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ROZMOWA Z ADAMEM VAN DER COGHENEM

KWIECIEŃ 2022

NAJGORSZE SĄ WYPADKI, KTÓRE ZDARZAJĄ
SIĘ ZE ZWYKŁEJ GŁUPOTY –

Dokonamy kontroli kluczowych dla bezpieczeństwa układów Twojego Subaru, a jeśli
zajdzie potrzeba, bezpłatnie wymienimy zużyte elementy cierne układu hamulcowego.
Zapłacisz tylko za oryginalne części, aby Twoje Subaru pozostało japońskie.

Akcja jest prowadzona przez Autoryzowane Serwisy S
 ubaru w terminie od 4 maja do 25 czerwca 2022 r. Kontrola objętych akcją
pozycji jest wykonywana w promocyjnej cenie 149 zł brutto (w przypadku zlecenia napraw uszkodzeń ujawnionych w wyniku
kontroli opłata za kontrolę zostanie zwrócona w formie bonu rabatowego do wykorzystania przy zapłacie za kolejną usługę w tej
ASO Subaru).
UWAGA: Zakres czynności kontrolnych wykonywanych w ramach BLZS nie zastępuje przeglądu okresowego i nie może być
odnotowany w rejestrze przeglądów w Książce gwarancyjnej i obsługi serwisowej.
* szczegółowy zakres czynności kontrolnych dostępny jest w Autoryzowanych Serwisach S
 ubaru i na stronie subaru.pl
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AKTUALNOŚCI

SUBARU XV, FORESTER I OUTBACK W GRONIE ZWYCIĘZCÓW RANKINGU KBB

K

alifornijska organizacja Kelley Blue
Book (KBB) opublikowała niedawno
wyniki dwudziestej edycji rankingu
Best Resale Value Awards. Wśród samochodów, które zdaniem ekspertów
KBB tracą najmniej na swej wartości po
pięciu latach ich typowego użytkowania, znalazły się ponownie modele naszej
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marki. Były nimi S
 ubaru XV (w Ameryce
Północnej zwany Crosstrekiem), Forester i Outback w specyfikacji 2022.
Samochody spod znaku Plejad zajęły
pierwsze miejsca w trzech różnych kategoriach i każdemu z nich udało się to po raz
trzeci z rzędu. S
 ubaru XV wypadł najlepiej
w grupie SUV-ów subkompaktowych,

Forester wśród SUV-ów kompaktowych, a Outback w segmencie dwurzędowych SUV-ów średniej wielkości.
Zadowolenia z wyników rankingu nie
krył Thomas J. Doll, prezes i dyrektor generalny Subaru w Ameryce. Podkreślił,
że dostarczanie kierowcom samochodów,
które zachowują swoją wartość przez długi

czas ich użytkowania, jest wyrazem lojalności naszej marki i kluczowym aspektem
dla jej utrzymania. Jesteśmy zaszczyceni,
że Kelley Blue Book po raz kolejny dostrzegła tę zaletę pojazdów Subaru. W naszym
działaniu jesteśmy nieustannie zorientowani
na klienta i reprezentujemy zdecydowanie
więcej niż tylko firmę samochodową.

Best Resale Value Awards to prestiżowe
nagrody za najlepszą przewidywaną wartość
pojazdów przy ich odsprzedaży po pięcioletnim okresie eksploatacji. Innymi słowy, otrzymują je samochody, którym udaje się przez
ten czas utrzymać najwyższą procentowo
część wyjściowej ceny detalicznej sugerowanej przez producenta. Nagrody przyznawane

są na podstawie ustaleń doświadczonych
analityków motoryzacyjnych, uważnie
przyglądających się modelom statystycznym budowanym na podstawie milionów
transakcji. Z konkurowania o nagrody KBB
wyłączone są pojazdy małe, z wyjątkiem tych
reprezentujących kategorie samochodów
elektrycznych, luksusowych i sportowych.

7

AKTUALNOŚCI

SZEŚĆ MODELI S
 UBARU Z WYRÓŻNIENIEM IIHS

M

iło nam poinformować, że Insurance
Institute for Highway Safety (IIHS)
ponownie wyróżnił samochody naszej
marki. Właśnie dotarły do nas wyniki kolejnej
serii testów nowych pojazdów przeprowadzonych przez ten prestiżowy instytut,
z których jasno wynika, że modele S
 ubaru
rewelacyjnie poradziły sobie z wymaganiami amerykańskich ekspertów. Tym razem
zdobyliśmy aż sześć tytułów Top Safety
Pick (TSP), z których cztery oznaczone były
dodatkowym plusem. Jednocześnie łączną
liczbą zdobytych dotychczas nagród TSP+
pobijamy wszystkie marki, których pojazdy
poddawano w ubiegłych latach ocenie IIHS.
W najnowszej serii badań weryfikacji
poddano modele Subaru w amerykańskiej
specyfikacji 2022. Tym razem na tytuł TSP+
zasłużyły: S
 ubaru XV Hybrid (w Ameryce
Północnej zwany Crosstrekiem Hybrid),
Legacy, Outback i Ascent. Warto podkreślić, że pierwszy z wymienionych modeli

cieszy się wyróżnieniem z plusem już po raz
czwarty z rzędu. Z kolei Impreza w wersji
5-drzwiowej i Subaru XV (w Ameryce Północnej zwany Crosstrekiem), wyposażone
w system EyeSight i specjalne przednie
reflektory LED, otrzymały tytuł TSP.
Na uwagę zasługuje fakt, że każdy
z nagrodzonych samochodów Subaru
mianem TSP, z plusem bądź bez niego,
cieszy się nieprzerwanie od kilku do kilkunastu lat. Absolutnym rekordzistą jest
Legacy, które doceniane jest przez ekspertów IIHS już od 17 lat. Jesteśmy ponadto marką numer jeden pod względem
łącznej liczby otrzymanych dotychczas
tytułów TSP+. Począwszy od 2013 roku
zebraliśmy ich aż 61! Żadna inna marka nie
może pochwalić się takim wynikiem.
Aby zdobyć tytuł TSP lub TSP+, samochody muszą obecnie uzyskać notę „dobrą” we
wszystkich sześciu podstawowych testach
sprawdzających ich odporność na różnego typu

 UBARU CORPORATION
S
PONOWNIE NA LIŚCIE CDP

D

zderzenia i oceniających poziom bezpieczeństwa podróżnych podczas takich niebezpiecznych sytuacji. Jednocześnie istotne jest zdobycie oceny „dobrej” lub „akceptowalnej” w badaniu, w którym weryfikacji poddawane są przednie reflektory. Na pokładzie pojazdów muszą
również znajdować się rozwiązania pomagające kierowcy uniknąć zderzenia. W testach
powinny one zdobyć ocenę „zaawansowaną”
lub „superior”, zarówno w przypadku zderzenia
z innym samochodem, jak i z pieszym. Trzeba
jednak pamiętać, że na tytuł TSP+ mogą liczyć wyłącznie te modele, które standardowo
wyposażone są we wspomniane reflektory
ocenione jako „dobre” bądź „akceptowalne”.

DWIE WYGRANE S
 UBARU
W RANKINGU MAREK WEDŁUG KBB

T

ej wiosny mamy jeszcze jedną radosną informację od kalifornijskiej organizacji Kelley Blue Book (KBB). Otóż niedawno poznaliśmy również wyniki tegorocznego rankingu
Brand Image Awards. Wśród ocenianych w nim marek samochodów okazaliśmy się najlepsi w dwóch kategoriach, zdobywając tytuły Most Trusted Brand i Best Performance Brand.
Nagrody Brand Image Awards przyznawane są w oparciu o opinie na temat pojazdów poszczególnych marek wyrażane przez ich
użytkowników. To oni są w stanie najlepiej ocenić komfort, bezpieczeństwo i osiągi swoich samochodów. Pierwsze z wymienionych
wyróżnień, czyli miano Most Trusted Brand, otrzymaliśmy już po raz
ósmy z rzędu. Oznacza to, że nieprzerwanie od tylu właśnie lat nasza marka cieszy się największym zaufaniem wśród amerykańskich
kierowców. Po raz szósty w historii rankingu doceniono z kolei wyjątkowe osiągi samochodów S
 ubaru. Wyrazem uznania w tej dziedzinie
było nadanie nam drugiego z tytułów, tj. Best Performance Brand.
Odnosząc się do wyników tegorocznej edycji rankingu Brand
Image Awards, Thomas J. Doll, prezes S
 ubaru w Ameryce, podkreślił, że budowanie i utrzymywanie zaufania klientów jest
podstawą naszej działalności. Właściciele samochodów S
 ubaru
doskonale wiedzą, że mogą polegać na ich bezpieczeństwie, niezawodności i osiągach. Jesteśmy zaszczyceni, że Kelley Blue
Book po raz kolejny tak wysoko oceniła naszą markę i dołożymy
wszelkich starań, aby nadal spełniać oczekiwania użytkowników pojazdów spod znaku Plejad i zdobywać ich zaufanie.
Nagrody Brand Image Awards przyznawane są producentom
samochodów za imponujące osiągnięcia w kreowaniu i utrzymywaniu atrybutów marki zwracających uwagę i budzących entuzjazm
wśród osób poszukujących nowych czterech kółek. Zwycięzcy rankingu wyłaniani są na podstawie wyników badania Brand Watch,
przeprowadzanego przez KBB. Ponowne zwycięstwo S
 ubaru
w dwóch kategoriach z pewnością przyniesie dalszy wzrost zainteresowania amerykańskich kierowców naszymi samochodami.
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DWIE NAGRODY RESIDUAL VALUE AWARDS
DLA SUBARU W KANADZIE

F

irma J.D. Power, będąca światowym
liderem w zakresie badania satysfakcji
konsumentów, usług doradczych, danych i analiz, przyznała niedawno kolejną
pulę nagród dla samochodów używanych
dostępnych na kanadyjskim rynku. W rankingu tradycyjnie poszukiwano pojazdów,
które cieszą się najmniejszym spadkiem
swojej wartości w początkowych latach
eksploatacji. Aż dwie nagrody J.D. Power 2022 Canada ALG Residual Value
Awards powędrowały do modeli naszej
marki – S
 ubaru XV (w Ameryce Północnej zwanego Crosstrekiem) i WRX.
Oba wyróżnione samochody nie miały sobie równych w swoich kategoriach.
Subaru WRX już po
raz siódmy z rzędu
okazało się najlepsze w segmencie
samochodów
sportowych. Z kolei
Subaru XV po raz
siódmy z rzędu
zdobył najwyższe
wyróżnienie w kategorii subkompaktowych pojazdów
użytkowych. Warto
przypomnieć,
że od momentu
wprowadzenia
na rynek tego modelu w specyfikacji
facebook.pl/MagazynPlejady

2014 nigdy nie znalazł się on poza pierwszą trójką laureatów rankingu.
Komentując wyniki ostatniego badania, Yasushi Enami, prezes i dyrektor
generalny S
 ubaru w Kanadzie, podkreślił,
że nasz plan strategiczny zakłada zapewnienie klientom produktów o długotrwałej
wartości, a otrzymane nagrody potwierdzają, że cele naszej marki są osiągane.
J.D. Power stanowi branżowy punkt
odniesienia do prognozowania przyszłych
wartości pojazdów i danych dotyczących
ich amortyzacji. Przyznane nagrody są
wyrazem uznania dla samochodów, które
zachowują swoją wartość o wiele dłużej
niż inne pojazdy w badanym segmencie.

okładnie rok temu
informowaliśmy
o wpisaniu Subaru
Corporation na listę
liderów międzynarodowej organizacji Carbon
Disclosure Project
(CDP). Dzisiaj mamy
przyjemność poinformować, że niedawno
stało się to po raz drugi
w historii. Ponownie
zostaliśmy jedną z najwyżej ocenionych firm w przeprowadzonym przez CDP rankingu zaangażowania
dostawców, tym razem w 2021 roku.
W ramach badania CDP oceniono efektywność współpracy firm z ich dostawcami
w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Ocena ta dokonywana była na podstawie odpowiedzi udzielonych przez firmy
na pytania zawarte w corocznym kwestionariuszu, odnoszącym się do czterech
kluczowych obszarów: zarządzania, celów,
emisji objętych zakresem 3 i zaangażowania
dostawców, oraz ogólnej noty przyznanej
im przez CDP za działania w zakresie walki ze zmianami klimatu. Do grupy liderów
2021 wybrano tym razem ponad 500 najlepszych firm z całego świata, tj. 8% wszystkich
poddanych weryfikacji. W gronie wyróżnionych aż 105 stanowiły firmy japońskie.
Kryteria wyboru dostawców Subaru są
zgodne z „Wytycznymi CSR dla dostawców
Subaru” i „Wytycznymi dotyczącymi ekologicznych zamówień S
 ubaru”. Nowi dostawcy są ponadto zobowiązani do stworzenia
systemu zarządzania środowiskowego.
Dysponujemy również opracowaniami programowymi, w których dzielimy się naszymi
średnio- i długoterminowymi strategiami
zarządzania oraz polityką jakości, zamówień, produkcji i sprzedaży. W ten sposób
nieustannie komunikujemy się z naszymi
dostawcami i wspólnie podejmujemy wysiłki na rzecz radzenia sobie ze zmianami
klimatu. Możemy zapewnić, że w dalszym
ciągu będziemy angażować się w działania w dziedzinie zamówień publicznych
w sposób zapewniający zharmonizowanie ludzi, społeczeństwa i środowiska.
CDP jest globalną charytatywną organizacją non profit, która zachęca firmy
i rządy do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochrony zasobów wodnych i lasów.
Prowadzi ona również globalny system
ujawniania informacji dla inwestorów, firm,
miast, stanów i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko.
PLEJADY 2/2022
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TEKST: MICHAŁ KRUK / ZDJĘCIA: MATEUSZ BANAŚ

SUBARU HISTORIC RALLY TEAM
Z INNEJ PERSPEKTYWY /CZ.2/
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Zespół rajdowy może oznaczać jedynie kierowcę i pilota, będących sterem, żeglarzem
i okrętem załóg rozpoczynających przygodę z rajdami, może również oznaczać
kilkudziesięcioosobową grupę ludzi, wykwalifikowanych specjalistów, z dokładnie
wyznaczonymi zadaniami – jak w ekipach najwyższej światowej ligi, czyli WRC.
Większość działa jednak gdzieś pomiędzy tymi dwoma modelami. A jak to wygląda
w przypadku naszego zaprzyjaźnionego zespołu Subaru Historic Rally Team?
Jak ewoluował na przestrzeni lat?
10

Z

espół rajdowy to nie tylko
załoga i mechanicy. To również koordynatorzy, którzy
często zajmują się sprawami organizacyjnymi, dopięciem logistyki
przed rajdem, jak i kontrolowaniem
i trzymaniem ręki na pulsie w pozostałych sprawach w trakcie imprezy. Należy tutaj więc ponownie
wspomnieć o Krzyśku Marschalu,
który w latach startów z Markiem,
ale również w ostatnim roku pełnił
rolę koordynatora zespołu. Podczas Lausitz i rajdów Niemiec rolę
tę naturalnie przejmował Nikos
Walotys, który znał tamte realia jak
nikt inny.

W obecnych czasach, internetu
i social mediów, każdy zespół musi
zadbać również o swój wizerunek
oraz informowanie na bieżąco
sponsorów i kibiców o przebiegu
rywalizacji na odcinkach oraz rezultatach danej załogi. Czy ktoś może
sobie wyobrazić sytuację, że zespół
nie publikuje żadnych materiałów
wideo w trakcie czy po rajdzie? Zero
informacji, zero wypowiedzi zawodników, zero zdjęć, zero filmów?
Do 2019 roku profilem SHRT
na Facebooku zarządzał dorywczo
Krzysiek Marschal, jednak z powodu dużej liczby innych obowiązków
oraz coraz większych oczekiwań

fanów zespół zdecydował o powierzeniu tych zadań komuś, kto będzie w stanie zapewnić kompleksową obsługę medialną. Tak dołączył
do teamu Mateusz Banaś. Fotograf,
który oprócz zapewniania zespołowi materiałów zdjęciowych z testów, ceremonii startu i mety, odcinków specjalnych i strefy serwisowej, odpowiedzialny jest również
za wszystkie treści pojawiające się
na fanpage’u. To z jego klawiatury
(czy to laptopa, czy telefonu, zależnie od miejsca i czasu) wychodzą
przedrajdowe informacje, krótkie
wrzutki po kolejnych pętlach rajdów, wywiady z zawodnikami czy
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intensywne testy czy też na zorganizowanie dodatkowej sesji treningowej poza kalendarzem danego
cyklu, to SHRT organizuje to wedle
wymagań.
Bez względu na to, czy to impreza z cyklu Tarmac Masters,
mistrzostwa Polski czy Europy,
zaplecze techniczne, jakie zespół zabiera ze sobą, nie różni się
znacząco. Najważniejsze pozycje,
których zabraknąć nie może, to:
zapasowy silnik, skrzynia biegów,
dyferencjały, półosie, komplet zawieszenia, komplet amortyzatorów,
komplet hamulców, dodatkowe
klocki, wszystkie płyny oraz części
blacharskie, a także oświetlenie
standardowych rzeczy do sprawdzenia, wymiany lub naprawy,
wzbogaconą o listę „skarg i zażaleń”,
pochodzącą od załogi, dokonuje się
rozebrania i sprawdzenia rajdówki.
Czasami wykryte usterki wymagają
zamówienia niedostępnych od ręki
elementów i potrzebny jest czas
przed kolejną imprezą, aby je zamówić, otrzymać i zamontować. Dlatego tak ważne jest wykonywanie
przeglądu auta tuż po zakończonej
imprezie. Gdy jest ono ponownie
złożone w całość, stoi po prostu
i czeka na rajd lub przedrajdowe
testy. Testy odbywają się zazwyczaj
tydzień przed rajdem, w okolicy,
podsumowania po zakończonych
imprezach lub całym sezonie. Jak
się łatwo domyślić, jest on autorem
zdecydowanej większości zdjęć,
które ozdabiały rajdowe artykuły
w Magazynie „Plejady” w ostatnich
trzech latach.
Z zespołem Subaru jestem związany od 2017 roku, wcześniej jako
fotograf Subaru Poland Rally Team.
Do Subaru Historic Rally Team dołączyłem na początku sezonu 2019,
w tym samym, w którym działalność
zakończyło SPRT. Przez rok współpracowałem więc z dwoma zespołami
Subaru i choć koniec SPRT ogłoszony po Rajdzie Barbórka był dla
wszystkich sporym zaskoczeniem,
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to cieszę się, że w dalszym ciągu mam
możliwość współpracy z Subaru – nie
Poland, a Historic. Bo, jak mawia
klasyk, „Subaru to Subaru”. – Mateusz Banaś
Marcin Pawłowski, były kierowca rajdowy, fotograf, maniakalny
fanatyk marki Subaru (jak sam
siebie nazywa), jest przyjacielem
zespołu od czasów „Bezpiecznych
Rajdów”. Wspomagał go najpierw
zdjęciami, a następnie zajął się
zapewnieniem sprzętu nagrywającego, zrzucaniem i obróbką nagrań
zarówno z wnętrza auta, jak i materiałów ze strefy serwisowej czy
pozyskiwanych od ekip filmowych
stojących na odcinkach. Dzieła jego

