się z sytuacją dość niecodzienną, w której przeważającą
większość materiału nutowego czytali z rękopisów stworzonych specjalnie na potrzeby teatru. Całość
poprowadził wspomniany maestro
Tworek, pełen wigoru i entuzjazmu
dyrygent, któremu twórczość niedawno zmarłego kompozytora była
zawsze niezwykle bliska. Całość
nagrania – dostępna bezpłatnie
na platformie Muzyczny Ślad Krakowa www.muzycznyslad.pl –
z pewnością trafi w gusta zarówno
dojrzałych melomanów, czerpiących
duchowe uniesienia z twórczości
wielkiego mistrza, jak i wytrawnych
maluchów ceniących środek wyrazu, jakim jest muzyczna ilustracja.

każdego dnia, od zachodu słońca
do północy. Zbudowana na morzu
instalacja zajmuje powierzchnię 1300 metrów kwadratowych,
a sięgające wysokości ponad
100 metrów słupy wody rozświetlane są przez 3000 ledowych diod.
Najwyższej klasy system audio,
składający się z 86 głośników, odtwarza muzykę, której twórcą jest
Ihab Darwish – pierwszy gościnny
kompozytor Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej. To właśnie jej

przypadł zaszczyt nagrania utworów ilustrujących spektakl, którym
raz na pół godziny staje się Palm
Fountain. Jak przystało na specyfikę oraz niewątpliwy rozmach
obiektu, owe ilustracje emanują bezkresnym i różnorodnym
brzmieniem oraz zapierają dech
w piersiach najbardziej wybrednym
podróżnikom. Współpraca z emirackim kompozytorem trwa w najlepsze już od kilku lat. Zespół ma za
sobą nagranie jego pierwszej płyty
„Waves of My Life” oraz jej koncertową premierę w słynnym Emirates
Palace w Abu Dhabi.

Lekcja historii
Zaplanowana na wiosnę tego
roku niemiecka trasa koncertowa
zespołu została odwołana z uwagi,
rzecz jasna, na sytuację epidemiologiczną w Europie. Z okazji
75. rocznicy zakończenia drugiej
wojny światowej Orkiestra Akademii Beethovenowskiej wraz
z Konzertchor Darmstadt w trzech

niemieckich miastach wykonać
miała „Requiem wojenne” B. Brittena. Dyrekcja zespołu, pragnąc
upamiętnić rocznicę, postanowiła
zaprosić do Krakowa reprezentanta
niemieckiego chóru – maestro Wolfganga Seeligera, by pod jego batutą
wykonać III Symfonię „Eroica”
L. van Beethovena oraz Tryptyk
Mariacki na smyczki R. Twardowskiego. Zaprzyjaźniony z muzykami niemiecki dyrygent, niegdyś
asystent słynnego Leonarda Bernsteina, jak zwykle dostroił się do
charakteru zespołu, wydobywając
z niego to, co najszlachetniejsze.
Wyjątkowej rangi dodał fakt, iż
pomimo tak trudnej historii dla
obojga narodów sztuka po raz kolejny potrafiła zjednoczyć i godnie
upamiętnić dawne dzieje. Koncert
odbył się w kościele św. Katarzyny
w Krakowie, a wyemitowany został
na kanale YouTube OAB w dniu
16 grudnia – w 250. rocznicę urodzin patrona orkiestry.

Kropla Orientu
22 października w Dubaju została otwarta największa fontanna
na świecie. Palm Fountain oferuje
20 spektakularnych pokazów
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fot. Marcin Klejdysz × 2

Nad całością realizacji czuwała
Beata Jankowska-Burzyńska – naczelny reżyser dźwięku Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach. Rezultatem
tej wyśmienitej współpracy możemy podelektować się na kanale
YouTube Małopolskiej Fundacji
Promocji Kultury i Sztuki.

‹ fot. Klaudyna Schubert × 2
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Pustynna opowieść
Po sukcesach „Waves of My Life”,
inicjalnego albumu znad Zatoki
Perskiej, przyszedł czas na drugi krążek, będący jednocześnie
trzydziestym trzecim w dorobku

wego polskiego zespołu. Artysta
nie obawiał się eksperymentować
na gruncie gatunków muzycznych.
Pośród pustynnych barw pełnych
przestrzeni i wszechobecnych egzotycznych skal Orientu będziemy
mogli usłyszeć wpływy muzyki pop
i rap rodem zza Atlantyku. W gronie solistów znalazły się topowe
nazwiska międzynarodowego
formatu: wirtuozka muzyki filmowej – flecistka Sara Andon, ikona
świata opery – tenor Jose Cura czy
kartagiński mistrz flamenco – gitarzysta Carlos Piñana. Kolejną płytę
emirackiego twórcy ponownie wyda
Universal Music, a zarejestrowany
przez orkiestrę koncert live zostanie
pokazany podczas 25. edycji Abu
Dhabi Music Festival w 2021 roku.

artystycznym Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej. „Hekayat” to
kolejna odsłona przeżyć i refleksji Ihaba Darwisha – pierwszego
gościnnego kompozytora czoło-

Polskie Wesele
Pod koniec listopada Beethoveńczycy sięgnęli po niezwykle
rzadki repertuar zapomnianego lwowskiego kompozytora.
PLEJADY 6/2020
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Józef Beer w czasach swej młodości
o mały włos nie został prawnikiem,
lecz życiowa droga szczęśliwie
zaprowadziła jego ponadprzeciętny
talent na Wiedeńską Akademię
Muzyczną. W planowanej przez
orkiestrę polskiej prapremierze
operetki „Polnische Hochzeit” nie
byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby
nie fakt, iż owe dzieło wykonywane
było dotychczas niemal w całej
Europie za wyjątkiem Polski. Jest to
muzyczna opowieść bogata w niesłychanie zabawne dialogi oraz
urokliwe i łatwo wpadające w ucho
melodie. Obfitują one w polskie motywy taneczne przeplatane jazzową
harmonią. We współpracy z Krakowskim Forum Kultury muzycy
OAB zaprezentowali „Polskie Wesele” z udziałem plejady polskich
solistów, takich jak Edyta Piasecka,
Wojciech Gierlach czy Tomasz
Rak. Zespołowi towarzyszył Chór
Polskiego Radia, a kierownictwo
muzyczne objął jeden z czołowych
polskich dyrygentów – Łukasz Borowicz. Artyści godnie oddali twórcy cześć oraz ukazali po raz kolejny
miejsce polskiej muzyki w historii.
Wykonany utwór, dostępny na platformie Kraków Play, pozwoli melomanom ocenić, jak wiele stracili,
poznając go dopiero dziś.

fot. Klaudyna Schubert

Status quo
W planach projekty ambitne,
arcyciekawe i wymagające. Już
niebawem młodzieńcze temperamenty Orkiestry Akademii Beethovenowskiej eksplodują wspólnie
z przebojowym rozmachem
Razvana Stoicy – rumuńskiego
wirtuoza skrzypiec. Zespół wyczekuje również z niecierpliwością
fantastycznych cyklicznych wydarzeń kulturalnych, których od
dawna jest nieodzowną częścią.
Są to m.in. Uniwersytecki Koncert
Noworoczny dedykowany w tym
roku bohaterom służby zdrowia,
XIX Międzynarodowy Konkurs
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu czy też Festiwal Muzyki
Filmowej w Krakowie. Przewlekle

