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AKTUALNOŚCI

FORESTER Z NAJWYŻSZĄ NOTĄ W NOWYM TEŚCIE IIHS

W

ostatnim numerze „Plejad” informowaliśmy, że w serii testów
nowych pojazdów przeprowadzonych przez amerykański Insurance
Institute for Highway Safety (IIHS) pod
koniec ubiegłego roku Forester w specyfikacji 2019 otrzymał tytuł Top Safety Pick
(TSP). Podkreślaliśmy wówczas, że tym
wyróżnieniem cieszy się on nieustannie
już od 13 lat. Teraz zza oceanu napłynęła kolejna pomyślna informacja – Leśnik
zdobył najwyższą możliwą notę „superior”
w nowym badaniu IIHS, mającym na celu
ocenę rozwiązań pomagających zapobiegać kolizjom na linii pojazd – pieszy.
W nowym programie wprowadzonym
przez IIHS ocenie poddawane są samochody wyposażone w autonomiczny system
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hamowania awaryjnego, który może wykryć
obecność pieszego na jezdni i jeśli to konieczne – spowodować zatrzymanie pojazdu.
Eksperci Instytutu postanowili przyjrzeć się
zachowaniu jedenastu SUV-ów w trzech
różnych sytuacjach na drodze. W testach
wykorzystano do tego celu specjalne manekiny imitujące dorosłego oraz dziecko.
Pierwszy ze scenariuszy odnosił się do
najczęstszej w opinii IIHS sytuacji z udziałem pieszego, a mianowicie zakładał wtargnięcie osoby dorosłej na jezdnię z prawej
strony nadjeżdżającego samochodu, prostopadle do kierunku jego jazdy. W drugim, najbardziej wymagającym scenariuszu postanowiono sprawdzić, jak zachowują się testowane samochody w przypadku, gdy na jezdnię z prawej strony, zza dwu zaparkowanych

wzdłuż niej innych pojazdów – samochodu
osobowego i SUV-a – wbiega dziecko wzrostu przeciętnego 7-latka. Scenariusz trzeci
przewidywał z kolei sytuację, w której dorosły pieszy porusza się wzdłuż pasa ruchu,
tuż przy krawędzi jezdni, i zwrócony jest
plecami do nadjeżdżającego samochodu.
W każdym z trzech wymienionych
przypadków eksperci weryfikowali zachowanie SUV-ów i oceniali ich możliwości
uniknięcia kolizji z pieszym, tudzież skutki
takich zdarzeń. W tym celu każdy z testów powtarzano pięciokrotnie na suchej
nawierzchni, obliczając średnią redukcję
prędkości, jaką udało się osiągnąć. Pierwszy
i drugi ze scenariuszy, w których dorosły
bądź dziecko wkraczali na jezdnię prostopadle do kierunku jazdy samochodu,

realizowano ponadto przy dwóch różnych prędkościach pojazdu, tj. 19 km/h
i 40 km/h. W tym miejscu warto zaznaczyć,
że kamera zainstalowana w samochodzie
w przypadku mniejszej z wymienionych
prędkości jest w stanie w porę zauważyć
pieszego, gdy pojazd znajduje się przynajmniej w odległości około 10,7 m od dziecka
oraz około 6,1 m od dorosłego. Dla większej
z analizowanych prędkości odległości te
muszą wynosić odpowiednio około 19,8 m
i 13,7 m. Scenariusz numer trzy, w którym
dorosły poruszał się równolegle do kierunku
jazdy samochodu, realizowany był z kolei
przy prędkościach 40 km/h i 60 km/h.
Forester piątej generacji wyposażony
w system wspomagania kierowcy E
 yeSight
z nowymi testami poradził sobie świetnie.
Dzięki perfekcyjnemu działaniu kamer Leśnik udowodnił ekspertom IIHS, że zasługuje