na auto. W skład wymaganego
wyposażenia wchodzi również
zestaw do ustawiania geometrii.
Największe różnice można zauważyć w liczbie i rodzaju zabieranych
opon czy ewentualnie dodatkowych zapasowych elementów nadwozia, które szczególnie przydatne
są w trakcie rund szutrowych.
Najpierw jednak, zanim serwis
wyruszy w drogę, najczęściej załoga udaje się na rajd. W bazie rajdu,
zgodnie z wyznaczonym przez
organizatora harmonogramem,
zawodnicy dokonują odbioru administracyjnego, a dopiero później
(najczęściej dzień lub dwa później)
przyjeżdża serwis – wszystko wy-

oraz Mariusza Nowaka, który „jeździ za Michałem, gdzie tylko może”,
są dostępne zarówno na profilu zespołu na Facebooku, jak i na kanale
YouTube Michała Pryczka.
Część czytelników Magazynu
„Plejady” zapewne nie interesuje się
aktywnie rajdami i zadaje sobie być
może pytanie o to, jak wygląda praca
zespołu na takim „typowym” rajdzie.
Choć nie ma czegoś takiego jak
typowy rajd, to można jednak przedstawić pewien powtarzalny schemat
działania i kolejne jego etapy.
Wszystko zaczyna się sporo
przed rajdem, czy też raczej tuż po
rajdzie – ale wcześniejszym. Wtedy
to, w oparciu o tak zwaną checklistę
plejady.subaru.pl

w której będzie rozgrywana rywalizacja, na odcinkach dróg przypominających te z imprezy. Możliwość
jeżdżenia bezpośrednio po próbach
sportowych przed rajdem jest zabroniona przepisami i dopuszcza
jedynie zapoznanie zgodnie z regulaminem zawodów. Testy obejmują
zazwyczaj około 50–70 kilometrów
oesowych w celu sprawdzenia
przygotowania rajdówki i ustawienia zawieszenia pod specyfikę
rajdu. Następnie dokonuje się
pomiarów czasu w poszukiwaniu
jeszcze lepszych i skuteczniejszych
ustawień. Oczywiście jeśli budżet
klienta pozwala na dłuższe, bardziej

facebook.pl/MagazynPlejady
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znaczone tak, aby dotrzeć na miejsce w momencie, kiedy organizator
dopuszcza już rozłożenie stanowisk
w strefie serwisowej. Tam następuje dodatkowe przygotowanie auta
na daną imprezę, czyli na przykład:
oklejenie auta numerami startowymi czy innymi naklejkami wymaganymi przez organizatorów, instalacja urządzeń, np. GPS czy systemu
SOS lub sprzętu do łączności z Centrum Kierowania Rajdem (CKR) dla
samochodów funkcyjnych.
Zależnie od decyzji zespołu
załoga bierze udział w odcinku testowym rajdu lub z niego rezygnuje.
Jest to uwarunkowane czasem
trwania i wynikiem wcześniejszych
przedrajdowych testów, a także
atrakcyjnością samego odcinka
testowego i oczekiwanych z niego
korzyści dla zespołu. Nie zawsze
bowiem warto tracić czas i pieniądze, żeby przejechać króciutki
odcinek testowy np. trzy razy.
Gdy zaczyna się rajd, uwaga
wszystkich skupia się na załogach
i ich walce na odcinkach. Znaczenie
mają: międzyczasy, czasy, wyniki
poszczególnych prób, kary nakładane przez sędziów, podgląd na żywo
położenia rajdówek itp. Strefa serwisowa i mechanicy wydają się wtedy
jakby uśpieni, czy też na urlopie, i do
tego są całkowicie poza zainteresowaniem kibiców. Jednak to jedynie
cisza przed burzą, burzą, która potrafi dostarczyć bardzo dużo emocji,
podnieść poziom adrenaliny podobny do tego z odcinków specjalnych
oraz wykończyć fizycznie (gdy
mechanicy muszą walczyć z jakąś
trudną awarią lub dużymi uszkodzeniami auta). To jest ten moment,
kiedy strefa wypełnia się tłumami
kibiców, pozostałymi członkami
zespołów czy działaczami i wszystkie oczy skierowane są na mechaników, mimo że to z kierowcami są
wtedy przeprowadzane wywiady.
Kibice stoją i podziwiają, dyskutują,
próbują podglądać z różnych stron
prace serwisowe. Czy mechanicy podołają zadaniu? Czy zdążą
w wymaganym czasie przywrócić
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sprawność auta? Czy będą w stanie
„wyklepać” rajdówkę „po wycieczkach w plener” lub po „dzwonach”?
Czy dzięki ich wysiłkom załogi będą
mogły wrócić na kolejne odcinki
i walczyć o najwyższe pozycje w rajdzie bez zmartwień o sprawność
auta? Wiele pytań, wiele niepewności w tym, jeszcze chwilę wcześniej,
cichym i spokojnym miejscu.
Każdy mechanik w zespole
SHRT ma przydzieloną ćwiartkę
auta, za którą jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny. Dopiero
kiedy wykona wszystkie wymagane czynności w obrębie powierzonego fragmentu rajdówki, może
wspomóc któregoś z kolegów, jeśli
sytuacja tego wymaga. A niekiedy walka z materią bywa zacięta
i w pojedynkę nie da się jej wygrać.
Konkretnym osobom są także przydzielone inne obowiązki, związane
czy to ze znakowaniem opon, czy
z tankowaniem auta przed wyjazdem na odcinki. Nie ma tam bowiem miejsca na zamieszanie czy
pomyłkę.
Zależnie od specyfiki rajdu
i warunków pogodowych duże
poruszenie może panować również

w doborze i przygotowaniu opon.
Wybór odpowiedniej mieszanki
czy też stopnia docięcia opon
potrafi być nie lada problemem
nawet dla najbardziej doświadczonych osób. Często do takich
decyzji angażuje się więcej osób.
Nawet profesjonalne zespoły
korzystają czasami z konsultacji
osób ze środowiska, które nie są
ich członkami, ale przebywają
na rajdzie i chętnie dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem.
Takim dobrym duszkiem Michała
Pryczka bywał niejednokrotnie

Andrzej Lenczowski, kierowca
rajdowy, instruktor i trener zarówno rajdowy, jak i zawodników Górskich Samochodowych Mistrzostw
Polski (GSMP), który regularnie
w roli widza/obserwatora pojawiał
się na rundach RSMP.
W strefie serwisowej jest również czas na analizę wyników swoich i rywali, ponieważ mają one bardzo duże znaczenie w planowaniu
taktyki na kolejne odcinki rajdu.
Choć są kierowcy, którzy zawsze
starają się „iść wszystko, co mogą”,
to jednak stare rajdowe przysłowie
mówi, że „zwycięzcy są na mecie”.
Należy więc poważnie przemyśleć,
czy podejmować ryzyko i atakować na 100%, czy może jednak
zachować się bardziej strategicznie
i skoncentrować się na utrzymaniu
pozycji zajmowanej w klasyfikacji
klasy lub generalnej? Rzadko kiedy
plejady.subaru.pl
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jest to decyzja jednej osoby, ponieważ tak sukces, jak i porażka są
wspólne, całego zespołu.
O ile podejmowane w strefie
decyzje dotyczące taktyki można
zmieniać na bieżąco w trakcie dojazdówek i nawet na odcinkach,
o tyle te dotyczące ustawień auta,
ogumienia, brania lub nie koła
zapasowego, często są już nieodwracalne po wyjeździe ze strefy.
W przypadku nietrafionej decyzji
lub niespodziewanych zmian warunków atmosferycznych w najlepszym wypadku można próbować
minimalizować negatywne konsekwencje, ale rzadko kiedy da się
wtedy wyjść z takiej sytuacji z korzyścią (chyba że przeciwnicy podjęli jeszcze mniej trafione decyzje).
Zależnie od harmonogramu
danej imprezy, tuż przed ceremonią
mety może jeszcze być przewidzia-

na strefa serwisowa. Jeśli jednak
załogi z odcinków zjeżdżają bezpośrednio na przegrupowanie lub do
parku zamkniętego, to jeszcze
w trakcie rywalizacji „serwis się
zwija” i oczekuje na zakończenie
imprezy i możliwość zabrania rajdówki na lawetę z parku zamkniętego. To czas dla szefa zespołu
na analizę, przemyślenie, co poszło
dobrze, a czego unikać w przyszłości. Załoga czas na przemyślenia
będzie miała po zakończeniu
imprezy. A po powrocie do bazy
w Dzierżoniowie na mechaników
czeka rozbiórka auta, przejście
przez checklistę oraz listę „skarg
i zażaleń”. I tak do następnego rajdu!
Tymczasem rozpoczynamy
sezon 2022. Oby był on jeszcze
ciekawszy niż miniony, obfitujący
w rajdy z udziałem Subaru Imprez
i ich sukcesy.
PLEJADY 2/2022
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ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA

NAJGORSZE SĄ WYPADKI, KTÓRE
ZDARZAJĄ SIĘ ZE ZWYKŁEJ GŁUPOTY –

fot. Jan Cetera

ROZMOWA Z ADAMEM VAN DER COGHENEM

Starszy instruktor ratownictwa górskiego GOPR Adam van der Coghen
wie niemal wszystko o niesieniu pomocy tym, którzy znaleźli się w ekstremalnie
trudnych sytuacjach. Przez blisko dwie dekady był zawodowym ratownikiem GOPR,
pełniącym funkcję szefa wyszkolenia, a następnie naczelnika Grupy Jurajskiej
GOPR. Jest dyplomowanym ratownikiem medycznym, ratownikiem śmigłowcowym,
instruktorem surwiwalu, narciarstwa i wspinaczki, speleologiem i alpinistą oraz
wieloletnim przewodnikiem psów ratowniczych GOPR.
16
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woim niezwykle bogatym
doświadczeniem w wymienionych dziedzinach dzieli
się chętnie podczas wykładów dla
studentów i letnich obozów dla

dzieci, organizowanych w jurajskiej bazie, do której bezpiecznie dociera swoim Foresterem.
Niezliczoną ilością niezwykle
ciekawych i poruszających historii mógłby dzielić się godzinami.
Poznajmy dzisiaj chociaż kilka
z nich.

Agnieszka Jama: O górach porozmawiamy za chwilę, ale najpierw chciałabym dowiedzieć się, ile jest w Panu
z wikinga? W internecie można
znaleźć historię rodu van der Coghen.
Adam van der Coghen: Ostatnio
przeczytałem fajny tekst. Brzmiał
on mniej więcej tak: Bądź sobą, chy-

17

ROZMOWY

A.J.: Nietrudno domyślić się,
że zachwyt górami i zacięcie do
tylu różnych górskich aktywności
odziedziczył Pan po rodzicach. Oboje
są ratownikami górskimi. Czy już od
dziecka wiedział Pan, że również
poświęci sporą część swojego
życia ratowaniu innych ludzi?
A.v.d.C.: Tak naprawdę nie
miałem innego wyjścia. Jako
młody chłopak czerpałem z dobrodziejstw licznych wyjazdów
organizowanych przez rodziców
zarówno zimą, jak i latem. Czasami bywało jednak tak, że bardzo
chciałem w sobotę czy niedzielę
po prostu zostać w domu, spotkać
się z kolegami, poimprezować,
ale dosłownie w każdy weekend
mieliśmy rodzinny wyjazd. Wobec tego bywało tak, że aż mnie
skręcało, buntowałem się. Tymczasem moi rówieśnicy odbierali
to całkiem inaczej, komentując
moją sytuację słowami: Ale masz
super! Bywało, że niektórzy z nich
nigdzie nie wyjeżdżali i dlatego
postrzegali to z innej perspektywy.
Myślę, że w życiu nigdy nikomu się
w pełni nie dogodzi. Dokładnie tak
samo jest z pogodą – gdy jedni się
cieszą, że pada deszcz, inni w tym
samym czasie narzekają na brak
słońca. Z całą pewnością moje lata
młodzieńcze były inne niż kolegów, ale jak dzisiaj na to patrzę, to
bardzo mi się to podoba.
A.J.: Czy te wyjazdy weekendowe
zawsze były wyjazdami w góry?
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A.v.d.C.: Tak, tylko i wyłącznie.
Z moimi rodzicami nigdy nie byłem
nad morzem. To absolutnie nie był
ich kierunek. Teraz sam próbuję to
zmieniać z moją własną rodzinką.
(śmiech) Muszę przyznać, że nawet
dosyć często bywamy nad morzem.
A.J.: Pana ojciec sporo czasu
poświęcił polityce. Czy kiedykolwiek przeszła Panu przez
głowę myśl, że może również
warto spróbować tego zajęcia?
A.v.d.C.: Nie, absolutnie, kompletnie, totalnie nie! W ogóle nie widzę się w polityce. Nie, nie i jeszcze
raz nie. Nie zastanawiałem się nad
tym nawet przez pół milisekundy.

Muszę przyznać,
że ze wszystkich
rzeczy, które
robiłem do tej pory
w swoim życiu, to
właśnie narty kocham najbardziej.
Kompletnie nie
wyobrażam sobie
sytuacji, w której
nagle nie mógłbym
na nich jeździć.

wynika, że robię to całkiem dobrze,
że ludziom się podoba. Lubię szkolenia wszelkiego rodzaju – szkolenia na nartach, szkolenia wysokościowe czy też medyczne. Nie mam
w tej kwestii żadnych preferencji.
Dla mnie liczą się po prostu efekty.
Bardzo cieszą mnie postępy, które
obserwuję u moich kursantów.

A.J.: Dysponuje Pan wieloma
umiejętnościami i kwalifikacjami
z zakresu sportu i ratownictwa. Która z pasji pojawiła się
w Pana życiu jako pierwsza?
A.v.d.C.: W moim życiu pierwsze były narty. Na tyle pierwsze,
że nawet nie pamiętam dokładnie
momentu, w którym się pojawiły.
Tak samo jak żaden człowiek nie
pamięta chwili, w której nauczył
się chodzić. Nikt z nas nie wie, jak
to było, kiedy stawiał samodzielnie pierwsze kroki. To było na tyle
wcześnie, że po prostu nie mamy
takich wspomnień. Dokładnie tak
samo mam właśnie z nartami. Nie
pamiętam, kiedy nauczyłem się
na nich jeździć. Ja po prostu jeździłem na nich od zawsze. I muszę
przyznać, że ze wszystkich rzeczy,
które robiłem do tej pory w swoim
życiu, to właśnie narty kocham najbardziej. Kompletnie nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nagle
nie mógłbym na nich jeździć.

A.J.: Dla Pana nauczycielami
byli rodzice. Czy jednak w każdej
z dziedzin, którymi się Pan zajął?
A.v.d.C.: Tak. W zasadzie
wszystko, co potrafię, jest zasługą
moich rodziców. Mama nauczyła mnie jeździć na nartach. Ona
na nartach płynie! Porusza się
na nich w niesamowity sposób.
Ojciec miał z kolei w sobie, jako
pierwszy w rodzinie, zalążki ratownictwa. To właśnie rodzice wpoili
we mnie swoją wiedzę i pomogli
zdobyć wszystkie umiejętności.
Od dziecka chciałem grać
w tenisa. Kompletnie nie wiem
dlaczego, po prostu ten sport bardzo mi się podobał. Niestety nigdy
nie miałem możliwości spróbować
swoich sił na korcie. W czasach
mojej młodości wszelkie dodatkowe zajęcia organizowane były
w weekendy, no a nas nigdy nie
było w domu. Od razu po szkole
w piątek wyjeżdżałem z rodzicami,
a wracaliśmy dopiero w niedzielę,
czasami nawet w poniedziałek
nad ranem. Nie było zatem takiej
możliwości, żebym mógł tego tenisa spróbować. Pierwszy kontakt
z tym sportem miałem dopiero
na studiach wychowania fizycznego. Wtedy po raz pierwszy chwyciłem do ręki rakietę, którą już od
dziecka miałem z tyłu głowy.

A.J.: A po nartach przyszła kolej na…?
A.v.d.C.: A po nartach długo, długo nic. Lubię jednak szkolić. I jest
to poniekąd fenomenem, bo jestem
raczej samotnikiem. Bardzo lubię
swoje towarzystwo i kompletnie nie
mam z tym problemu. Jednocześnie kocham przekazywać wiedzę.
Z opinii, które do mnie docierają,

A.J.: W którym momencie zrodziła
się w Panu chęć bycia ratownikiem?
A.v.d.C.: Na dobrą sprawę to
tkwiło we mnie też od zawsze.
Mam o półtora roku starszego brata i o szesnaście lat młodszą siostrę, cierpiącą na zespół Downa,
cudowną i przekochaną. A zatem
czas podstawówki upłynął mi
plejady.subaru.pl

w towarzystwie brata. Było to
w drugiej, a może w trzeciej klasie,
kiedy nasze życie zostało zorganizowane w dość nietypowy sposób.
Ojciec był wówczas ratownikiem
sezonowym w Grupie Beskidzkiej
GOPR. Oznacza to, że od listopada
do marca miał dyżury w Zwardoniu. Na te miesiące rodzice przepisywali nas do tamtejszej szkoły.
Rok szkolny zaczynaliśmy w szkole w Gliwicach. Tam uczyliśmy
się we wrześniu, październiku
i listopadzie. W grudniu, styczniu, lutym i przez połowę marca
chodziliśmy natomiast do szkoły
w Zwardoniu. Na wiosnę wracalifacebook.pl/MagazynPlejady

śmy do Gliwic, gdzie nauczyciele
po prostu przepisywali nam oceny.
Czasami musieliśmy wtedy uzupełniać pewne różnice programowe, ale bywało i tak, że mieliśmy
coś nadrobione. Uważam jednak,
że dobrze się stało, że rodzicom
udało się to tak właśnie zorganizować, bo obaj z bratem dzięki temu
bardzo rozwinęliśmy się narciarsko. Oczywiście warunki w górach
mieliśmy spartańskie. Ojciec miał
do dyspozycji malutki pokoik,
w którym w trójkę musieliśmy jakoś funkcjonować. Codziennie pokonywaliśmy wiele kilometrów do
szkoły, rano i potem z powrotem.

fot. Jan Cetera ›

ba że możesz być wikingiem, wtedy
bądź wikingiem! I to powiedzenie
wyjątkowo przypadło mi do gustu. (śmiech) Tak naprawdę dzieje
van der Coghenów sięgają bardzo
dawnych czasów. Nie ukrywam,
że fajnie mieć taką historię. Tymi
dziejami tak naprawdę zajmował
się mój ojciec, szukał ciekawostek.
Dobrze wiedzieć, że w naszych
żyłach płynie również inna krew.
Ja jednak urodziłem się na naszej
pięknej ziemi i czuję się stuprocentowym Polakiem.