44

PLEJADY NR 93

plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

hartowani artyści z niepoprawnym
optymizmem spoglądają w przyszłość. Najwyraźniej tętniąca w ich
sercach miłość do sztuki przetrwa
wiele. I o wiele więcej.
ORKIESTRA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ (OAB)

J

eden z czołowych europejskich zespołów symfonicznych młodego pokolenia. Tworzą go najwybitniejsi studenci i absolwenci europejskich wyższych
szkół muzycznych. Zespół rozpoczął działalność
w 2003 roku, tuż po sukcesach na 53. Festiwalu Jünger
Künstler w Bayreuth. W 2005 roku za sprawą Elżbiety
Pendereckiej OAB zadebiutowała podczas IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie.
Na koncie ma dwadzieścia osiem płyt nagranych m.in. dla
wytwórni Dux, Centaur Records, Le Foxx oraz Universal.
Z sukcesem sięga zarówno po klasykę, jak też przeboje
muzyki rozrywkowej czy filmowej, współpracując z takimi
sławami, jak: Hans Zimmer, Elliot Goldenthal, Michał
Lorenc, Jan A.P. Kaczmarek, Krzysztof Penderecki, Gabriel
Chmura, Łukasz Borowicz, Jacek Kaspszyk, Aleksandra
Kurzak, Ingolf Wunder. Gości na słynnych scenach
koncertowych Europy i świata, w tym Alte Oper Frankfurt, wiedeńskiej Musikverein, Great Hall of the People
w Pekinie, Xinhai Concert Hall czy Konzerthaus w Berlinie.
Regularnie występuje na Wielkanocnym Festiwalu
Ludwiga van Beethovena w Warszawie, Festiwalu Muzyki
Polskiej w Moskwie, Last Night of the Proms in Cracow
oraz Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Od grudnia
2015 roku koncertowe podróże Orkiestry Akademii Beethovenowskiej zataczają coraz dalsze kręgi dzięki wsparciu jej
motoryzacyjnego partnera – S
 ubaru Import Polska.

www.oab.com.pl
facebook.com/BeethovenAcademyOrchestra
instagram.com/beethovenacademyorchestra
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TEKST: PIOTR CIECHOMSKI

SZEŚCIOGWIAZDKOWE KONCEPTY
Koncerny samochodowe corocznie przedstawiają projekty koncepcyjnych modeli, które
mają wyznaczać trendy obowiązujące w najbliższych latach. Większość tych aut nigdy
nie wchodzi do produkcji seryjnej, ale też nie jest to głównym celem tych prezentacji.
Jest to doskonały poligon do sprawdzenia najnowszych rozwiązań technicznych i badania
atrakcyjności danego modelu na rynku. Często zdarza się, że poszczególne elementy
lub rozwiązania są wprowadzane w seryjnie produkowanej wersji.

S

ubaru na targach i salonach samochodowych na przestrzeni
lat przedstawiło wiele prototypów, Kilka wybranych z kart historii
japońskiego producenta postaramy
się przedstawić w tym artykule.

F-9X – czy leci z nami pilot?
Mottem inżynierów Subaru
było i jest budowanie samochodów
praktycznych i niezawodnych.
W 1985 roku zaprezentowali oni
dwumiejscowy sportowy koncept,
oznaczony F-9X, o obłych, aerodynamicznych kształtach. Wyróżniał
się zwartą sylwetką oraz sporej
wielkości spojlerem, którego zadaniem było utrzymywanie samochodu na właściwym torze jazdy
podczas podróży z dużą prędkością. Nadwozie zostało wykonane
z lekkich i bardzo wytrzymałych

zastosowane były techniczną bazą
przyszłych modeli Subaru: SVX
i Imprezy pierwszej generacji.

Jo-Car – szalone lata 80.
Lata 80. były bardzo charakterystyczne, ostre w odbiorze i kolorowe.
Dodatkowy rozwój technologiczny,
w szczególności pierwszych gier
8-bitowych, i szczypta szaleństwa
dały gotowy przepis na Jo-Car,
który światło dzienne ujrzał na Salonie Samochodowym w Tokio
w 1987 roku. Krzykliwy, futurystyczny, zwracający na siebie uwagę
żółto-czerwony roadster z karoserią
w kształcie klina wyposażony był
w dwucylindrowy silnik o pojemności 544 cm³, skrzynię CVT i… napęd
na cztery koła. Czyż to nie wspaniałe? Szybki rozwój technologiczny
zaważył na tym, że zastosowano

pełną digitalizację wnętrza pojazdu
oraz wyświetlacz head-up display,
który dopiero od niedawna jest
montowany we współczesnych samochodach. Auto, choć kontrowersyjne, spodobało się publiczności.
Z perspektywy czasu szkoda, że nie
można go spotkać na ulicy.

 ubaru Amadeus – kombi
S
dla zamożnych
To nietypowe połączenie karoserii coupé i kombi swoimi korzeniami
sięga początków XX wieku. Wtedy
to w Anglii pojazdy tego typu wykorzystywane były na polowaniach –
służyły myśliwym do przewozu
zwierzyny. Początkowo jako pojazd
konny (brake), ostatecznie stał się
bardzo charakterystycznym, luksusowym coupé. Japoński koncept,
Subaru Amadeus, był hitem podczas

Tokyo Motor Show w 1991 roku,
gdzie prezentowano go wraz z produkcyjnym już modelem SVX. Ten
ekscentryczny shooting-brake
bazował na swoim bracie, na co
wskazuje choćby charakterystyczna boczna linia wraz z tzw. window-within-a-window. Sercem tego
modelu był sześciocylindrowy silnik
w układzie bokser o pojemności
3,3 litra i mocy 250 KM. Mimo że był
gwiazdą numer jeden koncernu
Subaru podczas prezentacji, podzielił los wielu interesujących produkcji
z początku lat 90. i do końca pozostał jedynie prototypem.

Subaru CM1 – japoński standard
Każdy, kto choć trochę interesował się historią japońskiej motoryzacji, wie, że ten rynek nie może
obejść się bez kei-cars. W tym typowo japońskim segmencie nie brak
osobówek, furgonetek, ciężarówek,
a nawet samochodów sportowych
czy retro. Japończycy kochają
kei-cary, ponieważ na wyspach,
gdzie jest mało miejsca, łatwiej
się nimi poruszać, są oszczędne,
a dodatkowo ich właściciele płacą
niższe podatki i ubezpieczenia.
Subaru, które produkowało te
małe samochody praktycznie od po-

czątku swojego istnienia, w 1991 roku
przedstawiło nowy model CM-1.
Ten mierzący niewiele ponad 3 metry długości i 1,4 metra szerokości
jednomiejscowy samochodzik
napędzany był czterocylindrowym
silnikiem o pojemności 658 cm³
i mocy 64 KM. Co prawda model ten
pozostał konceptem, ale po zbadaniu rynku koncern nie zaprzestał
produkcji tego typu aut. W 1992 roku
do sprzedaży wszedł trzydrzwiowy
Subaru Vivio napędzany silnikiem
z CM1. W 1993 roku model ten,
prowadzony przez samego Colina
McRae, pokazał pazur w Safari Rally.
Japońscy inżynierowie nadal
pracowali nad rozwojem tego segmentu i przedstawiali kolejne koncepty. Najciekawsze z nich to hy-