Wszystko też zależało od tego,
gdzie akurat dyżurował tata. Czasami zdarzało się tak, że musieliśmy wyjść rano już przed godziną
szóstą, żeby powoli przez góry
dotrzeć na ósmą do szkoły. Absolutnie nie patrzyłem wtedy na to
jak na jakąś karę czy zesłanie.
Bardzo dobrze to wspominam. To
był naprawdę fajny czas, taki inny.
Przez te kilka zimowych miesięcy
byliśmy non stop w górach pełnych śniegu. Trzeba pamiętać,
że dawniej zimy były inne od tych,
które mamy obecnie. Wtedy było
to pewne, że z końcem listopada
czy z początkiem grudnia przyjPLEJADY 2/2022
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dzie mróz i zrobi się biało. Nikt się
nad tym nawet nie zastanawiał.
Tak po prostu było. Dzisiaj zawsze
jest to loteria, czy na ferie spadnie
śnieg, czy nie. Z tego co pamiętam,
ten fajny dla nas czas trwał przez
cztery lata, od trzeciej do szóstej
klasy podstawówki. Mieszkając
w górach, popołudniami, wieczorami i w nocy mieliśmy okazję
przyglądać się pracy taty. Pamiętam doskonale dźwięk radiostacji,
nadawane komunikaty meteo czy
te o wypadkach. Z uwagi na to,
że nasłuch był we wszystkich
górach, a nie tylko w Zwardoniu,
słychać było wszystkie komunikaty. Radiostacja musiała oczywiście być włączona przez cały
czas, a nadawane wiadomości
towarzyszyły nam zawsze po lekcjach, w trakcie odrabiania zadań
domowych. To wtedy mieliśmy
też pierwszy kontakt ze skuterem
śnieżnym. Było fajnie!

A.J.: Pamięta Pan pierwszą
akcję ratunkową, w której
wziął Pan udział?
A.v.d.C.: We wspomnianym
okresie były to akcje, w których
pełniłem raczej rolę obserwatora. Były to wypadki narciarskie.
Pamiętam zdarzenia, w których
ojciec pomagał poszkodowanym.
Jako dzieci staraliśmy się z bratem
pomagać: podać tacie apteczkę,
przynieść szynę, coś przytrzymać.
Byłem takim amatorem asystentem.
(śmiech) W dorosłym życiu rolę
ratownika zaczynałem od udziału
w akcjach w Jurze. Budowaliśmy
wtedy Jurajskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (JOPR), które
przekształcało się potem w Grupę
Jurajską GOPR. Na początku działalności JOPR-u nie byłem jeszcze
pełnoletni.

fot. Jan Cetera

A.J.: Którą z akcji przeprowadzonych
w dorosłym życiu uważa Pan za najtrudniejszą, najniebezpieczniejszą?
A.v.d.C.: Chyba nie da się tego
tak jednoznacznie określić. Każda akcja była inna. Brałem udział
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w zdarzeniach wspinaczkowych,
rowerowych, ale i tych w jaskiniach. Te w jaskiniach ze względów
technicznych były najtrudniejsze.
Brałem również udział w akcji po
zawaleniu się hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Ona pozostawiła we mnie
bardzo duży ślad. Pojechaliśmy
tam naszą grupą razem z psami,
bo od 2000 roku zajmowałem się
również szkoleniem psów ratowniczych. Zostaliśmy tam właśnie
zadysponowani. Takich wypadków
nie doświadcza się często i to, co
zobaczyłem na miejscu, zrobiło
na mnie potwornie duże wrażenie. Pamiętam, że panował wtedy
straszny mróz. Była to naprawdę
ogromna tragedia i wielu poszkodowanych w jednym miejscu.
Osobiście uważam, że najgorsze są
wypadki, które zdarzają się ze zwykłej głupoty. A tych jest naprawdę
dużo. Pamiętam doskonale taki
wypadek w Jaskini Sąspowskiej,
która znajduje się w Ojcowskim Parku Narodowym. Dostaliśmy wtedy
zgłoszenie od pewnej matki, że jej
syn wybrał się do jaskini, ale niestety nie wiedziała, do której. W Jurze
mamy zdefiniowanych ich aż tysiąc
osiemset. Wobec tego ta pani zakreśliła tylko ogólnie jakiś region.
Na tej podstawie domyśliliśmy się,
że jest to gdzieś bliżej Krakowa.
Policja pomagała nam wtedy w poszukiwaniach samochodu poszkodowanego. Kiedy znaleźliśmy jego
auto, dalej szliśmy już z psami, które
tropiły ślad. Przy wejściu do trzeciej
mijanej jaskini znaleźliśmy plecak.
Z opisu domyślaliśmy się, że jest on
własnością właśnie tego chłopaka.
Niestety, okazało się, że wybrał się
do tej jaskini zupełnie sam. Jest to
największy błąd, jaki można popełnić. Po jaskiniach nie chodzi się
nigdy samemu, bo gdyby cokolwiek
się wydarzyło, jesteśmy wtedy odcięci od świata. I to stało się w tym
przypadku. Ta jaskinia jest bardzo
wąska. W niej człowiek się po
prostu czołga, bo nie ma możliwości poruszania się w inny sposób.

W dorosłym życiu
rolę ratownika
zaczynałem od
udziału w akcjach
w Jurze. Budowaliśmy wtedy
Jurajskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe (JOPR),
które przekształcało się potem
w Grupę Jurajską
GOPR. Na początku
działalności
JOPR-u nie byłem
jeszcze pełnoletni.

Chłopak niestety się zaklinował,
a my znaleźliśmy go już martwego.
To właśnie jedna z tych najgorszych
sytuacji, bo gdyby poszedł tam
z kimkolwiek, to wtedy ten ktoś
albo wyciągnąłby go za nogi, albo
przynajmniej wezwałby pomoc.
My dotarliśmy do niego dopiero
wtedy, kiedy zaczęła niepokoić się
jego matka, czyli kilkanaście godzin
od zdarzenia. Takie przypadki są
chyba najsmutniejsze. Grotołażenie jest sportem ekstremalnym.
Nie każdy śmiertelnik lubi chodzić
po jaskiniach. Wśród nich są też
takie o rozwinięciu pionowym, do
których eksploracji niezbędne jest
użycie sprzętu alpinistycznego.
Chłopak, który zginął, miał trzydzieści lat i chodził już wcześniej
po jaskiniach. Tym bardziej nie
powinien popełnić takiego błędu.
Przypuszczam, że niejednokrotnie
bywał już sam w różnych grotach,
ale tym razem niestety skończyło
się to dla niego tragicznie.

A.J.: Skoro rozmawiamy o czynniku
ludzkim, co w zachowaniu turystów
zaskoczyło Pana najbardziej, a miało
bezpośredni wpływ na wypadek?
A.v.d.C.: Kilkadziesiąt lat temu
nie było specjalistycznego sprzętu
turystycznego. Dzisiaj sprzęt alpinistyczny czy dobry ubiór jest dostępny bez żadnego problemu. Oczywiście, w bardzo szerokich widełkach
cenowych. Można na przykład
kupić buty górskie za dwa i pół tysiąca złotych, ale można też zdobyć
takie za dwieście złotych. Są one
różne jakościowo, wykonane z różnych materiałów, ale są dostępne.
Jeżeli zatem ktoś naprawdę chce
chodzić po górach, to jest w stanie
stosunkowo niedużym kosztem
się wyposażyć. Nie musi kupować
sobie latarki za tysiąc złotych.
Wystarczy, że na początek sprawi
sobie taką za trzydzieści złotych.
Generalnie chodzi o to, że jest to
do zrobienia. Ludzie jednak często
bagatelizują nasze góry. Nie mówię
o Tatrach, chociaż i tutaj zdarza się
lekceważące podejście. Jeżeli natoPLEJADY 2/2022
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już z uprzęży i podszedł do dziury,
żeby opuścić sprzęt innym, poślizgnął się i poleciał w dół, odbijając
się od ścian jaskini. Na szczęście
lina owinęła mu się wokół nogi i zawisł jakieś dwa metry nad ziemią,
głową w dół. Był strasznie poobijany, ale przynajmniej nie doleciał do
samego dołu. Jedna z osób, która
była już na górze, zadzwoniła po
pomoc. Pozostałe osoby, znajdujące
się przy poszkodowanym, chciały
uwolnić jego zablokowaną nogę̨ . Jeden kolega wszedł drugiemu na barana, a że nie mieli noża, podpalili
linę zapalniczką. Kiedy w końcu
lina puściła, przytrzymywany przez
kolegów za barki chłopak, poleciał
nogami w dół i uderzając nimi o ziemię, jedną z nich złamał. Koniec
końców całe zdarzenie skończyło
się całkiem nieźle i ofiara tego wypadku uniknęła bardzo ciężkich
obrażeń, np. złamania kręgosłupa.
To jest jeden z przykładów takich właśnie wypadków z winy
człowieka. Tu przyczyną było złe
doposażenie, które najprawdopodobniej wynikało z braku pieniędzy. Nie mam oczywiście do nikogo
pretensji, ale to pokazuje, że takie
sytuacje zdarzają się, kiedy ludzie
po prostu próbują swoich sił w aktywności, do której nie są dobrze
przygotowani. Fajnie, że chcą coś
robić zamiast siedzieć na kanapie
przed telewizorem. Trzeba jednak
pamiętać, że właściwe przygotowanie się jest niezmiernie ważne.
Gdyby przynajmniej jeden z uczestników przytoczonej wyprawy był
solidnie wyszkolony, to do wypadku po prostu by nie doszło. Wszystko można robić z głową. W sportach
ekstremalnych naprawdę można
mnóstwo rzeczy przewidzieć,
ale trzeba mieć doświadczenie.

A.J.: Ilu wypadków można by zatem
uniknąć, gdyby turyści zaczęli bardziej skupiać się na dobrym przygotowaniu do podobnych aktywności?
A.v.d.C.: Dobre pytanie! Nigdy
się nad tym głębiej nie zastanawiałem. Myślę, że na pewno wy-

fot. Jan Cetera

miast mówimy o niższych pasmach,
turyści często dochodzą do wniosku, że nic im nie będzie. Podobnie
jest, kiedy wybierają się na nasze
polskie stoki – w zasadzie niczym
się nie przejmują. Kiedy jednak
nasi rodacy wyjeżdżają w góry za
granicę, nawet na narty w Alpy, te
same osoby wykupują ubezpieczenie i pamiętają o wielu różnych
kwestiach. Moim zdaniem nonszalanckie zachowania wynikają
z tego, że u siebie mamy wszystko
blisko i łatwo dostępne. Ludzie
zakładają, że jakoś to będzie. Oczywiście nie wszyscy tak robią, jest
mnóstwo amatorów bardzo dobrze
przygotowanych. Problem polega
jednak na tym, że niektórzy chcą
tej czy innej aktywności po prostu
tylko spróbować. Chcą sprawdzić,
czy dane zajęcie będzie im się
podobało. W skrócie wygląda to
tak: Janek był na kursie wspinaczkowym, ale tylko przez trzy dni, bo
spieszył się na wesele siostry i go nie
dokończył. Na tym weselu werbalnie
przeszkolił w temacie wspinaczki
czterech swoich kumpli i umówili
się na wspólny wyjazd w następny
weekend. A potem wygląda to tak,
jak wygląda. Jest cała masa wypadków wynikających ze złego
przeszkolenia czy też ze złego
osprzętowania. Takie zdarzenie
miało miejsce w Jaskini Koralowej,
w Sokolich Górach koło Częstochowy. Grupa siedmiu młodych
osób zdecydowała się eksplorować
tę jaskinię, ale dysponowała tylko
jednym kompletem potrzebnego
sprzętu. Mam tu na myśli uprząż,
przyrządy do zjazdu i przyrządy
do wychodzenia po linie (była to
jaskinia pionowa). Mieli również
tylko jedną linę. Jedna osoba zjeżdżała więc na dół, zdejmowała
uprząż, kask i wszystkie przyrządy,
następnie cały sprzęt dopinała do
liny i ktoś inny to wszystko wciągał
do góry, zakładał na siebie i zjeżdżał. I tak w kółko. Po eksploracji
jaskini zaczęli po kolei wychodzić
na zewnątrz. W pewnym momencie
chłopak, który na górze wypiął się
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padków narciarskich można by
uniknąć więcej, gdyż takich wynikających z naszej nieuwagi jest
całe mnóstwo. Ludzie na nartach
bardzo często się ze sobą zderzają,
wjeżdżają w słupy, drzewa, itd.
Może te moje szacunki będą teraz trochę ryzykowne, ale myślę,
że przynajmniej połowę takich
zdarzeń dałoby się wyeliminować.
Jeśli natomiast miałbym odnieść
się do wypadków wysokościowych, alpinistycznych czy jaskiniowych, byłoby tego dużo mniej.
Myślę jednak, że 20–30 procent
z nich można by odjąć ze statystyk, gdyby ludzie wybierający się
w góry byli lepiej przygotowani.

uprząż i zasugerował tej dziewczynie, żeby wskoczyła mu na barana
i w ten sposób zaczął ją zwozić,
jak taki plecak. W sumie ważyli
pewnie około 150 kilogramów i ten
stary korzeń po prostu tego obciążenia nie wytrzymał. Wyrwał się
z ruin, a oni polecieli kilkanaście
metrów na dół. Dziewczyna spadła
pierwsza, a on upadł na nią. Niestety ona złamała kręgosłup. Dodam,
że byli to studenci medycyny. Tak
bardzo wystraszyli się tej sytuacji,
że zapakowali poszkodowaną do
samochodu i zawieźli na pogotowie. Gdyby ta grupa wezwała nas
bez ruszania tej dziewczyny, to
istniałoby prawdopodobieństwo,
że udałoby się uratować jej zdrowie. Ratownicy mają specjalistyczny sprzęt i inne możliwości, choćby
te dotyczące wezwania śmigłowca.
Oczywiście nigdy nie ma gwarancji powodzenia takiej akcji.
W momencie jednak, kiedy turyści
postanowili na własną rękę umieścić dziewczynę w samochodzie,
stracili tę szansę.
Wracając do pytania dotyczącego ubezpieczenia… Otóż, obawiam
się, że gdyby nasze władze wprowadziły obowiązkowe ubezpieczenie, to minęłoby wiele lat, zanim ludzie faktycznie ubezpieczaliby się,
żeby uniknąć pokrywania ogromnych kosztów akcji ratunkowych.
Wydaje mi się, że mielibyśmy
mnóstwo przypadków, w których
ludzie, którzy nie wykupili takiego ubezpieczenia, nie wzywaliby
pomocy do wypadków, bo baliby
się, że te koszty będą bardzo wysokie. Dużo więcej osób byłoby ciężej
poszkodowanych i dochodziłoby
do jeszcze większych tragedii, bo
turyści próbowaliby sobie w takich
przypadkach radzić na własną
rękę. Tak niestety mogłoby to wyglądać. Wiele lat temu mieliśmy
podobną sytuację z pogotowiem
miejskim. Wprowadzono wtedy
płatności za nieuzasadnione wezwanie karetki. Trwało to zaledwie
kilka miesięcy i szybko wycofano
się z tej decyzji, gdyż dochodziło

fot. Jan Cetera

A.J.: Co sądzi Pan o pokrywaniu
kosztów akcji ratunkowych przez
turystów, którzy ewidentnie zawinili
i przyczynili się do wypadku?
A.v.d.C.: Jest to bardzo trudny
temat. To jest dokładnie to, co
wcześniej powiedziałem à propos
wyjazdów za granicę, na które
ludzie się ubezpieczają. Kompletnie
z tym nie dyskutują, wiedzą, że tak
trzeba. Z jednej strony płacenie za
akcje ratunkowe w Polsce byłoby
niegłupie. Z drugiej jednak strony
wszystko zależy od podejścia tych
turystów. Podam przykład z innego wypadku, który zdarzył się
w Mirowie. Są tam ruiny zamku,
które chciało zwiedzić kilka osób.
Nie było tam oczywiście żadnych
schodków, trzeba było się na te
ruiny wdrapać i w ten sposób ci
młodzi ludzie je eksplorowali.
Pamiętajmy jednak, że wspiąć się
jest zawsze łatwiej niż zejść. Nieważne, czy jesteśmy w skałach,
czy wspinamy się na drzewo – tak
po prostu jesteśmy skonstruowani,
że wspinając się, widzimy, gdzie
kładziemy ręce, nogi. W sytuacji,
do której nawiązuję, jedna z dziewczyn miała ogromny problem, żeby
zejść później na dół. Wtedy chłopcy wymyślili, że ją zwiozą. Akurat
mieli ze sobą jakiś sprzęt, zapięli
linę o korzeń drzewa, który był
w tych ruinach. Jeden z nich ubrał
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do takich właśnie sytuacji. Ludzie
bali się wzywać pogotowie. Ubezpieczenie akcji ratowniczych to
temat rzeka, na kilka wieczorów
opowiadania.

A.J.: Jak sobie radzić z traumą po wypadkach?
A.v.d.C.: Myślę, że to wszystko
zależy od człowieka. Wrócę na moment do dnia, w którym zawaliła
się wspomniana hala w Chorzowie.
Oprócz obrazów zmiażdżonych ciał
najbardziej utkwił mi w pamięci
widok babci, która przytulała tam
swojego wnuczka. Ona rozebrała
się ze swojego ubrania, została
w samym biustonoszu, bo za wszelką cenę chciała oddać ciepło temu
dziecku, ogrzać je. Jest to obraz,
który do tej pory siedzi w mojej
głowie. Ten wypadek miał miejsce
kilkanaście lat temu, a ja wciąż to
pamiętam. Patrzyłem wtedy na tę
sytuację i wracała we mnie wiara
w ludzi. Myślę, że niewiele osób
byłoby stać na coś podobnego,
na takie poświęcenie, jakie okazała
ta starsza kobieta.
Wracając do pytania – każdy
człowiek inaczej podchodzi do
tematu traumy. Dla niektórych
ratowników ona nie istnieje, w ogóle nie ma znaczenia. Inni natomiast
po podobnych wstrząsających
zdarzeniach wypisują się z tego
zawodu, rezygnują, bo jest to dla
nich zbyt ciężkie do udźwignięcia.
Każdy człowiek inaczej patrzy
na takie straszne przypadki, przeżywa je na swój sposób. Nie wiem,
jak wyglądałoby u mnie zmierzenie
się z chorzowską katastrofą, gdyby
zdarzyła się ona na początku mojej
pracy w charakterze ratownika.
A.J.: Czy kiedykolwiek przeszła Panu
przez głowę myśl o rezygnacji?
A.v.d.C.: Nie, ale musiałem
zmierzyć się z kilkoma sytuacjami,
które nie były dla mnie przyjemne.
Doskonale pamiętam inny wypadek, do którego doszło również
w jaskini. Było to o świcie. Z wezwania, które dostaliśmy około

Obawiam się,
że gdyby nasze
władze wprowadziły obowiązkowe
ubezpieczenie,
mielibyśmy
mnóstwo przypadków, w których
ludzie, którzy nie
wykupili takiego
ubezpieczenia, nie
wzywaliby pomocy
do wypadków, bo
baliby się, że te
koszty będą bardzo
wysokie.

piątej-szóstej nad ranem, wynikało,
że jakaś dziewczyna spadła na dół.
Otóż, wieczorem grupa znajomych
zrobiła sobie imprezę przed jaskinią
i jedna z jej uczestniczek spadła
z wysokości kilkunastu metrów.
Gdy przyjechaliśmy na miejsce
wypadku i zjechałem na linie
na dno jaskini, okazało się, że ta
młoda dziewczyna nie żyje. Nie
mogliśmy już nic zrobić, pozostało
jedynie przetransportować ciało na
powierzchnię. Zostałem wówczas
na dole, a reszta kolegów przygotowywała w tym czasie cały układ
wyciągowy, liny, itd. To zawsze trwa
dobrych kilkadziesiąt minut. Pamiętam, że siedziałem na dole obok
ciała tej dziewczyny i wyłączyłem
latarkę, żeby oszczędzić baterie. Po
krótkiej chwili włączyłem ją jednak
z powrotem. Po prostu nie byłem
w stanie przebywać ze zgaszoną
latarką w odległości dwóch metrów
od zwłok. Nie było to dla mnie psychicznie komfortowe uczucie, ta
sytuacja mnie przerosła.
Pozostanę jeszcze w temacie
takich ciężkich do udźwignięcia
uczuć, których doświadczałem. Od
dłuższego już czasu nie nurkuję,
kiedyś jednak brałem udział w akcjach, w których na prośbę rodzin
szukaliśmy topielców. Były to dla
mnie najgorsze zadania. Bardzo
tego nie lubiłem. Wszystkie jeziora,
które przyszło nam przeszukiwać,
były niesamowicie brudne i zamulone – kiedy wyciągałem przed
siebie rękę, za chwilę jej nie widziałem. Musieliśmy płynąć takim
systemem, żeby dokładnie przeszukać miejsce koło miejsca, wiedząc
o tym, że w każdej chwili możemy
wpłynąć na ciało. Wykonywaliśmy
to zadanie, bo ktoś to musiał robić.
Był to czas, kiedy straż pożarna
nie włączała się zbyt chętnie w te
działania, gdyż nie dysponowała
wystarczającym sprzętem. Istniały
firmy prywatne, które oferowały
takie usługi, ale za bardzo duże
pieniądze. Z tego powodu ludzie
zgłaszali się z prośbą o pomoc do
nas. Pamiętam, że w trakcie takich
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ale nie żałuję, że nie działam już
tam aktywnie. Wiem, że gdybym
tam pozostał, wciągnąłbym w to
swoje dzieci albo wiecznie by mnie
przy nich nie było. A ja zawsze
chciałem być ojcem z prawdziwego
zdarzenia, mieć dla nich czas. Syn
ma cztery i pół roku, więc jeszcze
nie uczestniczy aktywnie w tym,
co dzieje się w Szkole Tygrysów.
Córka natomiast jeździ z nami
na organizowane przez nas obozy
od siódmego roku życia, czyli już od
ponad sześciu lat i bardzo jej się to
podoba.

A.J.: Czy Stowarzyszenie Survivalu
Szkoła Tygrysów to zamiennik?
A.v.d.C.: Szkoła Tygrysów ma
już swoje lata. Odkąd pamiętam,
moi rodzice zajmowali się różnego

rodzaju obozami dla dzieci i młodzieży. Kilka lat temu wszyscy
zaangażowaliśmy się w to bardziej. Rozwinęliśmy tę działalność
i wspomniana szkoła bardzo fajnie
funkcjonuje. Wcześniej całą swoją energię wkładaliśmy w GOPR,
ale potem przyszła zmiana… Tak
chyba miało być. Dobrze wspominam swój czas w ratownictwie,

miała, ale wolała w tym krótkim
czasie pograć sobie w jakąś grę niż
wykręcić numer do mamy czy taty.
Bywa i tak.

A.J.: Czyli z tym uzależnieniem dzieci
od telefonów wcale nie jest tak źle?
A.v.d.C.: Absolutnie! Natomiast
dzisiejsze dzieci są inne. Mnóstwo
potrzebuje tego, żeby jakoś zorganizować im czas. Nasze pokolenie
tego nie wymagało, my sami potrafiliśmy się sobą zająć, wymyślaliśmy na podwórku różne gry i zabawy. A kto dzisiaj gra w kapsle czy
skacze w gumę? Tego już praktycznie nie ma. Na naszych obozach zaobserwowaliśmy, że kiedy dzieciom
zabierze się telefony, wyłączy Wi-Fi
i wszystkie aplikacje, to one są zagubione i za bardzo nie wiedzą, co
ze sobą zrobić. Dopiero wprowadzenie jasnych zasad i wdrożenie przez
nas zorganizowanych zajęć pomaga im odnaleźć się w nowej sytuacji. Co więcej, w wyznaczonym
przez nas wolnym czasie również
zaczynają sobie świetnie radzić
bez elektroniki. Wracają normalne
rozmowy z rówieśnikami. Niestety, takie mamy czasy, że zanikają
prawdziwe relacje międzyludzkie
i na tych naszych obozach staramy
się o nie trochę zawalczyć.

A.J.: Co odróżnia organizowane
przez Was obozy od innych
obozów letnich dla dzieci?
A.v.d.C.: Są to obozy tygodniowe
lub dwutygodniowe. Wyróżnia je
przede wszystkim to, że ich uczestnicy nie korzystają z elektroniki.
Dzieci oczywiście mają ze sobą
telefony, ale w trakcie takiego tygodniowego obozu dostają je do ręki
dopiero po trzech dniach pobytu,
i to tylko na dwadzieścia minut.
Po raz drugi mogą z nich skorzystać na dzień przed wyjazdem do
domu po to, żeby przypomnieć się
rodzicom, aby ci nie zapomnieli ich
odebrać. (śmiech) Ten drugi kontakt
z telefonami również trwa jedynie
dwadzieścia minut. I proszę sobie
wyobrazić, że dzieci absolutnie nie
mają z tym problemu, i to nawet te,
które są od telefonu uzależnione.
Na naszych obozach dzieje się
tyle ciekawych rzeczy, że one nie
odczuwają braku tych urządzeń.
Problem mają natomiast ich rodzice, bo to oni są przyzwyczajeni
do tego, że dzięki telefonom mają
swoje dzieci przez cały czas na wyciagnięcie ręki, pod stałą kontrolą.
Kiedyś tak nie było.
Zatem na naszych obozach
miewamy problemy nie z naszymi
podopiecznymi, a z ich rodzicami.
(śmiech) Zdarzało się, że dzwonili
do nas tego trzeciego dnia zaniepokojeni, dlaczego ich dziecko nie
dostało telefonu i nie zadzwoniło.
Tymczasem ta pociecha telefon
plejady.subaru.pl

fot. Jan Cetera

to ciało jakimś sznurkiem, a licznik
bije dalej… Było to bardzo przykre
i mocno zabolało, bo za naszą pracę
i poświęcony czas nie wzięliśmy
ani jednej złotówki. Mimo to nadal
wierzę w ludzi, choć od kilku lat
nie działam już w ratownictwie.
Teraz zacząłem mieszkać w domu.
(śmiech) Praca w pogotowiu górskim: dyżury, akcje i szkolenia

zajmowały cały mój czas. Robiłem
to przez prawie dwadzieścia lat,
ale w końcu podjąłem decyzję, by
zająć się czymś innym.

fot. Archiwum Adama van der Coghena ›

poszukiwań zawsze strasznie
marzliśmy. Kiedyś szukaliśmy pewnego ciała przez trzy dni, z krótkimi
przerwami na odpoczynek. Po
kilku kolejnych godzinach nurkowania usiedliśmy na brzegu i wtedy
jeden z gapiów skomentował tę sytuację, że z pewnością znaleźliśmy
już tego topielca, ale płacą nam za
godziny, więc celowo oznaczyliśmy

facebook.pl/MagazynPlejady

A.J.: Czego jeszcze można
spodziewać się na obozie
w ramach Szkoły Tygrysów?
A.v.d.C.: Nasze obozy są adresowane głównie dla dzieci, które
chcą aktywnie spędzić czas,
ale też poznać różne formy jego
zagospodarowania. W ofercie
mamy między innymi elementy
wspinaczki, zajęcia w jaskini,
ćwiczenia z samoobrony, gry terenowe, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Ich program jest naprawdę bardzo rozbudowany i zazwyczaj udaje się nam go w pełni
realizować, aczkolwiek wszystko
zależy głównie od pogody. Z takiego obozu dzieci wynoszą ogromny
bagaż doświadczeń z różnych
dyscyplin. Po czasie spędzonym
PLEJADY 2/2022
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z nami niektóre z nich decydują
się na kontynuację nauki wspinaczki, inne stwierdzają, że będą
jeździć już tylko quadem, ale wiele
z nich decyduje się na powtórkę
i kolejne obozy w ramach Szkoły
Tygrysów. Połowę dzieci stanowią
te, które już u nas były, a teraz
przyjechały znowu, zabierając
ze sobą kolegę czy kuzyna. Niektórym tak bardzo się podoba,
że powtarzają obóz jeszcze tego
samego lata. Bywają również dzieci, które przyjeżdżają na zajęcia za
karę. Rodzice chcą trochę utemperować ich niesforne charaktery
i myślą, że tygodniowy pobyt
z nami spełni to zadanie i dziecko wróci do domu odmienione.
Owszem, takie dzieci wracają
nieco inne. Nagle zaczynają gasić
światło u siebie w pokoju, sprzątać. Często wcześniej miały z tym
problem. My mamy swoje wypracowane metody, żeby ich tego
nauczyć. Czasem na obozie celowo wyłączamy prąd i dzieci muszą
korzystać z łazienek i toalet przy
świetle latarki. Wtedy wyjątkowo
szybko przyswajają sobie dobre
nawyki i zaczynają pamiętać o takich podstawowych czynnościach
jak wyłączanie światła. Niestety
w tak krótkim czasie nie jesteśmy
w stanie nikogo wychować i zmienić czyjegoś charakteru.

fot. Jan Cetera

A.J.: Czy rodzice muszą jakoś
specjalnie przygotować, wyposażyć
swoją pociechę przed obozem?
A.v.d.C.: Wszystkie szczegółowe
informacje zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Na pewno więcej czasu zajmie skompletowanie wyprawki dla dziecka
będącego totalnym mieszczuchem.
Ono musi mieć swój śpiwór, bo
dzieciaki śpią u nas w namiotach.
Musi też mieć kurtkę przeciwdeszczową, bo zajęcia staramy się
organizować niezależnie od pogody. Oczywiście w deszczu nie
będziemy się wspinać, ale możemy
przecież zagrać w grę terenową.
Do tego ważne jest obuwie, wła-
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sna menażka i inne podstawowe
rzeczy. My również dysponujemy
swoimi zapasami wyposażenia.
Mamy kalosze, latarki, itd. Zawsze
jesteśmy w stanie pomóc, jeśli
komuś czegoś zabraknie.

A.J.: Czy zdarza się, że wspomniane
niesforne dzieci buntują się na obozach, nie chcą współpracować?
A.v.d.C.: Tak bywa. Niezmiernie
ważna jest tutaj praca instruktorów. Oni muszą jasno nakreślić
granice. Zdarza się, że dziecko nie
chce uczestniczyć w zajęciach,
bo albo próbuje się buntować, albo
zwyczajnie się boi. Mamy mnóstwo takich, które na przykład
boją się wejść do jaskini. Instruktorzy próbują wówczas przekonać
je, żeby przynajmniej spróbowały
wejść do pierwszej komnaty.
Podobnie jest ze wspinaczką –
namawiamy te dzieci, żeby mimo
lęku jednak włożyły kask, uprząż
i spróbowały wyjść dwa metry
w górę. Zachęcamy je, żeby przez
chwilę powisiały w uprzęży na linie i zobaczyły, jak to jest. Często
po takich próbach nasze „tygrysy”
przełamują strach, który wcześniej ich paraliżował. Niektóre
dzieci przyjeżdżają z lękiem wysokości, a kiedy nas opuszczają,
nie mają już tego problemu. Jeśli
z kolei mowa o dzieciach, które wyraźnie się buntują, to my
nie zmuszamy ich absolutnie do
żadnych ćwiczeń. Mamy jednak
zasadę, że i tak muszą z nami na te
zajęcia pójść. Nigdy nikogo nie zostawiamy w bazie. Taki buntownik
musi być z nami, siedzi z boku i po
prostu przygląda się, jak inni fajnie spędzają razem czas. Mieliśmy
wiele razy takie przypadki, że jako
instruktorzy czekaliśmy z niecierpliwością na koniec obozu,
bo któryś z jego uczestników dał
nam nieźle popalić. Zakładaliśmy,
że skoro nasze zajęcia nie przypadły mu do gustu, to pewnie nigdy
się już nie zobaczymy. Tymczasem po kilku miesiącach to samo
dziecko było już zapisane na kolej-

Zdecydowałem
się na Forestera,
bo nie chciałem
być ograniczony.
Wcześniej zawsze
miałem kombi,
bo bez problemu
mogłem spakować
się do nich czy to
na jakieś szkolenie,
czy to na wyjazd
rodzinny. Niestety
te samochody
gorzej radziły sobie
zimą. W Subaru nie
mam natomiast
absolutnie żadnych
ograniczeń.

ny obóz. I proszę sobie wyobrazić,
że to był już wtedy całkiem inny
dzieciak!

A.J.: Opuśćmy Szkołę Tygrysów
i usiądźmy za kółkiem Pana Forestera. Czy miał Pan wcześniej kontakt
z samochodami marki S
 ubaru?
A.v.d.C.: Dawno temu razem
z grupą ratowniczą mieliśmy okazję
obsługiwać Zlot Subaru organizowany w Jurze i wtedy mogłem
przyjrzeć się samochodom tej marki. Jakiś czas temu Forestera kupił
z kolei mój znajomy i widziałem, jak
bardzo jest zadowolony z tego auta.
To właśnie za jego namową również
zdecydowałem się na ten model
i jestem z niego mega zadowolony!
Jeśli ktoś nie miał Subaru i nigdy
nim nie jeździł, niestety nie będzie
wiedział, co mam na myśli.
A.J.: Do jakich celów wykorzystuje Pan samochód?
A.v.d.C.: Forestera kupiłem
w styczniu zeszłego roku. Zdecydowałem się na ten samochód,
bo nie chciałem być ograniczony.
Wcześniej zawsze miałem kombi,
bo bez problemu mogłem spakować się do nich czy to na jakieś
szkolenie, czy to na wyjazd rodzinny. Niestety te samochody gorzej
radziły sobie zimą. W Subaru nie
mam natomiast absolutnie żadnych ograniczeń. Po pierwsze,
mogę spakować do niego wszystko, czego potrzebuję. Po drugie,
zamontowałem sobie hak i dzięki
temu mogę przewozić quada czy
też rowery. No i wreszcie nie mam
problemów zimową porą. Szczerze
mówiąc, teraz nawet się cieszę,
jak spadnie śnieg i jest ślisko, bo
tym autem poruszam się w takich
warunkach naprawdę sprawnie
i bezpiecznie. O każdej porze roku
Forester radzi sobie wyśmienicie
nawet w trudniejszym, bardziej
wymagającym terenie, na przykład wtedy, kiedy wybieramy się
na wspomniane obozy. To auto
dojedzie wszędzie i jestem w nim
naprawdę zakochany!
PLEJADY 2/2022
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A.J.: Pamięta Pan swoją pierwszą
jazdę za kółkiem Leśnika?
A.v.d.C.: (śmiech) Pamiętam!
Pamiętam dokładnie, bo tuż po tym,
jak go kupiłem, od razu montowałem w nim hak i osłony pod silnikiem. W dniu, w którym go odbierałem, spadło dużo śniegu, a akurat
w ten sam weekend wybierałem
się z rodziną do znajomych z Zawoi.
Bardzo zależało mi, żeby mechanicy zdążyli na czas z montażem
wspomnianych dodatków. I udało
się! Forestera odbierałem w piątek
w południe, a po południu całą
rodziną już w nim siedzieliśmy
i mknęliśmy w góry. To była przepiękna pierwsza jazda! Na dworze
zrobiło się już ciemno, ale dookoła
leżało mnóstwo białego śniegu…
Nigdy nie zapomnimy uroku tej
pierwszej podróży naszym Leśnikiem. Wspaniałe uczucie!

A.J.: Życzę zatem, aby Forester
nadal spełniał Państwa oczekiwania
i dzielnie spisywał się na trasach,
jak na prawdziwego tygrysa
przystało! Dziękuję za rozmowę.
A.v.d.C.: Dziękuję bardzo.