brydowa Elcapa z 1995 roku i Elten
z roku 1997, stylistyką nawiązujący
do kultowego modelu 360.
materiałów kompozytowych. Jego
obła bryła skrywała odpowiednio
mocną jednostkę. Pod maskę włożono dwulitrowy silnik typu bokser,
wspomagany zarówno kompresorem, jak i turbosprężarką, co
pozwoliło wycisnąć 355 KM mocy.
Kompresor dbał o moc do 5000 obrotów na minutę, powyżej tej
granicy dawała o sobie znać turbosprężarka. Moc była przekazywana
na wszystkie cztery koła, a koncept
mógł rozwinąć prędkość maksymalną 300 km/h – jak na połowę lat
osiemdziesiątych to całkiem sporo.
F-9X nigdy nie wszedł do produkcji
seryjnej, lecz rozwiązania w nim
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Subaru Rioma
W roku 1991 zaprezentowany
został również bardzo odważny
projekt, który nie tylko kształtem

karoserii wzbudzał sensację. Podwaliną pod Subaru Rioma było
nadwozie typu targa, które w końcowym rezultacie stało się zgrabnym, nieco zaokrąglonym, czteromiejscowym coupé. Długa przednia
maska i stosunkowo krótki tył
samochodu, w połączeniu z rozstawem osi wynoszącym 2,52 m w całości, tworzyły wyjątkowo zgrabną
karoserię, a konstrukcja ze zdejmowanym dachem typu targa umożliwiła spełnienie wszystkich standardów bezpieczeństwa i komfortu
podróżowania pod gołym niebem.
Jednak najlepsze kryło się pod
maską. Koncepcja japońskich inżynierów FFE (Flexible Fuel Engine)
zakładała możliwość tankowania
nie tylko samej benzyny, ale również dodawanie 0–85% metanolu.
Tak wzbogacone paliwo pozwalało
odpowiednio zwiększyć wydajność,
maksymalnie do 85%. Oprócz innowacyjnej metody zasilania samochód posiadał stały napęd na cztery koła i pięciobiegową skrzynię
biegów. Niestety wraz z upływem
czasu projekt alternatywnego paliwa został porzucony ze względu
na toksyczność, a przede wszystkim bardzo wysoką łatwopalność
mieszanki.
Na deskach projektantów powstaje wiele koncepcyjnych prototypów,
które potrafią zachwycać, choć z góry
wiadomo, że większości nigdy nie
ujrzymy na naszych ulicach. Faktem jest, że do dziś wiele rozwiązań
technologicznych z tamtego okresu
stosowanych jest z powodzeniem we
współczesnych modelach.
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ZIMÓWKI TO NIE WSZYSTKO

JAK NIE DAĆ SIĘ ZASKOCZYĆ MROZOM
W najbliższych miesiącach musimy przygotować się na zmienne warunki pogodowe
Zalegające na jezdni liście, mgły, deszcz czy śnieg nie pomagają bezpieczeństwu na drodze.
Dlatego okres jesienno-zimowy to prawdziwy sprawdzian zarówno dla umiejętności
kierowcy na drodze, jak i sprawności wielu podzespołów i płynów eksploatacyjnych
w pojeździe. Wymiana opon i płynu do spryskiwaczy na zimowy to jednak nie wszystko.
Najczęstszą przyczyną porannych problemów z rozruchem pojazdu w okresie niskich
temperatur jest zamarzanie paliwa i stan akumulatora.

P

rawidłowe przygotowanie pojazdu
do okresu jesienno-zimowego może
pomóc uniknąć niespodziewanych
sytuacji na drodze i wpłynąć przede
wszystkim na nasze bezpieczeństwo.
Czy przegląd i przygotowanie pojazdu do
tych warunków to konieczność czy tylko
marketingowy zabieg?
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Co dzieje się z paliwem w niskich
temperaturach?
Problem zamarzania paliwa dotyczy
zarówno pojazdów z silnikami benzynowymi, jak i Diesla. To, co je łączy, to
fakt, iż zarówno w benzynie, jak i w oleju
napędowym może zamarznąć woda. Dodatkowo w oleju napędowym dochodzi do

powstawania parafiny, która może zablokować filtr paliwa.

Problem wody
Od 12 października 2018 roku na stacjach benzynowych zmieniły się oznaczenia paliw i teraz tankujemy do pojazdów z silnikami benzynowymi paliwo E5,
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a do pojazdów z silnikami Diesla paliwo
B7. Co to oznacza? Benzyna E5 zawiera
w swoim składzie 5% etanolu, a olej napędowy B7 zawiera 7% biokomponentów.
Jaki ma to wpływ na użytkowanie pojazdu? Im większa domieszka etanolu
lub biokomponentów, tym więcej wilgoci
w zbiorniku paliwa.
Etanol w benzynie i biokomponenty
w oleju napędowym wchłaniają wodę
z powietrza. Poza tym woda dostaje się
w formie pary wodnej także w trakcie tankowania auta. W rezultacie, przy małej ilości paliwa w zbiorniku, dochodzi do sukcesywnego skraplania się wody na jego
ściankach. Woda zasysana przez filtr paliwa może zamarznąć albo w samym filtrze,
albo w przewodach paliwowych. Ponadto
wilgoć powoduje korozję kosztownych
elementów pomp i wtryskiwaczy.
Kupujemy olej napędowy z wodą!
Według obowiązującej normy paliwowej
PN-EN 590 olej napędowy może maksymalnie zawierać 200 mg wody na 1 kilogram paliwa. Czyli w zbiorniku o pojemności ok. 60 litrów paliwa to nawet 10 ml
wody. Niedużo? Tankując 10 zbiorników
oleju napędowego to już 100 ml wody!
Mniej więcej objętość połowy filiżanki!
Należy przy tym pamiętać, że woda zamarza w temperaturze 0°C. W przeciwieństwie do pojazdów ciężarowych, w których zamontowane są osuszacze na wodę,
w pojazdach osobowych wilgoć kumuluje
się w zbiorniku paliwa.
Zatem zarówno w silnikach benzynowych, jak i Diesla przyczyną problemu
z rozruchem pojazdu w okresie niskich
temperatur nawet poniżej 0°C może być
wilgoć i powstałe z niej kryształki lodu.
Jak temu zapobiec? Najskuteczniejszym, a jednocześnie najprostszym sposobem jest zastosowanie specjalistycznych preparatów chemicznych, których
celem jest usunięcie wilgoci z układu
paliwowego.
Na rynku detalicznym dostępnych jest
wiele preparatów, których zadaniem jest
usunięcie wilgoci z układu paliwowego.
Jednakże większość tych produktów
zawiera w składzie alkohol etylowy, który łączy się z wodą, ale nie z paliwem.
W efekcie dodając tego typu produkt do
zbiornika paliwa na dnie mamy mieszaninę alkoholu etylowego z wodą, a powyżej
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paliwo. Pompa w zbiorniku zasysa paliwo
z samego dna. Dostanie się dużej ilości
wody z alkoholem do układu wtryskowego podczas rozruchu może spowodować jego awarię, w tym doprowadzić
do zatarcia wtryskiwaczy lub pompy
wysokociśnieniowej. Dlatego zalecamy
produkt BG Fuel System Drier, który
jest dostępny w serwisach ASO Subaru.
Preparat jest przeznaczony zarówno do
silników benzynowych, jak i Diesla. BG
Fuel System Drier nie zawiera alkoholu
etylowego, jednym z jego komponentów
jest natomiast składnik smarujący, który
zapobiega zacieraniu elementów pomp
i wtryskiwaczy. Dodanie preparatu BG
sprawia, że woda zostaje wchłonięta
w strukturę paliwa, dzięki czemu zostaje
usunięta ze zbiornika w procesie spalania. Optymalnym czasem na zastosowanie preparatu BG Fuel System Drier
jest przegląd jesienny pojazdu lub serwis
wymiany opon na zimowe.