30

PLEJADY NR 101

fot. Jan Cetera

A.J.: Co jeszcze może nam Pan
powiedzieć o swoim Foresterze?
A.v.d.C.: Tym autem jeździ się
bardzo lekko. Nie ma znaczenia, czy
mam do przejechania pięćdziesiąt
kilometrów czy pięćset – jako kierowca nigdy nie czuję się zmęczony.
Wszystkie systemy będące na jego
wyposażeniu działają bez zarzutu
i przekładają się na komfort jazdy.
To auto jest wyższe i większe niż
moje wcześniejsze samochody.
Funkcją, którą uwielbiam i którą
odkryłem dopiero w Foresterze, jest
podgrzewana kierownica. Jest to coś
absolutnie rewelacyjnego. Niby taki
drobiazg, a cieszy niesamowicie!
Dzieci mają natomiast frajdę z podgrzewanych foteli z tyłu, zwłaszcza
kiedy przemarznięte wracają ze stoku narciarskiego. Nasze auto jest
bardzo wygodne, zaskakująco pakowne i świetnie przemyślane przez
tych, którzy nad nim pracowali.

plejady.subaru.pl
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TEKST I ZDJĘCIA: SYLWIA KRANZ

ZORZE W ISLANDII, PLEJADY W POLSCE
Historia o tym, jak w sposób nieoczywisty, przypadkowy,
trochę „przez bagażnik” zostałam miłośnikiem Subaru,
zaczyna się dawno i daleko stąd.

J

est 2008 rok. Islandia
najdalej na południe to
Vik, a tuż obok Dyrholaey. Wynajęty samochód
pozwala na trochę swobody
w podróżowaniu. Niby z mapą,
ale bardziej na wyczucie. Poza
sezonem, więc raczej odludnie.
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W kabinie też tylko jednoosobowa
załoga. Szutrowa droga, chwilami
dość stromo, prowadzi na sam szczyt
klifu w części półwyspu z rozpoznawalnym łukiem. Ponoć to atrakcja turystyczna. Ale to brama, jak
z dziwnego snu o drodze donikąd,
przykuwa uwagę – przeciągnięta

lina zatrzymuje tylko symbolicznie,
bo przecież można obejść bokami filarów. W oddali rysuje się cień latarni morskiej. Pod światło wygląda jak
postać siedząca w medytacji, twarzą
do oceanu. Kontempluje bezkres
wody i czasu, nieczuła na podmuchy
wiatru. Ona. Bo ja ledwo utrzymuję
równowagę. Siła wiatru przypomina,
kto tu rządzi. Zmęczenie podróżą,
onieśmielenie ogromem miejsca,
majestatem skał i fal sprawia,
że moja obecność tam jest nierzeczywista. A jednak jestem. Szczęśliwa z pokonania trudnych warunków
drogowych i własnych słabości.

Latem 2021 „Wysokie Obcasy”
„Gazety Wyborczej” ogłaszają konkurs „Kobiety w podróży” na opisanie miejsca, za którym się tęskni.
Wspomnieniami wracam wprost
na klif, przed bramę z widokiem
na latarnię i ocean. Subaru jako
sponsor głównej nagrody – Subaru
XV e-BOXER z pełnym bakiem
na pięć dni – dopisuje ciąg dalszy
tamtego momentu.
Pięć dni wystarczyło, by przypomnieć sobie piękno niezależności od rozkładów jazdy, stacji kolejowych i przystanków. Zaawansowana technologia motoryzacji dała

poczuć komfort jazdy wcześniej
nieznany – taki, który pozwala
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pomyśleć: to auto w zasadzie prowadzi się samo, potrzeba minimalnego wysiłku fizycznego do wszelkiego rodzaju działań. Wystarczy
pełne skupienie na drodze, a auto
robi resztę. Wspomaganie kierownicy sprawia, że jakiekolwiek manewry parkowania są przyjemnością i kuszą, by poparkować sobie
jeszcze trochę. Ustawienie świateł
AUTO i ich wydajność po zmroku,
wygoda siedzenia, szerokie pole
widzenia, automatyczna skrzynia
biegów… To wszystko kusi, by nie
wysiadać, jechać dalej. Muzyka
podczas jazdy też smakuje zupełnie inaczej – jakość sprzętu
grającego w moim egzemplarzu
miała moc, więc jest i wydarzenie,
i ścieżka dźwiękowa.
Czasy obecnie dziwne, więc
i możliwości dalszej podróży trochę przytemperowane. Dlatego
wybrałam jedyny słuszny w tych
okolicznościach i mojej lokalizacji
kierunek: na południe, do Cieszyna, by odkryć go na nowo, bez
pośpiechu. Sentymentalny powrót
po wcześniej przeoczone czy zapomniane szczegóły, a te zazwyczaj
są najciekawsze.
Niespieszny krok i skłonność do
zaglądania w bramy, zaułki i rozglądania się na wszystkie strony
pozwala na stworzenie pewnego
rodzaju „albumu”, własnej mapy,
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Czasy obecnie
dziwne, więc
i możliwości dalszej podróży trochę
przytemperowane.
Dlatego wybrałam
jedyny słuszny
w tych okolicznościach i mojej
lokalizacji kierunek: na południe,
do Cieszyna, by
odkryć go na nowo,
bez pośpiechu.

gdzie oprócz miejsc obowiązkowych, jak wieża zamkowa czy
Cieszyńska Wenecja, umieszczam
także własne małe odkrycia, o których przewodniki turystyczne
nieczęsto wspominają. Ciekawym
było szablonowe graffiti o tematyce nawiązującej do królewskiej
przeszłości miasta. Można się za-

plejady.subaru.pl

wciąż działa. W drodze na wspomnianą więżę warto przejść
przez bramę Szkoły Muzycznej
na ul. Zamkowej i spojrzeć pod
nogi. Z małymi ubytkami, lecz jakim klimatem (!) wciąż służy drewniany bruk. A jak ul. Zamkowa, to
siłą rzeczy i Wieża Piastowska,
a z niej widok na góry, trakt kolejowy, przelatujący helikopter i pociąg
towarowy głośno oznajmiający
swój przejazd. I na panoramę miasta przeciętą zakrętem Olzy, nad
którą ławki w intrygującym kształcie obręczy i puste miejsce po dawnym granicznym punkcie kontroli.
Most graniczny przypomniał miejsce z moich islandzkich wspomnień, bo granica już tylko symbo-

stanawiać, czy to Leszko, Bolko czy
Cieszko – ciekawa odmiana w tematyce naściennej sztuki ulicznej.
Skwer Ireny Sendlerowej z posadzoną ku jej pamięci jabłonką
cieszy, że o niej pamiętają, a swoim
skromnym urokiem zachęca, by
przystanąć i zerknąć do zasobnej
szafki z książkami. Bookcrossing

facebook.pl/MagazynPlejady
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Cieszyn jest
pięknym miastem,
a sposób, w jaki
tym razem się do
niego dostałam,
zapisze się jako
kolejne wspomnienie, do którego
warto wracać.
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liczna – jakie czasy, taka analogia.
Słońce na bezchmurnym niebie
nadaje wszystkiemu trochę radości
pomimo ponurego sezonu. Choinka na wieży pewnie też wyśle
po zmroku trochę jasności. Tak –
zostawić szalony świat na dole,
zostać na wieży, delektować się
otwartą przestrzenią i słuchać
zabytkowego zegara z dwoma
dzwonami, z których jeden pracuje
co kwadrans, drugi raz na godzinę
(czy to sprawiedliwe…?). Cieszyn
jest pięknym miastem, a sposób,
w jaki tym razem się do niego dostałam, zapisze się jako kolejne
wspomnienie, do którego warto
wracać. Nie tylko w konkursowych
pracach.

plejady.subaru.pl

Moment przekazania nagrody
był wyjątkowy tak samo jak sama
nagroda. Panowie Paweł Latała
(Subaru Import Polska) i Jacek Nawrat (MM Cars Katowice) zadbali,
by było sprawnie, profesjonalnie,
ale przede wszystkim miło i uroczyście – upominki, kwiaty, przyjazna atmosfera. Moment, który pozwolił poczuć radość, jaka pewnie
towarzyszy każdemu szczęśliwemu
posiadaczowi auta, gdy odbiera
go z salonu na własność. I chociaż
moja sytuacja materialna nie przysporzy S
 ubaru nowego klienta, to
z pewnością marka zdobyła kolejnego miłośnika, który z sentymentem zawsze obejrzy się za każdym
modelem z Plejadami w logo.

facebook.pl/MagazynPlejady
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TEKST: AGNIESZKA JAMA / ZDJĘCIA: PRYWATNE ARCHIWUM PAWŁA CIASTKA

PAWEŁ CIASTEK –

W OCZEKIWANIU NA OKINAWĘ
Z Pawłem Ciastkiem rozmawialiśmy trzy lata temu. Warszawski instruktor karate dzielił
się wówczas z nami tajnikami systemu Shōrin-ryū, wrażeniami ze swoich dalekich
podróży na Okinawę, smakami japońskiej kuchni i emocjami, jakie towarzyszą mu za
każdym razem, kiedy zasiada za kółkiem swojego Forestera. Jego głowa pełna była
planów na najbliższą przyszłość, w tym tych dotyczących kolejnych pobytów w Kraju
Kwitnącej Wiśni.

N

ikomu nawet przez myśl nie
przeszło wtedy, że tak wiele
z nich pokrzyżuje pandemia.
W tej chwili możemy uchylić rąbka
tajemnicy i zdradzić, że w jednym
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z kolejnych pobytów szkoleniowych mistrza Ciastka na Okinawie
mieliśmy mieć swój udział. Tym
bardziej żałujemy, że chwilowo musiał on zostać zawieszony. Niemniej

jednak głęboko wierzymy, że jeszcze w tym roku nasz wspólny projekt uda się zrealizować i w jednym
z następnych wydań „Plejad” Paweł
podzieli się z nami kolejną porcją

ciekawych informacji i pięknych
fotografii z japońskiej wyspy,
na którą tak kocha powracać.
Wspomniany wylot do Japonii
będzie naszą wspólną przygodą,
podczas której postaramy się
zgłębić nieco temat pojazdów
spod znaku Plejad, użytkowanych
w kraju, będącym ich ojczyzną.
Dowiemy się więcej o ich obecności na japońskich drogach, a może
nawet usłyszymy relację z kabiny
jednego z nich. Paweł planuje między innymi wynajęcie na Okinawie
samochodu S
 ubaru i odkrywanie
w wolnych chwilach kolejnych
tajemnic japońskiej wyspy właśnie
za jego sterami. Tymczasem

pozostaje wierny swojemu Foresterowi z rocznika 2017 i jak przyznaje, cały czas odkrywa w nim coś
nowego. Z uwagi na wymuszony
koronawirusem przestój we wszelkich dalszych wyjazdach karateka
skupia się na pracy w naszym kraju, a tej ma całkiem sporo. Cieszy
fakt, że zainteresowanie młodzieży
sztukami walki nadal wzrasta.
Często do karate wracają po latach
osoby, które trenowały je
dawniej,
a Paweł

z ogromnym zaangażowaniem
przekazuje im zgromadzoną przez
lata wiedzę. Szkolenia, zgrupowania i obozy to jednak nie wszystko.
Obecnie dużo czasu poświęca
na profesjonalne fotografowanie
i rejestrowanie filmów na różnych
wydarzeniach i galach sportowych,
które odbywają się na terenie
całej Polski. Jego Forester dociera zatem i w góry, i na Mazury, a sam kierowca nadal nie
może się nadziwić, jak bardzo
pakowny jest ten model
Subaru. Jak przyznaje,
może pomieścić w nim
wszystko, cze-
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go potrzebuje, a nawet dużo więcej.
Jak na fotografa z prawdziwego
zdarzenia przystało, sprzętu wozi
naprawdę bardzo dużo, a samochód
naszej marki nie stawia w tej kwestii żadnego oporu i nie wyznacza
limitów. Co więcej, już dwukrotnie
sprawdził się w trasie również
jako całkiem wygodny hotel
na kółkach, kiedy zapracowanego
Pawła zastała noc, a jego organizm
domagał się snu. I ten egzamin
nasz model zdał ponoć na piątkę.
Wygoda i bezpieczeństwo to dwie
cechy Leśnika najbardziej cenione
przez jego właściciela. Kierowca
często wraca pamięcią do jednego
ze swoich przejazdów z Beskidu
Sądeckiego do Warszawy w zimową zawieruchę, kiedy na drodze
nie było nic widać. To wtedy przekonał się, jak wspaniale w takich
warunkach sprawdza się funkcja
doświetlania zakrętów i jak rewelacyjnie Forester radzi sobie ze śliską
nawierzchnią. Podczas wyjazdów
w góry Paweł przetestował również
funkcję X-MODE. Jego samochód
sprawnie pokonywał wszelkie
wyboiste i śliskie drogi, a nawet
najbardziej strome wzniesienia.
Co ważne, wyśmienicie sprawdza
się on podczas wyjazdów rodzinnych, na które karateka zabiera nie
tylko żonę i dwójkę nastoletnich
dzieci, ale też sporej wielkości psa,
który również upodobał sobie takie
przejażdżki. W opinii całej rodziny
Leśnik to samochód wyjątkowo
komfortowy, a jego kierowca, nawet
po wielogodzinnym prowadzeniu,
nie odczuwa zmęczenia.
Mimo upływu czasu Forester
Pawła wygląda niemalże jak nowy,
a już na pewno zaraz po wyjechaniu z myjni. Nadal wywołuje
on taki sam uśmiech na twarzy
swojego właściciela, jak w chwili,
kiedy ten odbierał go z salonu.
Przez kilka lat użytkowania nie
uniknął co prawda drobnych nieprzyjemności, kilku zarysowań
i jednego poważniejszego zdarzenia – na skutek nieuwagi innego
kierowcy doszło do „skasowania”
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dwóch drzwi, które trzeba było
wymienić na nowe. Dzisiaj karateka nie wyobraża sobie już jazdy za
sterami innego samochodu i podkreśla, że ten jest absolutnie optymalny. Jeśli kiedykolwiek będzie
musiał zmierzyć się ze zmianą
czterech kółek, to wybór z całą
pewnością ponownie padnie
na Leśnika. Przyznaje, że najnowsza odsłona tego modelu, której
miał okazję się już przyjrzeć, zrobiła na nim niemałe wrażenie.
Marzeniu o najnowszym Foresterze towarzyszy kreślenie planów
pod kątem wspomnianego najbliższego wyjazdu szkoleniowego
na Okinawę. W związku z kolejnymi falami pandemii był on odwoływany już trzykrotnie, lecz – jak
śmieje się Paweł – do czterech razy
sztuka. Teraz musi się udać! W Japonii był już wielokrotnie, ale za
każdym razem odkrywa w niej coś
zaskakującego. Jest to kraj tak odległy i inny od tego, co znane nam,
Europejczykom, że każdy pobyt
w nim to absolutnie nieznane dotychczas doświadczenie. Jeśli tylko

Marzeniu
o najnowszym
Foresterze towarzyszy kreślenie
planów pod kątem
wspomnianego najbliższego wyjazdu
szkoleniowego na
Okinawę.

ogólna sytuacja na świecie na to
pozwoli, a Japonia na powrót otworzy się na turystów, wylot powinien
odbyć się już w sierpniu. Wiemy,
że w planie jest tym razem tygodniowy pobyt w Tokio, poprzedzający przybycie grupy instruktorów
karate na wyspę, na której planują
zrealizować kolejny cykl treningów.
Jak zwykle szkolenie pod okiem
najlepszych mistrzów Shōrin-ryū
jest bowiem głównym celem podróży. Tym razem będzie to czas o tyle
wyjątkowy, że wspomnianych
mistrzów będzie aż kilkunastu.
Będą oni również szkolili w kobudo, czyli w walce z bronią. Każdy
nauczyciel ma inny sposób przekazywania wiedzy i kieruje się inną
metodyką. Każdy jest też inaczej
zbudowany. Możliwość obserwacji
najlepszych z najlepszych w tylu
różnych odsłonach i ćwiczenia pod
ich okiem zapowiadają się zatem
naprawę ciekawie. Spędzenie kilku dni w stolicy kraju przed tym
przedsięwzięciem pozwoli z kolei
sportowcom przystosować się do
panującego w Japonii klimatu.
plejady.subaru.pl

Nie zapominajmy, że szczególnie
w okresie letnim charakteryzuje się
on przede wszystkim bardzo dużą
wilgotnością powietrza. Do tego należy spodziewać się upału, a nie bez
znaczenia będzie też spora różnica
czasu. Po treningach karatekom
najprawdopodobniej uda się jeszcze na kilka dni pozostać w Japonii.
A zatem pobyt potrwa łącznie około
trzech tygodni. Pilotujemy sytuację
i trzymamy mocno kciuki, żeby tym
razem wyprawa doszła do skutku,
gdyż możemy spodziewać się naprawdę obszernej relacji. Od czasu
naszej ostatniej rozmowy Pawłowi
udało się skompletować sporo
bardzo dobrego sprzętu fotograficznego, mikrofonów i innych akcesoriów, które planuje zabrać ze sobą.
Z pewnością pomogą mu one przygotować bardzo ciekawy materiał,
uwiecznić piękno i niezwykłości
kolejnych zakątków japońskiej
ziemi. Sam autor być może będzie

którzy na stałe osiedli w Japonii
i jeżdżą najmniejszymi modelami
samochodów naszej marki. W Kraju
Kwitnącej Wiśni stałym elementem
krajobrazu są bowiem korki i z tego
powodu w codziennej jeździe małe
pojazdy sprawdzają się tam zdecydowanie lepiej.
W oczekiwaniu na wylot Paweł
żyje wspomnieniami ze swoich
poprzednich pobytów na Okinawie. Karate ćwiczy się tam wyśmienicie, bo we wspomnianym
ciepłym klimacie stawy są dobrze
rozgrzane. Na samopoczucie trenujących wspaniale wpływa również postawa mieszkańców wyspy,
którzy – jak mawia karateka – są
po prostu idealni. Zawsze chętni
do pomocy, niezwykle wrażliwi,
otwarci i bardzo grzeczni – zdecydowanie, przedstawiciele tamtejszej społeczności to wymarzone
wzory do naśladowania! Ponadto to
właśnie mieszkańcy Okinawy żyją

miał również tym razem okazję odwiedzić w wolnych chwilach tamtejsze salony Subaru. W planach
są także spotkania ze znajomymi,

najdłużej na świecie. Z obserwacji
Pawła wynika, że jest to między
innymi zasługą ich niespiesznego,
spokojnego trybu życia. Opanowa-

facebook.pl/MagazynPlejady

nie potrafią zachować nawet w obliczu stresu. Są również świetnie
zorganizowani i mimo iż pracowitość to ich drugie imię, pamiętają
o robieniu sobie przerw na odpoczynek. W takim towarzystwie
Paweł czuje się naprawdę dobrze
i za każdym razem łapie na Okinawie nie tylko promienie ciepłego
słońca, lecz również ogromne ilości
pozytywnej energii. Prawdopodobnie karate powstało w tym miejscu
właśnie za sprawą wyżej opisanego sposobu bycia – podobnie jak
w życiu mieszkańców wyspy, tak
i w tej dyscyplinie sportu niezwykle ważne są bowiem opanowanie
i cierpliwość. Te dwie cechy ludzie
Okinawy opanowali do perfekcji.
Niech świadczy o tym choćby fakt,
że z uwagi na olbrzymie korki pokonanie 15–20 kilometrów tamtejszych tras potrafi zająć nawet dwie
godziny i nikt specjalnie się tym
nie denerwuje. Również chwilowy
przestój na drodze spowodowany
przez ciekawskiego kierowcę,
który właśnie zaobserwował coś
interesującego i celowo zatrzymał
swój samochód, aby wysiąść i sfotografować to coś na pamiątkę,
nie wzbudza w nikim żadnych
złych emocji. Karateka był kiedyś
obserwatorem takiej właśnie sytuacji i, jak wspomina, nikt nawet
nie zatrąbił. Okinawa to również
przepiękne plaże, niepowtarzalna
przyroda i wyśmienita kuchnia.
Sushi i rewelacyjne pierożki są
tym, co Paweł gorąco poleca każdemu, kto zapuści się w tamte rejony świata.
Trzymamy mocno kciuki za to,
aby Paweł już za chwilę mógł zapiąć pasy w samolocie startującym
w kierunku Japonii. Tak bardzo
stęsknił się już za ukochaną Okinawą, że przygotowuje również
plan awaryjny na wypadek jakichkolwiek komplikacji. Ponoć gotów
jest wyruszyć na wyspę choćby
Foresterem. On wie, że to auto da
radę, a my wiemy, że ten niezwykle
zawzięty karateka absolutnie nie
żartuje!
PLEJADY 2/2022
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TEKST: IREK DANCEWICZ / ZDJĘCIA: PATRYK PTAK, ARCHIWUM SJS