Problem parafiny w oleju napędowym
W okresie niskich temperatur otoczenia w oleju napędowym wytrąca się
parafina. Przybiera ona postać płatków
lub drobnych kryształków, które dostają
się do filtra paliwa, blokując go oraz ograniczając przepływ oleju napędowego do
komory spalania.
Olej napędowy jest paliwem bardzo
wrażliwym na niskie temperatury. Kiedy
spada temperatura, najpierw osiąga punkt
mętnienia (Cloud Point). Jest to temperatura, w której paliwo zaczyna nabierać
mlecznej barwy. Podczas dalszego spadku
temperatury następuje intensywne nasycenie białego koloru i pojawia się zawiesina, którą możemy zobaczyć gołym okiem.
Następnie kryształki łączą się w większe
struktury i opadają na dno zbiornika paliwa, tworząc osad przypominający rozgotowaną kaszę. CFPP (Cold Filter Plugging
Point) to temperatura, w której olej napędowy nie jest w stanie przejść przez filtr
paliwa, ponieważ kryształki parafiny są
większe niż drobne kanaliki wewnątrz
filtra paliwa. Zjawisko to powstaje dzięki
związkom chemicznym nazywanym węglowodorami parafinowymi. Ze względów
motorycznych węglowodory parafinowe
są bardzo pożądanym składnikiem oleju
napędowego, ponieważ podnoszą liczbę

cetanową. Jednocześnie te same węglowodory parafinowe są przyczyną większości kłopotów z olejem napędowym
w okresie zimowym.
W związku z powyższym producenci
oleju napędowego są postawieni przed
trudnym wyborem. Z jednej strony starają się ograniczyć ilość węglowodorów
parafinowych w paliwie, aby ograniczyć
efekt ich wytrącania przy niskich temperaturach, a z drugiej strony muszą zadbać
o jego optymalny skład, aby uzyskać możliwie najlepszą kaloryczność.
Produkowane są dwie odmiany oleju
napędowego: letnia (klasa 1) i arktyczna
(klasa 2). Olej napędowy przejściowy czy
zimowy jest mieszaniną klasy 1 i 2 oraz
dodatkowo dodawanych biokomponentów. O tym, jakiej klasy olej napędowy
dostaje się do zbiornika naszego pojazdu,
decyduje stacja paliwowa. W odpowiednim czasie w dystrybutorach paliwa pojawia się odpowiedni rodzaj paliwa. Olej napędowy letni może zamarznąć już w temperaturze CFPP 0°C. Olej przejściowy,
spotykany na stacjach od 1 października
do 15 listopada, zamarza w CFPP -10°C,
a zimowy, obecny w dystrybutorach od
16 listopada do 1 marca, zamarza w temperaturze CFPP poniżej -20°C.
Warto nadmienić, iż temperatura
blokowania zimnego filtra CFPP jest
oznaczona zawsze dla nowego czystego
filtra paliwa. Jeżeli w pojeździe mamy filtr
paliwa niewymieniony przez dłuższy czas
lub mocno zanieczyszczony, wtedy znacznie wcześniej filtr ulegnie zablokowaniu.
Czy możemy mieć wpływ na obniżenie temperatury zamarzania paliwa?
Jak najbardziej. Jest wiele produktów
chemicznych zarówno na stacjach paliwowych, w sklepach, jak i w serwisach,
które można dodawać do zbiornika paliwa. To tzw. depresatory, czyli produkty
mające zapobiegać zamarzaniu paliwa.
Należy jednak bardzo uważać, co dodaje
się do zbiornika paliwa.
Najczęściej dostępne w sprzedaży
preparaty zawierają w swoim składzie
alkohol. Alkohol obniża temperaturę
mętnienia CP (Cloud Point), która z punktu widzenia użytkowego nie powoduje
zablokowania filtra ani problemu z rozruchem silnika. Dodatkowo alkohol
może powodować zacieranie elementów
plejady.subaru.pl

pomp i wtryskiwaczy. Ponadto obniża on
wartość opałową paliwa, przez co pojazd
może zużywać go więcej.
Zaletą depresatorów BG dostępnych
w serwisach ASO Subaru jest to, że obniżają temperaturę blokowania zimnego
filtra CFPP. Po zastosowaniu wybranego
depresatora BG do oleju napędowego
na pojedyncze kryształki parafiny, które
zaczynają powstawać w temperaturze CP
(temperatura mętnienia), nakładana zostaje otoczka, która zapobiega sklejaniu się
parafiny ze sobą. W zależności od zastosowanego oleju napędowego oraz ilości biokomponentów można obniżyć temperaturę
CFPP od kilku do nawet kilkunastu stopni
Celsjusza. Depresatory BG nie posiadają
w swoim składzie alkoholu, dlatego też
są bezpieczne dla wszystkich elementów
układu paliwowego oraz nie zmniejszają
wartości opałowej oleju napędowego.

zachowanie optymalnych warunków pracy
silnika. Jednakże to właśnie odpowiedni
poziom, jakość i parametry płynu chłodniczego mają ogromny wpływ na wydajność
całego układu chłodzenia. Płyn chłodniczy
odpowiada nie tylko za odprowadzanie ciepła z silnika, ale również zapobiega korozji
kanałów chłodniczych i gromadzeniu się
kamienia we wnętrzu układu. Podobnie jak
woda, płyn chłodniczy posiada zdolność
magazynowania energii cieplnej. Dodatkowo, dzięki zawartości glikolu etylowego
lub propylenowego, jest cieczą niezamarzającą. To eliminuje ryzyko zamarznięcia
płynu w układzie, co w konsekwencji
oznaczałoby uszkodzenie przewodów,
chłodnicy, a nawet silnika. W trakcie eksploatacji pojazdu i wraz z upływem czasu
płyn chłodniczy stopniowo traci swoje
parametry, dlatego trzeba regularnie kontrolować zarówno jego ilość, jak i właści-

Jakość płynów eksploatacyjnych
Zasadnicze znaczenie dla prawidłowej
eksploatacji pojazdów w okresie jesienno-zimowym ma jakość stosowanych w tym
czasie płynów eksploatacyjnych, w tym
płynu chłodniczego i płynu hamulcowego.
Sprawne działanie układu chłodzenia
nie jest możliwe bez skutecznej pracy
chłodnicy, pompy wody, szczelności
wszystkich przewodów, a także odpowiedniego płynu chłodniczego. Współpraca
wszystkich tych elementów gwarantuje

wości. Za pomocą testera BG używanego
w serwisach ASO Subaru można sprawdzić
pH płynu chłodniczego, procentową zawartość glikolu, jak i temperaturę zamarzania
oraz temperaturę wrzenia.
Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa
jazdy ma również płyn hamulcowy, ponieważ to właśnie on przenosi siłę z pedału
hamulca na elementy wykonawcze układu
znajdujące się przy kołach (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, bębny, szczęki
hamulcowe). Podstawową własnością płynu

facebook.pl/MagazynPlejady

hamulcowego jest temperatura wrzenia,
im wyższa, tym lepsza. Należy również pamiętać, że płyn hamulcowy jest substancją
niezwykle higroskopijną, która wchłania
wilgoć przez wszystkie mikroszczeliny
układu hamulcowego. Efektem tego zjawiska w miarę upływu czasu jest obniżenie
temperatury wrzenia płynu, co powoduje
spadek skuteczności hamowania, jak również powstawanie korozji w układzie hamulcowym. Za pomocą testera BG w prosty
i szybki sposób można sprawdzić stopień
korozyjności płynu hamulcowego.