VII WIELKIE STARCIE

SUBARU IMPREZA VS MITSUBISHI LANCER
26 marca 2022 r. serca miłośników motorsportu po raz kolejny weszły
na wyższe wibracje. A to za sprawą Wielkiego Starcia dwóch ikon motoryzacji,
odwiecznych rywali z rajdowych tras.
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I

mpreza po raz siódmy w historii
zorganizowana przez Szkołę
Jazdy S ubaru niezmiennie cieszy
się sporym zainteresowaniem
ze względu na swój prestiż i kontekst. Co roku przykuwa uwagę
nie tylko posiadaczy samochodów S ubaru Impreza i Mitsubishi
Lancer EVO, ale również tych,

którzy żądni są wielkich sportowych emocji w najlepszym stylu.
To wydarzenie gwarantuje je
z całą mocą!
Idea Wielkiego Starcia zrodziła
się dziesięć lat temu, gdy w polskich salonach samochodowych
marek Subaru i Mitsubishi można
jeszcze było nabyć i nową Impre-

zę, i nowego Lancera. Podczas VII
Wielkiego Starcia nie sposób było
dostrzec dwa takie same modele
tych samochodów – każdy z właścicieli chociaż w niewielki sposób
poddał modyfikacjom swój wóz.
Dodawało to pikanterii widowisku
i budziło aplauz wśród licznie zgromadzonych kibiców.
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Areną zmagań tradycyjnie był
jeden z trzech torów wyścigowych
w Polsce – Tor Kielce w Miedzianej
Górze. Próba sportowa przebiegała
zarówno przez pętlę owalną, pętlę
wewnętrzną, jak i odcinek leśny,
na którym ustawione szykany wymuszały na uczestnikach właściwy dobór punktów hamowania. Po
zapoznaniu z trasą i blisko dwóch
godzinach jazd treningowych oraz
bardzo dużej liczbie przejechanych kilometrów przyszedł czas
na pierwszą sesję pomiarową.
Wygrał ją reprezentant Subaru –
Michał Słaby. W kolejnych prze-
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facebook.pl/MagazynPlejady

jazdach świetną jazdą popisał się
kierowca Mitsubishi – Daniel Stawiarski – i to do niego na kolejny
rok powędrował puchar przechodni Wielkiego Starcia.
Na koniec jeszcze mała konkluzja. Wydarzenie, za sprawą swej
nazwy, może być mylnie odbierane
przez część kierowców jako pompatyczne, nacechowane wrogością, przypominające walkę dwóch
skłóconych obozów, jak w przypadku słynnych Wielkich Derbów
Krakowa i zwaśnionych kibiców
piłki nożnej, gdy w stan gotowości
stawia się połowę dostępnych po-

licjantów z prewencji. Nic bardziej
mylnego. Uczestniczący w Wielkim Starciu kierowcy i kibice
darzą się dużym szacunkiem
i wymieniają się doświadczeniami.
Podczas imprezy wyczuwalna jest
piknikowa atmosfera, tworzona
przez pasjonatów legendarnych
samochodów. Myślę, że jest to jeden z największych sukcesów tego
wydarzenia.
Partnerami VII Wielkiego Starcia
były: Subaru Polska, Mitsubishi Motors Polska oraz Block Motorsport,
4turbo i AMS Stopka Race & Rally
Car Service.
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TEKST: MACIEJ PERTYŃSKI

GDZIE JEST NEMO?
W 1870 r. Jules Verne opublikował jedną z najwybitniejszych powieści przygodowych,
która okazała się także jedną z najważniejszych powieści science fiction i technical
fiction. Mimo że była pełna bzdur lub rojeń technicznie niemożliwych do zrealizowania
do dziś, dzięki tej powieści rozpoczął się globalny obłęd na tle elektryczności. W dużym
stopniu uzasadniony…

W

polskim wydaniu „20 000
mil podmorskiej żeglugi”
miało tytuł zwodniczy, bo
w oryginale mowa była o dwudziestu
tysiącach lig morskich, czyli mniej
więcej trzykrotnie większym dy-
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stansie (liga morska to dawna miara
długości odpowiadająca 1/20 stopnia
długości geograficznej), ale akurat to
przekłamanie nic nie zmienia w percepcji całej idei. A ta – w świecie
rewolucji technicznej opartej na sil-

nikach parowych, z przepotężnymi
okrętami, lokomotywami, gigantycznymi silnikami fabrycznymi –
mówiła o czymś, co dziś z łatwością
określono by jako „sustainable”,
bo tu wszystkie maszyny, napędy,

ułatwienia i systemy podtrzymywania życia były czyste, zgodne
z naturą, niewytwarzające odpadów… Elektryczne. Pamiętam, jak
wielką rewolucję ta lektura zrobiła
w mojej czczącej technikę 7-letniej
głowie – jakąż więc musiała wywołać u czytelników wiek przedtem,
nim ja byłem w stanie ją rozumieć!
Moim bohaterem stał się na lata
kapitan Nemo, projektant, konstruktor i użytkownik tego wszystkiego,
czym się zachwycałem.
Najwyraźniej nie byłem i nie
jestem w tym osamotniony. Właśnie Jules Verne ze swoją wizją

oszałamiająco czystego, tyleż ekologicznego, co ultranowoczesnego
świata, jest prawdziwym ojcem
dzisiejszego dążenia do elektryfikacji. Fakt, że swoją książkę napisał na ćwierć wieku przed tym,
zanim pojawił się pierwszy w miarę
sensowny pojazd napędzany silnikiem elektrycznym, czyni zeń
wizjonera absolutnego, przy którym
bledną gwiazdy wszystkich innych
piewców nowych technologii.
Wielka szkoda, że nawet dziś
ogromnej większości opisywanych
przez niego rozwiązań elektrotechnicznych nie da się zrealizować,

nawet gdy mamy do dyspozycji
wspaniale już rozwiniętą elektronikę, a materiały i technologie ich
wytwarzania są iście kosmiczne…
Dobrze, że choć dostępność elektryczności w postaci sieci energetycznej wykracza daleko poza to,
co sobie wyobrażał Verne.
Niemniej… Łodzie podwodne
napędzane silnikami elektrycznymi znamy już od drugiej dekady
XX wieku – choć nikt nigdy nie
zdołał stworzyć takiego Nautilusa,
jakim pływał Nemo, o takiej relacji
mocy do wielkości i masy. Nikt
nie zdołał stworzyć opisywanych
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przez Verne’a akumulatorów,
które ładowały się same na dnie
morza w wyniku reakcji chemicznych o nieznanym czytelnikowi
przebiegu. Ale, ale! W podwodnym cudzie techniki, jakim był
Verne’owski Nautilus, pracowało
ogniwo paliwowe! W ogólnym ro-
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zumieniu takie, jakie znamy dziś,
czyli wytwarzające energię elektryczną przez połączenie ze sobą
wodoru i tlenu, choć o żadnych
katalizatorach czy systemach
utrzymania odpowiedniej temperatury nie ma tam słowa. Wizjoner,
bez dwóch zdań!

Oczywiście, w książce jest mnóstwo błędów rzeczowych i technicznych. Ale istotne jest to, że ten
geniusz potrafił dostrzec problem
zanieczyszczenia środowiska
przez gwałtownie rozwijający się
przemysł, bezwzględny prymat
opłacalności, drastyczne wyprzeplejady.subaru.pl

dzanie techniki i technologii przez
produkcję, problem kompletnego
lekceważenia możliwości technicznych innych niż te, które były łatwe,
ale brudne, szkodliwe. Natomiast
podejście zaprezentowane na przykładzie kapitana Nemo skutkowało
nie tylko fenomenalnie, niedofacebook.pl/MagazynPlejady

ścignienie lepszym potencjałem
technicznym, militarnym, de facto
możliwością kompletnego zdominowania reszty świata. Do czego Nemo
oczywiście nie miał najmniejszych
inklinacji… Co innego zademonstrować swą przewagę i wyższość, gdy
go ktoś zaczepił!

Takie filozofowanie nie miałoby
z mojej strony żadnego sensu, gdyby nie podstawowy fakt: kochając
silniki spalinowe – szczególnie
duże i mocne – nie potrafię nie wracać dosłownie co chwilę myślami
do tego, jak znakomicie się jeździ
samochodami z napędem elektrycznym, oraz do tego, że aż po
lata 20. WSZYSTKIE rekordy prędkości na lądzie biły pojazdy elektryczne, że napęd elektryczny jest
niezrównanie wydajny i nie emituje
żadnych zanieczyszczeń.
Jasne, znam wszystkie ograniczenia związane z tym napędem.
Nie są nowe – pomijając dostępność
i cenę materiałów niezbędnych do
wytworzenia nowoczesnych silników i baterii, a także wątpliwą ekologiczność ich pozyskiwania, najważniejsza jest kwestia pojemności
energetycznej oraz sprawności
pokładowych akumulatorów, podnoszona dziś na każdym kroku (zasięg auta elektrycznego oraz czas
potrzebny do ich naładowania).
Ta sama kwestia sprawiła, że od
1888 roku (tego samego, w którym
Bertha Benz z dwoma swymi synami przejechała 106 km trójkołowym
autem z silnikiem spalinowym
skonstruowanym przez jej męża,
Karla) mimo lawinowego przyznawania praw patentowych twórcom
silników elektrycznych, technologii elektromagnetycznych i innych
rozwiązań stanowiących podstawy
działania silników elektrycznych,
elektryczne pojazdy były rzadkością. Owszem, pojazdy szynowe
i trakcyjne (kolej, tramwaje, trolejbusy) zaczęły się szybko rozprzestrzeniać jako świetne rozwiązanie
transportowe, ale samochody? No
dobrze, na początku XX wieku niemal wszystkie taksówki w Nowym
Jorku były elektryczne, ale koszt
akumulatorów, ich (nie)trwałość
oraz czas ładowania i rozładowania szybko sprawiły, że takie auta
uznano za nieopłacalne, szczególnie gdy Henry Ford zaproponował
swój Model T za 15% ceny aut
elektrycznych. Nawet z (wówczas)
PLEJADY 2/2022
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ultranowoczesnymi bateriami ołowiowo-kwasowymi…
W XXI wieku mamy o wiele
sprawniejsze akumulatory i rozumiemy kwestie ekologiczne oraz
powiązania naszej cywilizacji
ze zmianami klimatu. Jesteśmy
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w stanie skonstruować nie tylko
samochody czy statki pływające,
ale nawet samoloty z napędem
elektrycznym. Wciąż jednak pozostają problemy nierozwiązane. Nic
więc dziwnego, że wielu producentów samochodów nadal z wielkim

dystansem odnosi się do idei elektryfikacji. Przykładem jest Subaru,
które oczywiście w swej długiej
i bogatej historii podejmowało tematykę napędów alternatywnych,
ale zdroworozsądkowe podejście
do myślenia technicznego wciąż

plejady.subaru.pl

dowodziło, że lepiej pracować nad
ekologizacją doskonalonego już od
1886 r. silnika tłokowego spalinowego, niż tracić czas na mrzonki.
Zdając sobie sprawę z tego, że przyszłość jest elektryczna, lepiej poczekać, aż pojawią się technologie

facebook.pl/MagazynPlejady

mające rzeczywisty sens, gwarantujące, że elektryczne Subaru
będzie nie tylko pojazdem ekologicznym, ale też najprawdziwszym
Subaru.
No i doczekaliśmy się pierwszego elektrycznego Subaru. Solterra –

Słońce i Ziemia w jednym. Znając
tę markę, jestem raczej pewny,
że nie jest to tylko owoc wymuszenia przez nie do końca sensowne
przepisy. To musi być prawdziwe
Subaru. Nie mogę się doczekać.
Gdzie jest Nemo?!
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TEKST: ANNA STAFIEJ

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Scena Teatru STU jest niewielka, idealna dla kameralnych przedstawień,
chociaż niejedną wielką inscenizację na niej zrealizowano – wystarczy przypomnieć
Hamleta, Króla Leara czy Biesy.

T

ym razem na tej scenie występuje tylko dwójka bohaterów: tytułowy Leopold i jego
uczennica. Dekoracja jest skromna: pianino, stolik, przy nim fotel,
a w nim Leopold Kozłowski, to znaczy Zbigniew Zamachowski, który
w sztuce Jacka Cygana Leopold
przyjął rolę ostatniego klezmera
Galicji.
Leopold Kozłowski – człowiek
legenda – pianista, kompozytor,
dyrygent, ostatni przedstawiciel
przedwojennych klezmerów w Polsce, po wojennej tułaczce wybrał
Kraków na swoje miasto i w ulice,
place i zaułki Krakowa wpisał swoje życie, swoją historię, tradycję
swojej kultury, sztukę, muzykę,
która uratowała mu życie, jak niejednokrotnie mówił. Osobowość
niezwykle bogata.
Historia jego życia, działalności,
twórczości wykracza daleko poza
ramy tej sceny, ale teatralna iluzja
i technika pozwalają choć w części
to zobrazować, a widzom przybliżyć
ten bogaty życiorys. „Pokój Leopolda” poprzez wizualizację różnych
miejsc, osób, zdarzeń rozszerza się
w przestrzeń, w której widzimy:
a to Przemyślany, a to krakowski
Kazimierz, a to ulubiony „Klezmer-Hoise”, a to portrety rodzinne
lub inne ważne postaci czy zdarzenia z życia. Wyrazy uznania należą
się autorce scenografii, Katarzynie
Wójtowicz, i Annie Lem – za wizualizację.
Przemyślany to miasteczko,
obecnie na Ukrainie, położone
46 km od Lwowa, w którym 26 listopada 1918 roku urodził się Leopold
Kleinman, po wojnie, dla bezpieczeństwa (!), zmienił nazwisko
na Kozłowski, pod którym go znamy. Tam, w klezmerskiej rodzinie,
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otrzymał podstawy solidnej muzycznej edukacji, a później ukończył konserwatorium we Lwowie
w klasie fortepianu i dyrygenturę.
To miejsce żyje w jego wspomnieniach, w historii opowiedzianej
przez Jacka Cygana, a przedstawionej na scenie STU przez Krzysztofa
Jasińskiego, reżysera spektaklu.
Niestety tragiczne wydarzenia
drugiej wojny światowej dramatycznie zmieniły życie jego rodziny,
z której wojnę przeżył tylko Leopold, dzięki muzyce! Ocalił życie
dzięki grze na akordeonie w różnych bardzo dramatycznych okolicznościach. I czuł się w obowiązku przekazać kulturę i tradycję,
które wyniósł z rodzinnego domu,
a szerzej – tradycję swego narodu,
aby nie zginął dorobek pokoleń żydowskich poetów, kompozytorów,
artystów tworzących żydowską
kulturę.
Dzięki pomysłowej koncepcji
autora tej opowieści Jacka Cygana
i reżysera Krzysztofa Jasińskiego ta
bardzo bogata historia jest podana
w prostej i atrakcyjnej formie – lekcji, jakich tytułowy Leopold udziela
studentce (tę rolę mistrzowsko
grają Weronika Krystek lub Joanna
Pocica). Cała trójka aktorów wspaniale wczuła się w przedstawiane
postaci, patrzy się na nich z prawdziwą przyjemnością, sympatią
i podziwem.
Owa studentka, z polecenia
swojej pani profesor, przychodzi
do Leopolda, aby dowiedzieć się
jak najwięcej o żydowskiej pieśni
i muzyce. Leopold prowadzi wykład, ale nie tylko dla niej, dla nas
wszystkich! Snuje swą opowieść
inkrustowaną pieśniami, a widzów
wciąga nie tylko w tę historię,
ale także we wspólne śpiewanie

Dzięki pomysłowej
koncepcji autora
tej opowieści
Jacka Cygana
i reżysera Krzysztofa Jasińskiego
ta bardzo bogata
historia jest
podana w prostej
i atrakcyjnej formie
– lekcji, jakich
tytułowy Leopold
udziela studentce.

pieśni (dla ułatwienia teksty pieśni
są wyświetlane na bocznych panelach). Słowem – cały teatr śpiewa,
kołysze się do taktu, klaszcze,
przeżywa i uczy się! Tak, uczy się!
Uczy się tej nieco zapomnianej,
a niektórym może nieznanej sztuki,
która niegdyś była częścią
naszej szeroko rozumianej kultury,
przydawała jej
barw i wielowymiarowości.
Muzyka żydowska przekonuje
o swojej ponadczasowości.
Tu ukłon
w kierunku zespołu muzyków: pianisty Konrada Mastyło,
kontrabasisty Michała Braszaka,
skrzypka