Sprawny akumulator
Zasadniczym elementem odpowiedzialnym za prawidłowy rozruch silnika
jest bez wątpienia sprawny i w pełni
naładowany akumulator. Pozwoli on
na przekazanie do rozrusznika odpowiednio dużego prądu rozruchu. Akumulator,
który w sezonie letnim pozwalał na bezproblemowe uruchomienie silnika, może
w okresie jesienno-zimowym przy dłuższym spadku temperatury rozładować się,
uniemożliwiając uruchomienie pojazdu.
Na kondycję akumulatora oprócz
temperatury ma również wpływ korozja,
która wraz z upływem czasu gromadzi
się na stykach i zaciskach akumulatora,
co prowadzi do utraty energii. Awaria
akumulatora to jeden z najczęstszych
powodów wzywania pomocy drogowej.
Dlatego warto przeprowadzić serwis BG.
Rozpoczyna się go od dokładnego oczyszczenia i przeglądu akumulatora, następnie instaluje się podkładki antykorozyjne
BG na zaciski akumulatora. Serwis uzupełnia się zabezpieczeniem styków, zacisków i obudowy akumulatora.
Analiza powyżej opisanych zjawisk
zachodzących w naszych pojazdach
w okresie jesienno-zimowym pozwala
wysnuć wniosek, że bez odpowiedniego
przygotowania pojazdu komfortowa, niezawodna, a przede wszystkim bezpieczna
jazda nie będzie możliwa. Tylko sprawny
pojazd pozwoli nam zmniejszyć ryzyko
awarii oraz ograniczy liczbę niebezpiecznych sytuacji na drodze. Jeśli chcemy
mieć pewność, że nasze auto zostanie
prawidłowo przygotowane na mrozy,
powinniśmy oddać je w sprawdzone
ręce pracowników serwisu ASO Subaru.
Nie czekajmy na ostatni moment.
PLEJADY 6/2020
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TEKST: MAREK DWORAK

POLSKIE PROBLEMY

NA POLSKICH DROGACH /CZ. 2/
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

W sytuacji, w której całą uwagę społeczeństwa oraz organów państwa zajmuje złowieszczo
brzmiąca nazwa Covid-19, na plan dalszy zeszły problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego
w skali makro (w gestii decydentów), jak i mikro (w gestii każdego z nas).
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W

iem, że z inicjatywy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
trwają w Ministerstwie Infrastruktury prace nad ostatecznym kształtem projektu zmian w ustawie
Prawo o ruchu drogowym. Projekt
ten ma obejmować nie tylko zmiany
w uregulowaniach relacji kierujący – piesi oraz statusu tzw. urządzeń transportu osobistego (dopóki
tych przepisów nie ma, ubolewam

nad popularnością hulajnóg elektrycznych, które na razie w ogóle
nie powinny być używane, względnie winny mieć ogranicznik prędkości do 6 km/h). Przedstawiony
Sejmowi projekt ma objąć również
doprecyzowanie uregulowania
właściwego odstępu koniecznego
do zachowania od poprzedzającego
pojazdu, a także, być może, inne
kwestie dotyczące ruchu na autostradzie i drodze ekspresowej.

Większość uczestników ruchu drogowego traktuje
przepisy jako coś,
co przeszkadza,
a nie pomaga.

W oczekiwaniu na te zmiany
dzisiejszy artykuł poświęcę poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali mikro.
Raz jeszcze podkreślę, że na polskich drogach nie dzieje się dobrze.
Niestety większość uczestników
ruchu drogowego (również piesi,
a rowerzyści w szczególności)
traktuje przepisy jako coś, co przeszkadza, a nie pomaga. Najbardziej
niebezpieczne jest jednak nieod-
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powiednie zachowanie kierowców,
którzy używając manetki gazu
albo pedału przyspieszenia mogą
pozbawić życia lub zdrowia siebie
i innych. Lekceważący stosunek
do przepisów i współuczestników
ruchu drogowego, a także do konieczności odpowiedniej koncentracji i zwykłej ludzkiej ostrożności,
nieuświadamianie zagrożeń, wiara
w swoje, niesprawdzone w trudniejszych sytuacjach, umiejętności,
przyczyniają się do tego, że pod
względem bezpieczeństwa na drogach jesteśmy w ogonie wszystkich
krajów Unii Europejskiej, a pod
względem wypadków na przejściach dla pieszych – w pierwszej trójce krajów z największą
ich ilością. W ostatnim artykule
poruszyłem problem prędkości,
zachowań na drogach szybkiego
ruchu oraz błędów popełnianych
w ruchu miejskim. W niniejszym
opracowaniu rozwinę problematykę niewłaściwego kierowania
pojazdem w relacjach z pieszymi
i rowerzystami oraz braku właściwego zaimplementowania nowych
przepisów, co źle rokuje wobec
pojawiających się na horyzoncie
kolejnych nowości.
Najpierw pozwolę sobie powrócić do nieszczęsnych relacji
kierujący – pieszy na i przed przejściem dla pieszych. Mimo że problematyka ta znalazła wreszcie
poczesne miejsce w mediach, gdzie
nagłaśniane są wszystkie śmiertelne wypadki, jakie wydarzyły się
w tych miejscach, pomimo kontroli
policyjnych, pomimo szeroko zakrojonej działalności profilaktyczno-edukacyjnej – nie widać poprawy. Korespondencja kierowana do
prowadzonego przeze mnie telewizyjnego programu „Jedź bezpiecznie” co tydzień napełnia się filmami
ilustrującymi naganne zachowania
kierowców. Należy postawić pytanie, dlaczego jest tak źle.
Głównym powodem jest słaba
znajomość przepisów regulujących obowiązki kierujących przed
i na przejściu dla pieszych. Przepis
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z Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych, nakazujący
zmniejszenie prędkości przed
przejściem w wymiarze decydującym o braku zagrożenia pieszych
znajdujących się na przejściu
i na nie wchodzących, nie przebił
się do świadomości przynajmniej
połowy kierowców. Wielu nie rozumie także, że zakaz wyprzedzania
na i przed przejściem dla pieszych
nie dotyczy jedynie sytuacji,
w której przed wyprzedzaniem
dokonujemy zmiany pasa ruchu
oraz że zakaz ten jest bezwzględny – nie dotyczy tylko przypadku, w którym widzimy pieszych
przechodzących przez przejście.
Nadto wielu spośród tych, którzy
mają świadomość obowiązywania powyższych przepisów, pod
byle pretekstem zwalnia się z ich
stosowania. Generalnie jeździmy
w poczuciu, że w pozycji uprzywilejowanej jest tylko pieszy znajdujący się już na przejściu. Często
więc, zbliżając się do przejścia dla
pieszych – o zgrozo – przyspieszamy, żeby tylko ktoś nie zdołał
na to przejście wejść. Jadąc szybko,
często nie zdążamy nawet zaobserwować pieszych już przechodzących po przejściu i nie nadążając
z reakcją, potrącamy ich – często
śmiertelnie. Teraz, w momencie
tworzenia przepisów, które mają
spowodować zwiększoną ochronę
pieszych, podnoszą się głosy, że ich
skutek będzie przeciwny, że nie
tylko nie poprawią bezpieczeństwa
pieszych, ale jeszcze je pogorszą.
Odpowiadam na to w następujący
sposób: gorzej, niż jest, być już nie
może.
We wszystkich cywilizowanych
motoryzacyjnie krajach obowiązuje
całkowicie odmienne niż u nas
podejście do pieszych, którzy pragną przekroczyć jezdnię właśnie
w wyznaczonym do tego celu miejscu (przejściu dla pieszych). Są tam
traktowani jak królowie, których
poddanymi są kierujący pojazdami. Także ci piesi, którzy dopiero
zbliżają się do przejścia, czyli

O wtargnięciu
pieszego na przejście dla pieszych
możemy mówić
tylko wówczas,
gdy pieszy wbiegnie na przejście
w sytuacji, której
kierujący nie mógł
przewidzieć.

tzw. zebry. Wypadki na przejściach
dla pieszych są czymś absolutnie
wyjątkowym i występują właściwie tylko w przypadku, w którym
kierowca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków (z tym mają
problem wszystkie państwa). Nam
wciąż jeszcze trochę brakuje do
miana cywilizowanych motoryzacyjnie. Wyraża się to w niechętnym
stosunku do przepisów ruchu drogowego, które pomagają w ułożeniu
prawidłowych stosunków pomiędzy uczestnikami ruchu. W mniemaniu sporej części polskich
kierowców przepisy przeszkadzają,
a zamiast wzajemnej współpracy
na drodze, częściej widzimy chęć
rywalizacji.

plejady.subaru.pl

Musimy jak najszybciej dorównać Skandynawom, Austriakom,
Holendrom, Brytyjczykom czy
Hiszpanom i Słowakom, którzy
ostatnio poczynili gigantyczny postęp w poprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Musimy wreszcie zrozumieć, że o wtargnięciu
pieszego na przejście dla pieszych
(co jest i będzie zabronione) możemy mówić tylko wówczas, gdy
pieszy wbiegnie na przejście w sytuacji, której kierujący nie mógł
przewidzieć. Aczkolwiek zwracam
uwagę, że w Norwegii kierujący
pojazdem i tak byłby częściowo
obciążony winą.
Przepisy w krajach niemieckojęzycznych kodyfikują relację

facebook.pl/MagazynPlejady

kierujący – pieszy w następujący
sposób: kierujący pojazdem ma
umożliwić pieszemu bezpieczne
przejście przez jezdnię przejściem
dla pieszych. Takie sformułowanie
w naszych polskich uwarunkowaniach byłoby – choć nie jestem
o tym przekonany – zbyt mętne,
nieostre. Chcemy pójść – podobnie
jak przy zasadzie suwaka – wyrazistym sformułowaniem pierwszeństwa. Dotarłem do projektu
zmiany ustawy Prawo o ruchu
drogowym, który został przyjęty
przez Radę Ministrów i prawdopodobnie w grudniu trafi pod obrady
Sejmu. Proponuje się parlamentowi,
aby uchwalił przepisy dotyczące
przejść dla pieszych w następu-

We wszystkich
cywilizowanych
motoryzacyjnie
krajach obowiązuje
całkowicie odmienne niż u nas podejście do pieszych,
którzy pragną
przekroczyć
jezdnię właśnie
w wyznaczonym
do tego celu miejscu - przejściu dla
pieszych.

jącym brzmieniu: „Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko
albo przechodzący przez jezdnię
lub torowisko jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność oraz (z uwzględnieniem
wyjątków) korzystać z przejścia
dla pieszych. Pieszy znajdujący
się na przejściu dla pieszych ma
pierwszeństwo przed pojazdem.
Pieszy wchodzący na przejście
dla pieszych ma pierwszeństwo
przed pojazdem, z wyłączeniem
tramwaju. Zabrania się pieszemu
korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego
podczas wchodzenia na jezdnię
lub torowisko, lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
w tym również na przejściu dla
pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni
lub torowisku lub przejściu dla
pieszych. Kierujący pojazdem,
zbliżając się do przejścia dla
pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,
zmniejszyć prędkość tak, aby nie
narazić na niebezpieczeństwo
pieszego znajdującego się na tym
przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym
przejściu albo wchodzącemu
na to przejście. Przy czym kierujący tramwajem, zbliżając się do
przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność, zmniejszyć prędkość
tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa (tylko) pieszemu znajdującemu się na tym
przejściu. To dobre przepisy,
mające wejść w życie po 14 dniach
od ich opublikowania, przy czym –
z powodu pójścia silnym określeniem pierwszeństwa – pozostawiają na łaskę kierujących tych
pieszych, którzy przygotowani do
przejścia stoją przed nim i wstrzymują się z postawieniem kroku. Być
może w toku prac parlamentarnych
PLEJADY 6/2020
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brzmienie przepisów ulegnie jeszcze zmianie – oby w kierunku mocniejszego jeszcze zabezpieczenia
praw niechronionych uczestników
ruchu oraz usunięcia zapisu relatywizującego korzystanie przez
przechodzących przez jezdnię pieszych z urządzeń elektronicznych.
Należy bezwzględnie zakazać korzystania z nich pieszym podczas
przechodzenia przez jezdnię. Nie
mam wątpliwości, że po wejściu
w życie tych przepisów gwałtownie
poprawi się stan bezpieczeństwa
na przejściach dla pieszych w Polsce. Jednak przecież już dziś możemy przystąpić do zmiany złych
nawyków kierujących pojazdami
i pozwolić pieszym cało i zdrowo
docierać do miejsc, do których
zmierzają.
Mamy jeszcze jedną grupę
niechronionych uczestników ruchu drogowego. Są to rowerzyści.
Wprawdzie w okresie jesienno-zimowym jest ich na drogach o wiele
mniej, co nie znaczy, że nie powinniśmy interesować się ich bezpieczeństwem. Tym bardziej, że przybywa rowerzystów jeżdżących tym
środkiem transportu całorocznie.
Tu chciałbym zaapelować do rowerzystów, żeby wszyscy zechcieli
podporządkować się przepisom
oraz zasadom zwykłej ludzkiej
ostrożności. Jednak to my, kierowcy, mamy prawa jazdy i należy
od nas wymagać więcej. Uczulam
więc na konieczność uratowania
życia rowerzysty przejeżdżającego przez przejście dla pieszych,
ale przede wszystkim zwracam
uwagę na stosowanie przepisów
regulujących zachowanie kierowców wobec rowerzystów. Niestety
wielu z nas je lekceważy. To nie
może być tak, że odpłacamy im
pięknym za nadobne. To, że wielu
rowerzystów nie podporządkowuje
się przepisom, nie upoważnia nas,
kierowców, do rewanżu. Wielu
spośród nas musi także zmienić
podejście do rowerzystów, przestać
traktować ich jako tych, którzy
utrudniają nam jazdę. Rowerzyści
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chlubną charakterystykę polskiego
ruchu drogowego. Tu winni są wyłącznie kierowcy, a wykroczeniem
nagminnie popełnianym jest wyprzedzanie rowerzysty bez minimalnego jednometrowego odstępu bocznego. Apeluję, żebyśmy
nigdy nie decydowali się na ograniczenie tej życiowej przestrzeni rowerzysty, który nie jest w stanie poruszać się jak po sznurku, zmagając
się z podmuchami wiatru, nierówną
nawierzchnią i znajdującymi się
na niej zapadniętymi studzienkami,
kamieniami, kałużami, błotem itp.
Jeśli nie mamy miejsca na szerszy
niż jednometrowy odstęp (kodeksy
niektórych krajów wymagają, żeby
było to półtora, a nawet dwa metry
bocznego odstępu), to powinniśmy
znacznie zmniejszyć prędkość.
Jeżeli nie możemy oddalić się od
rowerzysty na szerokość minimum
1 metra, to powstrzymujemy się
z wyprzedzaniem do miejsca, gdzie
taka możliwość wystąpi.