Michała Chytrzyńskiego i perkusisty Tomasza Kamińskiego, którzy
świetnie współgrają z aktorami,
a także akompaniują śpiewającym
widzom. Widzom, którzy momentami są rozbawieni, ale i zamyśleni
o tej wyboistej drodze do sławy
Ostatniego

Klezmera z Krakowa, jednego
z ostatnich świadków swoich czasów. Spektakl wprowadza w życie
Legendy, przedstawiając jego
najważniejsze etapy: od czasów
pełnych mroku aż do estrad zalanych światłami sławy, z poczuciem
humoru, którym odznaczał się pan
Leopold, lubiący też opowiadać
„kawały” i lubiący się śmiać.
Wychodząc z tej lekcji, prowadzonej przez Leopolda –
Zamachowskiego, na pewno
czujemy się bogatsi, a tradycja
żydowskiej kultury staje nam

się bardziej znana, bliższa. A może
sobie jeszcze nucimy Tak jak malował pan Chagall…?
Jacek Cygan Leopold, reżyseria – Krzysztof Jasiński, scenografia – Katarzyna Wójtowicz, opracowanie muzyczne – Konrad Mastyło,
grafika i multimedia – Anna Lem,
premiera 26. 11. 2021.
Następna premiera Krakowskiego
Teatru Sceny STU – Cnoty niewieście albo dziwki w majonezie według
„Szewców” Witkacego – odbyła się
19 i 20 lutego 2022. Tego dnia STU

Zbigniew Zamachowski jako Leopold Kozłowski, fot. Jacek Ura
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obchodzi swoje urodziny i właśnie
skończył 56 lat! Ta premiera przenosi
nas w zupełnie inny klimat, tak różny
od klimatów Leopolda!
Spektakl dotyka wprost współczesności, mimo że dramat, który
jest jego kanwą, został napisany
przed 88 laty! Jego autor – Stanisław
Ignacy Witkiewicz (1885–1939) – był
artystą, który prowokował swoją
sztuką plastyczną, twórczością
dramatyczną, prozatorską i swoim
życiem. Toteż każda realizacja czy
to dramatów, czy adaptacji jego
prozy jest wyzwaniem dla artystów
i niespodzianką dla publiczności,
czasem nawet szokiem z powodu nieoczekiwanych skojarzeń.
Dramaty Witkacego inspirowały
wielu reżyserów do „przepisywania”
na współczesność: wielowarstwową, różnoraką, drapieżną, w której
następują różne przewartościowania
i wielorakie przemiany reguł, zasad.
Już sam tytuł spektaklu – Cnoty
niewieście albo dziwki w majonezie
według „Szewców” Witkacego –
nie pozostawia wątpliwości, że zobaczymy to, co tu i teraz, aktualność. To, co nas otacza, bezpośrednio dotyka, czasem dręczy, czasem
przeraża, czasem śmieszy, a czasem
obraża i oburza. Wszak pamiętamy,
jak niedawno podśmiewaliśmy
się (może nie wszyscy) z zaleceń
ministra Czarnka, by dziewczynki
w szkole były uczone pielęgnowania
cnót niewieścich! Właśnie!
Witkacy często zaskakuje
współczesnych swoją proroczą wizją niektórych wydarzeń i Krzysztof
Jasiński postanowił swoją inscenizacją pokazać, jak bardzo Szewcy
są aktualnym dramatem, jak współbrzmią z tym, co się wokół dzieje.
Wystarczy przesunąć akcenty.
A więc: szewców zamienia
na szewczynie – Sajetan to Sajetana,
Czeladnicy to Czeladniczki. Zmieniając płeć bohaterów, wprost odwołuje
się do Strajku Kobiet, największego
niepokoju społecznego ostatnich
lat. Na czele manifestujących stają
Sajetana (w tej roli Beata Rybotycka
lub Maria Seweryn) oraz I Czelad-
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Maria Seweryn jako Sajetana, fot. Jacek Ura

Marcin Zacharzewski jako Księżna, fot. Jacek Ura

plejady.subaru.pl
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niczka (Daria Polasik-Bułka lub Joanna Pocica) i II Czeladniczka (Kamila
Bestry lub Anka Graczyk). Sajetana
jest buntownicza, ironiczna, zawadiacka, pewna siebie przywódczyni.
Już w pierwszej scenie Szewczynie
brutalnie, pewną ręką, strącają z piedestałów tzw. narodowe świętości:
Piłsudskiego, Dmowskiego, jednak
oszczędzają popiersie Jana Pawła II.
Pytanie „dlaczego?” pozostaje otwarte. Widzu, kombinuj, odpowiedz sobie
sam! Teatr lubi dawać do myślenia,
pozostawiać przestrzeń do własnej
interpretacji.
Reżyser zmienia płeć nie tylko
szewców, ale także Księżnej! Postać tę grają Marcin Zacharzewski
i Krzysztof Kwiatkowski (w dublerze). Tu znowu ukłon, a raczej kamyczek rzucony w stronę władzy,
która nie potrafi, a raczej nie chce
rozwiązać problemów społeczności
LGBT. Symbolicznie wpisują się
tu tęczowe parasolki, z którymi
Czeladniczki wbiegają na scenę jak
z karabinami, zawadiackie, pełne
wiary w rewolucję.
Może zaskakiwać to, jak dramat
Witkacego idealnie wpisuje się
w naszą rzeczywistość. Gdy patrzymy na ambitnego prokuratora
Scurvy’ego, granego przez Łukasza
Rybarskiego, wprost widzimy dobrze
znanego nam ambitnego prokuratora
i ministra sprawiedliwości w jednej
osobie. Równie groteskowego! Niestety prokuratorzy potrafią być groźni, na przykład wtrącić do więzienia
i w rzeczywistości nie dialogują
w więzieniu ze skazanymi jak w teatrze Scurvy z Sajetaną. Ich wymiana zdań w więzieniu wyraża wielorakie emocje – od rozgoryczenia
i gniewu po ironię, a nawet humor.
Swoją siłą Sajetana, chociaż to ona
jest więźniarką, moralnie góruje nad
prokuratorem, który tak naprawdę
jest słaby. Scurvy po objęciu władzy
czuje pustkę, bezsens swojego życia.
Nie potrafi określić swojej tożsamości, nie wie, kim jest. Ten Scurvy
jest przerażający, a równocześnie
śmieszny i zagubiony, nieporadny
w relacjach także z Księżną.
PLEJADY 2/2022
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Księżna, grana przez Marcina
Zacharzewskiego (lub Krzysztofa Kwiatkowskiego), wprowadza
akcenty humorystyczne. To postać bliska komizmu Witkacego
lubiącego bawić się formą. Księżna
rozbija powagę tej historii prawie
każdym gestem, wabi seksapilem,
a w kostiumie z kolorowych piór
jest jak egzotyczny ptak. „Przepływa” pomiędzy cechami kobiecymi
i męskimi. Jest postacią wyjątkową
zarówno w idei autora, jak i pomyśle reżysera, wykonaniu aktora
oraz postaci stworzonej przez kostium. Tutaj ukłon w stronę Anny
Franczyk-Witkowskiej, która jest
autorką wszystkich kostiumów
w spektaklu i wykazała wielką
inwencję, pomysłowość i talent.
Sajetana, Scurvy i Księżna to
centralne postaci dramatu, ale obok
Sajetany są bojowe Czeladniczki,
jest usłużna Ferdusieńka (Katarzyna
Cichorz), Hiper-Robociarz (Karol Bernacki/Krzysztof Pluskota), Puczymorda (głos Andrzeja Grabowskiego),
Józef Tempe (Bartłomiej Tyl).
Spektakl jest różnorodny w swej
stylistyce, co chyba podobałoby się
Witkacemu, kiedy zobaczyłby wkraczającego Hiper-Robociarza, który
jest kowbojem (!), a na ekranach zobaczył komiksowe grafiki autorstwa
Kasi Babis, twórczyni komiksów,
i Puczymordę jako Dartha Vadera
z głosem Andrzeja Grabowskiego.
Ogromną rolę odgrywają pomysłowe dekoracje, zaprojektowane
przez Katarzynę Wójtowicz. Stół
obrotowy pełni wiele funkcji: jest
cokołem dla popiersi Dmowskiego, Piłsudskiego, Jana Pawła II,
miejscem debaty, mównicą, przy
nim również manifestantki jedzą
jajecznicę i postanawiają zabić
Sajetanę. Potem pojawiają się: stoły,
do których są przykute więźniarki, ruchome koło tortur, w którym
znajduje się Scurvy. Scenografia
jest różnorodna i funkcjonalna.
Spektaklowi towarzyszy muzyka Janusza Grzywacza, ale też
disco polo oraz piosenka Sorry,
Polsko Marii Peszek.
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Krzysztof Jasiński pokazuje
złożoność naszej rzeczywistości,
jej wielowarstwowość, barwność,
groteskowość – jak w dramacie
Witkacego. A Witkacy przed rzeczywistością chyba stawiał krzywe
zwierciadło, a czy dzisiaj chcemy
się w nim przeglądać i oglądać –
musimy sobie odpowiedzieć sami.
Teatr jest zwierciadłem, które, trawestując Shakespeare’a, pokazuje
światu i duchowi wieku postać ich
i piętno. A twórca spektaklu i jego
scenariusza – Krzysztof Jasiński –
jest bacznym obserwatorem i artystycznym komentatorem świata,
w którym żyjemy.
Cnoty niewieście albo dziwki
w majonezie według „Szewców”
Witkacego, w opracowaniu Krzysztofa Jasińskiego, reżyseria: Krzysztof Jasiński, dekoracje: Katarzyna
Wójtowicz, kostiumy: Anna Franczyk-Witkowska, muzyka: Janusz
Grzywacz, rysunki: Katarzyna Babis.
Premiera 19, 20.02.2022.
Spektakl Songi Teatru STU
można usytuować między tradycją
a współczesnością. Spektakl wpisuje
się w historię i tradycję STU. Jaką
tradycję? Tę, z połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy teatr powstał. Czerpie z niej to, co najlepsze.
Jego niezapomniane, historyczne już
(!), spektakle: Spadanie, Sennik polski,
Exodus, tworzone przez Krzysztofa
Jasińskiego, a nazwane przez niego
„tryptykiem otwarcia”. Przybierały
one niezwykłe formy inscenizacyjne.
Opierały się na tekstach poetyckich,
prozatorskich, ale także reportażach wyszukanych w gazetach,
dokumentach. Teksty były nie tylko
wypowiadane, deklamowane, ale też
często śpiewane. Kształtując własny
język sceniczny, twórcy spektaklu
(reżyser, kompozytor) odnowili starą
formułę songu teatralnego.
Song w Spadaniu, pierwszym
spektaklu tryptyku, stał się szczególnym rodzajem artystycznej ekspresji.
Obecność muzyki w tych spektaklach odgrywała bardzo znaczącą
rolę. Śpiew był wyższym wyrazem

Spektakl Songi
Teatru STU
można usytuować
między tradycja
a współczesnością.
Spektakl wpisuje
się w historię
i tradycję STU.
Jaką tradycję?
Tę, z połowy lat
sześćdziesiątych
XX wieku, kiedy
teatr powstał.
Czerpie z niej to,
co najlepsze.

przekazania, wypowiedzenia, wykrzyczenia treści. Muzyka współtworzyła akcję spektakli. Z przedstawień
pozostawały niekiedy miniatury piosenkarskie, które żyły i czasem żyją
własnym życiem. Istotną wartością
songów, obok muzyki, była ich wartość poetycka. Na przykład do historii
przeszły songi ze słowami Leszka A.
Moczulskiego ze spektaklu Exodus
(1974), własnym życiem żyją niektóre
songi z musicalu Szalona lokomotywa
(1977) i wiele, wiele innych. Przykłady
można mnożyć. A nie uprzedzajmy
tego, co usłyszymy w spektaklu.
Krzysztof Jasiński, twórca STU
i reżyser tych spektakli, mając
świadomość znaczenia i wartości
poetyckiej oraz muzycznej tych
utworów postanowił przywrócić je
do życia, pozwolić „starej” publiczności znowu je usłyszeć, a nowej
publiczności je poznać. Kompozytorzy muzyki do tych tekstów,
współpracujący z Teatrem, są tego
warci, a tworzyli ją (alfabetycznie):
Janusz Grzywacz, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Krzysztof Szwajgier.
Wybrane songi Krzysztof Jasiński
wpisał w literacki scenariusz własnego pomysłu, a aranżację muzyczną
powierzył Krzysztofowi Herdzinowi, aby „stare songi” zabrzmiały
na nowo! Młody zespół aktorski, który ten spektakl przedstawia, został
skompletowany podczas specjalnego
castingu, do którego zgłosiło się wielu
śpiewających aktorek i aktorów z całej Polski. Tak więc stare songi Teatru
STU, w nowej aranżacji, przedstawia
16-osobowy młody zespół aktorski,
debiutujący w Krakowskim Teatrze
Scena STU. Trzeba się dobrze wsłuchać, aby przypomnieć sobie stare,
zapamiętane, i usłyszeć nowe, niemniej atrakcyjne brzmienia.
Songi Teatru STU, reżyseria:
Krzysztof Jasiński, scenografia:
Katarzyna Wójtowicz, aranżacja
muzyczna: Krzysztof Herdzin, konsultacja wokalna: Justyna Motylska, choreografia: Katarzyna Zielonka, Jarosław Staniek. Premiera
26, 27.03.2022.
plejady.subaru.pl

Łukasz Rybarski jako Prokurator Scurvy, fot. Jacek Ura
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TEKST: MAREK DWORAK

UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO PYTAJĄ
– EKSPERT ODPOWIADA /CZ.4/

Kontynuuję cykl odpowiedzi na pytania z zakresu interpretacji przepisów
ruchu drogowego. Podejmuję się zadania usunięcia wątpliwości i wypracowania
jednolitego, właściwego podejścia do stawianych przez przepisy wymogów
oraz optymalnego postępowania w określonych sytuacjach ruchu drogowego.
Jednocześnie pragnę uczulić i przygotować uczestników ruchu na inne
funkcjonujące interpretacje, te całkiem fałszywe i te mające jakieś podstawy.

P

rzyszedł czas na problematykę skrzyżowań o przesuniętych wlotach.
Zacznę od tego, że nie jestem zwolennikiem takiej organizacji ruchu,
w której sztucznie lub dostosowując
się do konfiguracji terenu, wydziela
się osobny pas ruchu do prawoskrętu,
odgięty od korony skrzyżowania.
Sytuacja ta, zobrazowana na rys. 1,
wywołuje pytanie o pierwszeństwo
w miejscu oznaczonym strzałkami.

Właśnie dlatego, że powstaje
problem, którego rozstrzygnięcie
nie jest oczywiste, uważam, iż taka
organizacja ruchu nie powinna być
akceptowana. Takich lub podobnych skrzyżowań jest jednak wiele.
Wydanie werdyktu o pierwszeństwie zależy od uznania,
czy w przedstawionej sytuacji
mamy do czynienia z jednym czy
z dwoma skrzyżowaniami, a to
zależeć będzie od stopnia oddale-

Nie jestem zwolennikiem takiej
organizacji ruchu,
w której sztucznie
lub dostosowując
się do konfiguracji
terenu, wydziela
się osobny pas
ruchu do prawoskrętu, odgięty od
korony skrzyżowania.

nia odnogi do prawoskrętu od korony (centrum) skrzyżowania. Tyle że
wymaganie od kierujących dokonania takiej oceny w trakcie kierowania pojazdem z obowiązkiem
obserwacji zachowań uczestników
ruchu i niejednokrotnie dodatkowo
bieżących wskazań sygnalizacji
świetlnej (o ile występuje na skrzyżowaniu) wydaje się niewłaściwe.
Niewłaściwe tym bardziej, że nie
ma ustanowionego kryterium

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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PRZEPISOWO
Rozważmy teraz problem pierwszeństwa przy zmianach pasa
ruchu z wykorzystaniem tzw.
pasa rozbiegowego.
W tym przypadku moje odpowiedzi problematykę tę rozstrzygną
definitywnie, co nie znaczy, że
w literaturze nie pojawiają się zdania odmienne. Są one niesłuszne,
co poniżej postaram się w sposób
niepodważalny udowodnić.
Pierwszą wątpliwość budzi sytuacja odwzorowana na rys. 2. Znak
„Ustąp pierwszeństwa” dotyczy
połączenia dwóch dróg, przy czym
znaki poziome generalnie zabezpieczają możliwość połączenia się
kierunków ruchu. Jednak mogą one
z wielu względów być niewidoczne,
np. zaśnieżone lub zatarte. Przewidując taką sytuację, organizator
ruchu ma obowiązek zastosowania
znaku podporządkowania na łącznicy do drogi, która zazwyczaj ma priorytet, żeby zapobiec rozstrzyganiu
pierwszeństwa na podstawie prze-

rys. 1

określającego w metrach wielkość
oddalenia, która przesądzałaby jednoznaczną kwalifikację.
Jeżeli przyjmiemy, że mamy
do czynienia z jednym skrzyżowaniem (odległość odnogi od
centrum skrzyżowania na rys. 1
skłania do takiego werdyktu),
to oczywiście pierwszeństwo
ma pojazd skręcający w prawo.
Wynika to bezpośrednio z art. 25
ustawy Prawo o ruchu drogowym, w nawiązaniu do art. 5 tejże ustawy, który decyduje o tym,
że w przypadku niemożności
rozstrzygnięcia pierwszeństwa
w oparciu o wskazania sygnalizacji świetlnej, albo o wskazania
znaków drogowych, decydują
przepisy ogólne.
Mylącym może być to, że skręcający w lewo widzi na wylocie
jezdni, do której się zbliża, oznakowanie poziome w postaci linii P-13,
czyli trójkątów podporządkowania.
Zapomina, że wyjeżdżając z przeciwległego wlotu, zaczynając skręt
w lewo, miał na swojej jezdni taką
samą linię złożoną z trójkątów podporządkowania.
Jak już wspomniałem, jednoznaczność przedstawionego
werdyktu przestaje taką być
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w przypadku znacznego oddalenia
odnogi od korony skrzyżowania.
Dlatego jednostka zarządzająca ruchem powinna uzyskać pod budowę skrzyżowania na tyle większą
część pasa drogowego, żeby było
miejsce na wygospodarowanie
pasa rozbiegowego (wtedy o pierwszeństwie rozstrzygnie potrzeba
zmiany pasa ruchu), a jeśli tak
się nie stało, dla jasności sytuacji
i przekazania informacji, że mamy
do czynienia z dwoma skrzyżowaniami – wyposażyć drogę, na
której kierujący znajdą się po wykonaniu lewoskrętu, w znak D-1
informujący o drodze z pierwszeństwem, co formalnie usankcjonuje
istnienie dwóch skrzyżowań, nadając na tym drugim skrzyżowaniu
pierwszeństwo pojazdowi, który
skręcił w lewo.
Z uwagi na to, że przedstawione
powyżej postępowanie nie jest
przyjętą regułą w organizacji ruchu,
zalecam wszystkim kierującym
najdalej posuniętą rezerwę
w zakresie przewidywania
możliwych zachowań innych
kierujących i takie prowadzenie
pojazdu, które zapobiegnie możliwości wystąpienia zdarzenia
drogowego.