są pełnoprawnymi uczestnikami
ruchu drogowego i jeśli nawet
wielu z nich nadużywa uprawnień
i nie realizuje obowiązków, to my,
kierowcy, mamy być wzorem zachowań prawidłowych. Przypominam, że obowiązuje i nadal w tym
brzmieniu będzie obowiązywał
przepis zobowiązujący kierujących do zmniejszenia prędkości
w celu nienarażania na niebezpieczeństwo rowerzystów
znajdujących się na przejeździe
rowerowym lub wjeżdżających
na ten przejazd. Szczególnie
utrudnioną obserwację mają kierowcy skręcający w prawo w sytuacji, w której droga rowerowa czy
uczęszczane przez rowerzystów
pobocze przebiega wzdłuż jezdni
z jej prawej strony. Niezbędne jest
wówczas maksymalne ograniczenie prędkości i wychylenie
głowy w prawo celem dokładnej
obserwacji. Pomocna będzie tutaj
również uprzednia kontrola w wewnętrznym i zewnętrznym prawym

Nie najlepiej – jak nadmieniłem
na wstępie – radzimy sobie także
z nowymi przepisami. Jedni próbują
nadinterpretować zasadę suwaka,
uzurpując sobie prawo do pierwszeństwa w przypadkach, w których nie ma spowolnienia ruchu,
inni nie mogą się z nią pogodzić,
nie przyjmując do wiadomości,
że zmieniający pas ruchu może
mieć pierwszeństwo oraz uważając, że zasada sprzyja drogowemu
cwaniactwu i jest niesprawiedliwa.
Najpierw pozwolę sobie przypomnieć brzmienie przepisu regulującego drogowy suwak, inaczej
zwany zamkiem błyskawicznym.
Obowiązuje on w warunkach
znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym
pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy
nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu
wystąpienia przeszkody na tym
pasie ruchu lub jego zanikania.

Wykroczeniem
nagminnie
popełnianym przez
kierowców jest
wyprzedzanie
rowerzysty bez
minimalnego
jednometrowego
odstępu bocznego. A rowerzysta
przecież nie jest
w stanie poruszać
się jak po sznurku,
zmagając się
z podmuchami
wiatru czy nierówną nawierzchnią.

Kierujący pojazdem poruszający
się sąsiednim pasem ruchu jest
obowiązany bezpośrednio przed
miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa
ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi
pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego
pasa ruchu na sąsiedni, którym
istnieje możliwość kontynuacji
jazdy. W przypadku równoczesnego zanikania lub nieprzejezdności dwóch skrajnych pasów
ruchu, kierujący pojazdem poruszający się środkowym pasem
jest obowiązany bezpośrednio
przed miejscem wystąpienia
przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić
zmianę pasa ruchu jednemu
pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony,
a następnie jednemu pojazdowi
lub jednemu zespołowi pojazdów
z lewej strony.

lusterku wstecznym tego, co dzieje
się po prawej stronie pojazdu i za
pojazdem. Uprzedzam, że niemalże
regułą jest szybka jazda rowerzystów taką drogą rowerową albo
poboczem i takież wjeżdżanie
na przejazd rowerowy i jezdnię.
Wiele wypadków podczas wykonywania przez kierowców skrętu
w prawo świadczy o braku wyczulenia na niebezpieczeństwo zarówno rowerzystów, jak i kierowców.
Ale to kierowcy, z racji posiadania
prawa jazdy i obycia w szerszym
spektrum sytuacji ruchu drogowego, ponoszą główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Niestety
rowerzyści często nie dostrzegają
niebezpieczeństwa dla siebie i bezwzględnie egzekwują swoje pierwszeństwo, nawet wówczas, gdy
go nie posiadają (np. wjeżdżając
na przejście dla pieszych).
Jeszcze jedna przyczyna wybija
się na czołowe miejsce w statystykach wypadkowości z udziałem
rowerzystów, stanowiąc też nieplejady.subaru.pl
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PRZEPISOWO
Jeżeli nie występuje znaczne
spowolnienie ruchu, to ta, wprowadzona do naszego kodeksu
rok temu, reguła nie obowiązuje.
Lekceważenie tego podstawowego
warunku jest jednocześnie lekceważeniem innych kierujących i powoduje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa. Tym, którzy do zasady suwaka – jakże słusznej w warunkach spowolnienia ruchu – nie
mogą się przekonać, podpowiem,
że wszystko będzie sprawiedliwe, a jednocześnie przewidywalne i bezpieczne, jeśli widząc,
że pojazd przed nami zatrzymuje
się bądź bardzo zwalnia z powodu występującego przed nim zatoru, zmienimy pas ruchu na sąsiedni. Kierowcy kolejnych pojazdów powinni naprzemiennie
zajmować sąsiadujące ze sobą
pasy, co spowoduje, że będą one
wypełniały się równomiernie
i sprawiedliwość będzie zachowana. Inaczej mówiąc, dla prawidłowego funkcjonowania reguły
zamka błyskawicznego ważne są
właściwe zachowania kierowców
przy równomiernym wypełnianiu
pasów ruchu podczas powstawania
zatoru oraz stosowanie obowiązku przepuszczenia przed siebie
pojazdu z pasa ruchu, na którym
skończyła się możliwość jazdy.
Powtarzam: skończyła się, bowiem
kolejnym błędem zaburzającym
stosowanie reguły jest chęć zbyt
wczesnej zmiany pasa ruchu –
pomimo że jazda tym pasem jest
jeszcze możliwa.
Podstawowym błędem w tworzeniu tzw. korytarza życia jest
brak koncentracji kierującego,
który nie diagnozuje konieczności jego utworzenia i w ogóle
usuwania się z toru jazdy pojazdu
uprzywilejowanego.
Kończąc ten odcinek, ponownie
zachęcam wszystkich kierujących –
również tych doświadczonych,
jeżdżących wiele lat – do przeanalizowania swojego kierowania pojazdem i, w razie potrzeby, pilnej poprawy tego, co poprawy tej wymaga.
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w całość z szybą. Odcięcie tych kolorów
jest wręcz świetnie podkreślone przez
kształt świateł. Całość obecnego Forestera
prezentuje się w sposób, który daje jasno
do zrozumienia, że to Subaru bezdroży się
nie boi i poradzi sobie z każdą przeciwnością na drodze.

www.motonews.pl
7 PAŹDZIERNIKA 2020

Subaru Forester – SUV
z naciskiem na U
Pierwsza generacja Forestera pojawiła
się w 1997 roku i powstała na wspólnej
płycie podłogowej z modelem Impreza.
Od tamtego czasu model przeszedł jednak
wiele zmian i na chwilę obecną na rynku
jest już 5. generacja Forestera. Czym się
charakteryzuje ten model Subaru? Zapraszam na test.

Stylistyka Subaru Forester
(…) Patrząc na bryłę Subaru Forestera, odnoszę wrażenie, że nie będzie ona
szybko się starzała. Z przodu widnieje
duży grill z chromowaną ramką, a wszystkie elementy przodu samochodu są duże,
jednak ich wielkość niknie w porównaniu
z całością.
Linia boczna samochodu kojarzy się
trochę z samochodami amerykańskimi ze
względu na długą maskę, duże drzwi oraz
niemały bagażnik. Na pierwszy rzut oka
każdy z tych elementów zajmuje ćwierć
długości auta. Osiemnastocalowe felgi
aluminiowe wydają się być optycznie
małe przy całości samochodu, mimo iż
koła są w rozmiarze 225/55R18. Czarne
nakładki, jakie umieszczono na progach,
nadkolach oraz zderzakach, wizualnie
podnoszą auto.
Tył samochodu w porównaniu do poprzednika zmienił się bardzo pozytywnie.
Klapa bagażnika jest teraz dwukolorowa
– w przypadku testowanego auta dolna
część jest niebieska, a górna jest wykończona w kolorze czarnym i zlewa się
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Wnętrze Forestera
(…) Jest całe czarne, z przeszyciami
czarną nicią na desce rozdzielczej. Jedyne zauważalne różnice dostrzegalne
są w fakturze materiału, a czasami znajdziemy jakieś szare wstawki, takie jak
ramki kratek wentylacyjnych. Jednak nie
świadczy to w żadnym wypadku o złym
wykonaniu. Spasowanie jest na bardzo
dobrym poziomie, a użyte materiały też są
dobrej jakości. Nic nie trzeszczy i nic nie
„tyka” podczas jazdy.
Wyciszenie kabiny jest na odpowiednim poziomie jak dla tego typu aut. Deska
rozdzielcza jest bardzo podobna w zakresie ergonomii do tej, jaką znajdziemy
w Subaru XV. Co jednak odróżnia, i to
pozytywnie, Forestera od mniejszego
„brata”, to fotele, które są zdecydowanie
wygodniejsze i lepiej się w nich znosi
długie podróże, a podczas jazdy możemy
korzystać z systemu audio marki Harman/
Kardon.
Przednie fotele są regulowane elektrycznie, a fotel kierowcy posiada dodatkowo pamięć ustawień kilku kierowców.
Kieszenie w oparciach przednich foteli
są świetnie zaprojektowane, bo nie jest
to po prostu pojedyncza kieszeń, a kilka
różnych rozmiarów. Ciekawostką jest
też system monitorujący kierowcę, który
oprócz sprawdzania, czy kierowca patrzy
na drogę, potrafi rozpoznawać kierowcę,
dzięki czemu po uruchomieniu samochodu fotel ustawi się zgodnie z wcześniej
ustaloną i zapisaną pozycją. Nad przednimi fotelami rozciąga się panoramiczny,
otwierany dach (…).
Dla podróżujących z tyłu jest dostępne
dużo miejsca na nogi, a sama kanapa jest
szeroka i wygodna. Dodatkowo skrajne
miejsca są podgrzewane dwustopniowo.
Do dyspozycji pasażerów w tylnym rzędzie
dostępne są dwa gniazda USB, które mają
aż 2,1A. Przechodząc do samego bagażnika,
miejsca jest tutaj sporo, nawet przed złożeniem tylnej kanapy. Do dyspozycji mamy

haczyki na siatki, po dwa na każdą stronę
oraz jeden dodatkowy w klapie bagażnika.
Schowka pod podłogą można praktycznie
nie liczyć, ponieważ jest dość skromny,
chociaż i tak pomieści wszystkie drobiazgi,
takie jak kamizelka oraz apteczka.

Redakcja / Wydawca / Reklama:
Subaru Import Polska sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 51
31-357 Kraków
tel. 12 687 43 00
redakcja@plejady.subaru.pl

Osiągi
W Polsce Subaru Forester dostępny jest
z dwulitrowym silnikiem e-BOXER oraz
automatyczną skrzynią biegów CVT Lineartronic, przekazującą napęd na wszystkie cztery koła. Moc, jaką dysponuje ten
samochód, to 150KM i jest to wartość,
która wystarczy do codziennego użytkowania pojazdu.
Do dyspozycji mamy system X-MODE,
który oferuje dwa dodatkowe tryby jazdy.
Snow/dirt to tryb, który nie pozwala, aby
któreś z kół miało większą prędkość niż
pozostałe i zapobiega uślizgowi kół. Drugi
tryb to Dip snow i mud – podczas jazdy
w błocie i głębokim śniegu koła, kręcąc
się szybciej, oczyszczają bieżnik jednocześnie wykopując sobie drogę, więc ten
tryb pozwala na nabranie kołom większej
prędkości względem innych.
O dziwo, kiedy podczas przejeżdżania
przeszkody terenowej w Foresterze zrobi
się wykrzyż, czyli kontakt z podłożem
stracą przeciwległe koła, najlepiej działa
tryb, który pozwala na szybsze obracanie
się/uślizg kół. A co ze spalaniem? Biorąc
pod uwagę właściwości terenowe, 22 cm
prześwitu oraz całkiem duży rozmiar
pojazdu, spalanie jest na zadziwiającym
poziomie. Subaru Forester spala w trybie
mieszanym około 6,5 l/100 km (…).
Podsumowanie
Subaru Forester to bardzo ciekawy
samochód pod względem swoich właściwości. Przestronne wnętrze, niskie
spalanie oraz bardzo dobre właściwości
terenowe – znacznie przekraczające potrzeby przeciętnego kierowcy – sprawiają,
iż jest to jedna z ciekawszych ofert na
rynku, zwłaszcza dla osób uprawiających
turystykę samochodową. Porównując
Forestera z konkurencyjnymi modelami,
Subaru proponuje jeden z lepszych napędów. Mimo dość monotonnego wnętrza,
testowany model oferuje duży komfort
podróżowania, a we wnętrzu można się
poczuć dość luksusowo.
plejady.subaru.pl
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AKCJA ZIMA

KOMPLET OPON ZIMOWYCH GRATIS!
W trosce o Państwa bezpieczeństwo do 31 marca 2021
przy zakupie nowego samochodu* otrzymają Państwo w prezencie
komplet opon zimowych.

w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej
zgody Wydawcy – zabronione.
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*D otyczy wyłącznie samochodów z rocznika produkcji 2020 — liczba samochodów
ograniczona.

facebook.pl/MagazynPlejady

PLEJADY 6/2020

61

Czytelnikom Magazynu Plejady, Sympatykom
marki Subaru, wszystkim naszym Klientom
i Partnerom życzymy wypełnionych radością
i spokojem Świąt Bożego Narodzenia.
Zaś w Nowym Roku dużo zdrowia, spełnienia marzeń,
realizacji planów i zawsze bezpiecznych podróży.
Zespół Subaru Import Polska

WYDANIE SPECJALNE

„Forester z wiekiem stał się dojrzalszy, szlachetniejszy
i wygodniejszy, ale też, co może wydawać się niemożliwe,
jeszcze bardziej uniwersalny.”

Do kupienia w punktach sprzedaży prasy i na stronie
auto-motor-i-sport.pl/wydania-specjalne