rys. 2

plejady.subaru.pl

pisów ogólnych, czyli dla nadjeżdżającego z prawej strony. Znak „Ustąp
pierwszeństwa” (A-7) obowiązuje
w miejscu połączenia się kierunków
ruchu, ale niektórzy pseudoeksperci
(w tym przypadku nie waham się
użyć takiego określenia) uważają,
że takie oznakowanie decyduje
i rozciąga się na cały, w zasadzie
nieograniczony odcinek. No właśnie
- ale jaki? Jak długi? Przecież ten
prawy pas może mieć kilometr, może
też być wielokrotnie dłuższy. A co,
jeśli podporządkowanie wymuszone
było znakiem „STOP” (B-20), który
jeszcze wyraziściej wskazuje na
miejsce ustępowania pierwszeństwa. I mielibyśmy utrzymywać
w pamięci, że gdzieś wcześniej znajdował się znak podporządkowania.
Jest to absurdalne, ale nierzadko
kierujący, którzy zobaczyli na swojej
drodze znak pierwszeństwa (D-1),
uzurpują sobie prawo do pierwszeństwa również za podporządkowaną
łącznicą. Powtarzam: uzurpują, albowiem połączenie obydwu dróg już
nastąpiło, już miało miejsce i zakończyło tym samym obowiązywanie
zespołu znaków D-1/A-7.
Pragnę uczulić tych kierujących,
którzy słusznie spodziewają się, że
dalsza jazda jest już związana z manewrem zmiany pasa ruchu, iż wyjeżdżający z drogi, której przyznano
pierwszeństwo, niejednokrotnie
uważają inaczej, a w przypadku
wystąpienia zdarzenia drogowego
(raczej kolizji, a czasem niestety
wypadku) będą wskazywali na
znaki – w ich mniemaniu decydujące o rozstrzygnięciu. Szczególnie
sprzyjająca zdarzeniu drogowemu
może być organizacja ruchu, w której połączenie podporządkowanej
łącznicy z drogą z pierwszeństwem
nie jest oznaczone wystarczająco
długą linią ciągłą.
Uważając na uzurpatorów, pamiętajmy, że na wszystkich uczestnikach ruchu drogowego ciąży
obowiązek zapobiegania zdarzeniu
drogowemu, a pierwszeństwo tak
naprawdę mamy wtedy, gdy jest
ono udzielane (inaczej obowiązuje
facebook.pl/MagazynPlejady

który pozwala na jazdę na krótkim
odcinku, ponieważ służy do wjazdu na daną drogę lub zjazdu z niej
– czyli jest pasem o charakterze
zanikającym. Czy jednak upoważnia to do twierdzenia, że odbiera
to jadącym nim prawo do pierw-

jedynie w przepisach, czyli teoretycznie je posiadamy, ale jednak do
zdarzenia dochodzi). Upewniajmy
się więc i dodatkowo pamiętajmy
o zasadzie ograniczonego zaufania.
Przedstawiając problem, zakończę jednoznacznym stwierdzeniem.

rys. 3

Znak podporządkowania
dotyczy tylko miejsca złączenia
dwóch dróg. Po miejscu tego złączenia ustępującym pierwszeństwa jest kierujący pojazdem,
który wykonuje manewr zmiany
pasa ruchu.
Drugą wątpliwość wywołuje
zastosowanie zapisu art. 22 ust. 4
ustawy Prawo o ruchu drogowym
w brzmieniu: „Kierujący pojazdem,
zmieniając zajmowany pas ruchu,
jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie
ruchu, na który zamierza wjechać…
oraz pojazdowi wjeżdżającemu na
ten pas ruchu z prawej strony” do
sytuacji zobrazowanej na rys. 3.
Pojawiają się interpretacje, według których kierujący pojazdem
wjeżdżający z pasa ruchu oddzielonego linią przerywaną o podwójnej
szerokości nie może korzystać
z przywileju pierwszeństwa wynikającego z cytowanego wyżej
przepisu.
Linia przerywana o podwójnej
szerokości wydziela pas ruchu,

Poruszenie się
pasem ruchu
o charakterze
zanikającym nie
odbiera jadącym
nim prawa do
pierwszeństwa
podczas równoczesnej zmiany pasa
ruchu z kierującym
pojazdem zjeżdżającym z pasa
lewego.

szeństwa podczas równoczesnej
zmiany pasa ruchu z kierującym
pojazdem zjeżdżającym z pasa lewego (obaj zmieniają pas ruchu na
pas środkowy)? Nie ma podstaw do
takiego stwierdzenia. Zanikający
pas ruchu nie jest w żadnej mierze
pasem „gorszym”, a jadący nim nie
są w żadnym z przepisów ograniczani w swoich prawach.
Podsumowując, jeśli kierujący
pojazdem poruszający się pasem
oddzielonym linią przerywaną
o podwójnej szerokości przystąpi
do zmiany pasa ruchu na pas
środkowy równocześnie z kierującym poruszającym się pasem
lewym, ma przed nim pierwszeństwo. Zanikający pas ruchu nie
stanowi wyjątku. Nie ma żadnego
wyjątku od powołanego zapisu zawartego w powołanej wyżej ustawie,
którego sentencja zamyka się w tezie: kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, ustępuje pierwszeństwa kierującemu
pojazdem wjeżdżającemu na ten
pas ruchu z prawej strony.
PLEJADY 2/2022
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 ubaru Forester e-BOXER:
S
podglądacz – TEST
Odświeżone z okazji 25. urodzin Subaru
Forester chwali się liftingiem twarzy, lepiej
dogaduje się z kierowcą, naturalniej zachowuje się w terenie i skuteczniej chroni
pasażerów w miejskiej dżungli. (…)
Czy mam prawo jazdy od tygodnia,
a koło mnie siedzi nadopiekuńczy ojciec?
W Foresterze mam takie wrażenie. Subaru
nie dość, że obserwuje za pomocą dwóch
kamer, co dzieje się przed samochodem
i w razie potrzeby hamuje, to jeszcze
śledzi okiem „wielkiego brata”, co dzieje
się w środku samochodu i jeśli kierowca
na 3 sekundy odwróci wzrok od drogi,
napomina sygnałem dźwiękowym i komunikatem na desce rozdzielczej.
Ten samochód uświadomił mi, jak często kierowca podczas prowadzenia samochodu nie patrzy w dzisiejszych czasach
przed siebie. Nawigacja czy sprzęt grający
pochłaniają nas tak, że zapominamy
kontrolować, co dzieje się przed samochodem. Nie mówiąc już o smartfonie, z którego korzystanie podczas jazdy jest zabronione, ale powszechne. Nawet z pozoru
niewinne spoglądanie na ekran telefonu
podczas postoju na światłach zwykle kończy się brakiem reakcji na zielone światło.
O tym również uświadamia Subaru, które
jako jedna z niewielu marek oferuje system napominający zagapionego kierowcę.
Poza sygnałem dźwiękowym pojawia się
komunikat na zestawie wskaźników informujący, że poprzedzające auto ruszyło.
W pierwszych minutach za kierownicą
Forestera miałem wrażenie, że Subaru
nieco przesadza z opiekuńczością, ale po
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kilku dniach spędzonych za kierownicą
tego samochodu uświadomiłem sobie, jak
bardzo zmieniła się w ostatnich latach
technika prowadzenia samochodu. Dziś
komunikat kiedyś spotykany w autobusach „podczas jazdy rozmowa z kierowcą
zabroniona” wydaje się zabawny. Kierowcy są rozpraszani na różne sposoby
i muszą w czasie jazdy kontrolować bardzo wiele informacji jednocześnie. Komunikatami atakuje nas prędkościomierz,
radio, klimatyzacja, komputer pokładowy,
nawigacja, smartfon oraz systemy bezpieczeństwa. (…)

Subaru Forester – przeobrażenie
Od 1997 roku, kiedy zadebiutował,
Subaru Forester przeobraził się nie tylko
elektronicznie. Z samochodu z mocnym
silnikiem i podwyższonym zawieszeniem,
który był miejskim chuliganem, dziś,
w 25. rocznicę narodzin, stał się dojrzałym SUV-em z niezwykle przestronnym
wnętrzem i zrównoważonym napędem.
Bardziej zaimponuje ojcu rodziny ceniącemu relaks przy śpiewie ptaków niż
rozczochranemu nastolatkowi, którego
ulubionym dźwiękiem jest pisk opon.
Szczególnie z tyłu docenia się przestronność wnętrza. Wielkie jak wrota do
katedry drzwi otwierają się niemal pod
kątem prostym, więc bardzo łatwo wsunąć dzieciaka do fotelika. Kanapa jest
wygodna, a fotele celnie łączą komfort
z trzymaniem bocznym. Zawieszenie
z tyłu jest przyjemnie miękkie, co podnosi
komfort pasażerów w mieście i na trasie
oraz uspokaja jazdę.
Subaru Forester jest oferowane w Polsce wyłącznie w hybrydowej wersji z benzynowym bokserem współpracującym
z silnikiem elektrycznym. To konstrukcja
plasuje napęd Forestera pomiędzy tradycyjną hybrydą a pojazdem typu mild
hybrid. Niewielki akumulator (13,5 kWh)
i stosunkowo słaby silnik elektryczny (17
KM) pozwalają Foresterowi rozpędzić się
na samym prądzie tylko do 24 km/h i to
pod warunkiem, że kierowca ledwie wciska pedał gazu. W przeciwnym razie auto
rusza nieco szybciej z pomocą obydwu silników i przy akompaniamencie przyjemnie brzmiącego boksera z filtrem cząstek
stałych. Hybrydowy napęd Subaru potrafi
wyłączyć silnik spalinowy nawet przy

rzeczywistym dostosowuje podział momentu napędowego na odpowiednie koła
tak, aby sprostać warunkom panującym
na drodze. Jazda z taką skrzynią zapewnia ogromny komfort i płynność ze względu na liniowy charakter przyspieszenia,
a w trybie manualnym możemy używać
symulowanych siedmiu przełożeń. (…).

90 km/h, ale silnik elektryczny jest za
słaby, żeby utrzymać tę prędkość na dłuższym dystansie. Dzięki hybrydowemu
napędowi średnie spalanie wolnossącego
boksera podczas naszego testu nie przekroczyło 9 l benzyny na 100 km. Napęd
podobnie jak cały samochód najlepiej
sprawdza się podczas płynnej spokojnej
jazdy. Trzeba przyznać, że bezstopniowa
skrzynia została tak ustawiona, że nie
drażni pracą. (…)

Subaru Forester – co nowego?
Na rok 2022 Subaru wprowadziło kilka
zmian w Foresterze, z których najbardziej
widocznymi są większa heksagonalna
atrapa chłodnicy oraz przeprojektowane
reflektory. Pojawiły się trzy nowe barwy
lakierów: Cascade Green Sinica, Brilliant
Bronze Metallic i Autumn Green Metallic
oraz felgi ze stopów lekkich o odświeżonym kształcie.
Teraz tryb terenowy X-MODE przy
prędkości powyżej 40 km/h automatycznie się wyłącza, ale gdy prędkość spadnie
poniżej 35 km/h, znów jest aktywny.
Podobnie Hill Descent Control utrzymujący zadaną prędkość podczas zjazdu
ze wzniesień – kiedy kierowca naciśnie
pedał przyspieszenia, pozwala zwiększyć
prędkość, a po zdjęciu nogi z gazu samochód sam wraca do prędkości pierwotnej.
W nowym Foresterze można też za
pomocą gestów sterować temperaturą
wewnątrz pojazdu. Niezwykle skuteczny
autorski system monitorowania prewencyjnego przestrzeni przed samochodem
E yeSight, bazujący na informacjach
z dwóch kamer umieszczonych na przedniej szybie, jest teraz jeszcze bystrzejszy
i ma rozszerzony kąt widzenia. Już do tej
pory system automatycznie utrzymujący
odległość od poprzedzającego samochodu działał bardzo płynnie, a obecnie
robi to z jeszcze większą naturalnością,
tak by kierowca się nie niepokoił i nie
musiał korygować działania elektroniki.
Poprawiono również system utrzymania
w pasie ruchu, który na polskich drogach
sprawdza się wyłącznie na autostradzie.
(…) Odświeżony Forester podobno staranniej monitoruje poruszające się przed nim
obiekty, a w szczególności te włączające
się do ruchu (…). Wierzymy na słowo i nie
próbowaliśmy tego sprawdzać.
plejady.subaru.pl
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Wspomagany prądem
Hybryda wg pomysłu Subaru to benzynowy wolnossący dwulitrowy 150-konny
silnik połączony z elektrycznym motorem
o mocy 16,7 KM. (…)
Pracy silnika towarzyszy przyjemny dla
ucha dźwięk – charakterystyczny dla silników typu bokser, nie jest to jednak bulgot znany ze sportowych modeli Subaru.

Na drodze
Forester prowadzi się precyzyjnie
i komfortowo, czyli po prostu przyjemnie.
Zawieszenie jest sztywne i jędrne, pracuje
cicho. Skutecznie izoluje kabinę od drgań
pochodzących od nawierzchni i maskuje
jej nierówności.
Aby w pełni cieszyć napędem 4×4
w trudnych warunkach Forestera wyposażono w możliwość wyboru trybów
jazdy w terenie X-MODE. Możemy wybrać
SNOW/DIRT dla śliskich powierzchni pokrytych śniegiem lub żwirem albo tryb D.
SNOW/MUD dla szczególnie trudnych
dróg, takich jak głęboki śnieg lub błoto.
Jazda Foresterem nie powoduje zmęczenia podczas długich podróży, tym bardziej że seryjnie jest wyposażony w chyba
najlepszy system wspomagania kierowcy – E yeSight. Oparty jest na kamerach
umieszczonych m.in. za przednią szybą.
Monitorują one drogę, i w oparciu o ich
dane działa aktywny tempomat, system
utrzymania pasa ruchu czy też m.in. hamulec awaryjny. Czasami jednak Forester
zachowuje się jak nadopiekuńczy rodzic
i ciągle upomina kierowcę. Patrz na drogę!
Najeżdżasz na linię! Bywa to irytujące,
ale działanie tego systemu należy zaliczyć
jako ogromne aktywne wsparcie bezpieczeństwa kierowcy.
Wnętrze „leśnika” jest obszerne i komfortowe. Materiały użyte do wykończenia
są wysokiej jakości i bardzo dobrze spasowane. (…)

Lineartronic
A jak przyspiesza Forester? Liniowo!
Bo katalogowe przyspieszenie to 11,8 s do
100 km.
Hybrydowy zespół napędowy został
sprzęgnięty z bezstopniową skrzynią
CVT – Lineartronic, która zgodnie współpracuje z napędem wszystkich kół z aktywnym podziałem momentu obrotowego
(Active Torque Split AWD), który w czasie

Prawdziwek
Testowany Forester to wersja Special
Edition. Charakteryzuje się kilkoma pomarańczowymi dodatkami przy progach
i zderzakach, a także w kabinie. Jak to
mówią, drobny zabieg stylistyczny, a „robi
robotę”. Forester ma swój styl, na plus wyróżnia się spośród dostępnych na rynku
modnych SUV-ów i niczego nie udaje. Poza
tym wjedzie prawie wszędzie, i… to Subaru.

fleet.com.pl
11/03/2022

Elektryczny bokser – Subaru
Forester e-BOXER Special Edition
 ubaru Forester obecny na rynku
S
jest już od blisko 25 lat. Można śmiało
powiedzieć, że gdy wchodził na rynek
w 1997 roku, wyprzedził trendy – tworząc „wzorzec metra” w segmencie
SUV/crossover. Obecna 5. generacja
oferowana jest wyłącznie z hybrydowym
układem e-BOXER.
Wizerunek marki Subaru w Europie
został ukształtowany przez motosport.
Obecnie Subaru w motosporcie już nie
ma – marka postawiła na bezpieczeństwo
i konsekwentnie trzyma się silników typu
bokser i stałego napędu na cztery koła –
Symmetrical AWD. (…)
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Z

początkiem kalendarzowej wiosny zaprosiliśmy
fanów naszego fanpage’a
do konkursu fotograficznego „Subaru w poszukiwaniu
wiosny”. W myśl przysłowia
„w marcu jak w garncu” pogoda i warunki drogowe były
wciąż zmienne. Jak więc
odnaleźć pierwsze oznaki
wiosny, gdy zima niechętnie
ustępuje jej miejsca? Nie było
to łatwe.
Nadsyłane fotografie
w idealny sposób obrazowały
jednak budzącą się z zimowego
snu naturę. Coraz cieplejsze
promienie słońca i topniejący
śnieg pozwoliły kierowcom
Subaru utrwalić na zdjęciach
pozostałości zimowego krajobrazu i pierwsze oznaki wiosny
w różnych częściach Polski –
od Pomorza po Bieszczady.
Przedstawiamy wyróżnione zdjęcia, a wszystkim
uczestnikom naszego konkursu dziękujemy za udział
w zabawie.

fot. Michał Brdys
fot. Dawid Pindelski

fot. Piotr Mydłowski

fot. Agnieszka Grabowska

FANPAGE
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RÓŻNE DROGI,
JEDEN BIEŻNIK!
fot. Maciej Górski

FANPAGE

fot. Mateusz Karbowski

Zachęcamy czytelników Magazynu „Plejady” oraz miłośników
marki Subaru do śledzenia naszego profilu: facebook.com/subarupolska
oraz udziału w kolejnych konkursach!

Skręć z utartego szlaku i podążaj własną
drogą z GEOLANDAR A/T G015!
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fot. Kinga Kot

fot. Sylwia Maciocha

Odkryj niesamowitą wszechstronność opony całorocznej typu all-terrain z pełną homologacją zimową.
GEOLANDAR A/T G015 gwarantuje osiągi, które nie
kończą się tam, gdzie spod kół znika asfalt. Dzięki
trwałemu bieżnikowi z lamelami 3D sprawdza się
przez cały rok: w błocie, śniegu, na mokrej
i suchej nawierzchni.
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