na najwyższą ocenę „superior”. Okazał się
on jednym z zaledwie dwóch pojazdów,
które pozytywnie przeszły test pierwszy
i drugi (z dorosłym i dzieckiem). Nasz samochód zdołał uniknąć uderzenia manekina
dziecka i dorosłego zarówno przy prędkości
19 km/h, jak i 40 km/h. Warto podkreślić,
że Highway Loss Data Institute (HLDI),
będący organizacją stowarzyszoną z IIHS,
przeprowadził w ubiegłym roku badanie,
z którego wynikało, że obecność systemu E
 yeSight na pokładzie samochodu to
o 35% mniejsze ryzyko kolizji z pieszym.
Nasze rozwiązanie wspomagające kierowcę
na tle innych poddanych wówczas weryfikacji zasłużyło na wyraźne wyróżnienie.
Nowy program wprowadzony przez IIHS
w trosce o bezpieczeństwo pieszego jest
już czwartym badaniem mającym na celu
ocenę pojazdów pod kątem ich możliwości

uniknięcia kolizji na drodze. Przypomnijmy,
że w 2013 roku Instytut wprowadził program
oceny systemów pomagających zapobiegać
zderzeniom czołowym. Trzy lata później,
tj. w 2016 roku, wprowadzono badanie, w którym testowane są reflektory samochodów,
z kolei w roku ubiegłym – program, którego
celem jest ocena działania systemów zapobiegających uderzeniu w tył pojazdu. Obecne
wprowadzenie zestawu testów z udziałem
manekinów jest odpowiedzią IIHS na dramatyczną sytuację na amerykańskich drogach
i olbrzymią liczbę wypadków, w których ofiarami są piesi. Od 2009 roku, w którym w USA
odnotowano najmniejszą liczbę zgonów pieszych poszkodowanych w takich zdarzeniach,
ich liczba wzrosła aż o 45%! W 2017 roku
na amerykańskich drogach zginęło
5977 osób. Rok ten okazał się dla pieszych
najtragiczniejszym w skutkach od 27 lat.
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AKTUALNOŚCI

SYSTEM DRIVERFOCUS – INNOWACJA NA PIĄTKĘ

P

odczas Kanadyjskiego Międzynarodowego Salonu Samochodowego, który odbył
się w Toronto pod koniec lutego, Stowarzyszenie Dziennikarzy Motoryzacyjnych
w Kanadzie (AJAC) przyznało systemowi DriverFocus naszego autorstwa tytuł „Best Safety Innovation”, uznając, że jest on zdecydowanie najlepszą innowacją
w zakresie bezpieczeństwa dostępną na rynku motoryzacyjnym w roku 2019.
Rozwiązanie DriverFocus jest systemem, który monitoruje skupienie kierowcy na prawidłowym prowadzeniu samochodu oraz wykrywa i zapobiega rozproszeniu uwagi podczas prowadzenia. Dostępny jest on już na pokładzie Forestera w specyfikacji 2019 oraz
pojawi się w Legacy w specyfikacji 2020. Stworzony został z myślą o kierowcach, którym
z różnych przyczyn może przytrafić się chwila rozkojarzenia podczas jazdy polegająca
na skupieniu uwagi i wzroku na obiekcie znajdującym się poza jezdnią. Zadaniem systemu jest identyfikacja takiego zachowania za kierownicą i odpowiednia reakcja na nią.
Na tym jednak nie kończy się jego rola. Inteligentne rozwiązanie z łatwością wychwyci
również niebezpieczny moment, w którym kierowcy zdarzy się przymknąć na dłużej
oczy. W obu wymienionych sytuacjach DriverFocus zasygnalizuje potencjalne niebezpieczeństwo wizualnie (na desce rozdzielczej pojawi się stosowny komunikat z ostrzeżeniem) i dźwiękowo, wzbudzając czujność prowadzącego i pomagając tym samym
uniknąć ewentualnej kolizji na drodze. System za pomocą kamery cały czas „obserwuje”
twarz kierowcy i identyfikuje wszelkie oznaki jego zmęczenia lub spadku koncentracji.
Dokładniej rzecz ujmując, system może zapamiętać twarze aż pięciu różnych kierowców. Co więcej, zapamiętuje on również ich indywidualne preferencje dotyczące między innymi ustawienia siedzenia czy lusterek bocznych.
Warto podkreślić, że DriverFocus stanowi wspaniałe uzupełnienie systemu wspomagania kierowcy E
 yeSight. Obecność tych dwóch rozwiązań na pokładzie naszych
pojazdów pozwoli poczuć się naprawdę bezpiecznie każdemu kierowcy i jego pasażerom. Swojego zadowolenia z wyróżnienia AJAC nie ukrywał Yasushi Enami, prezes
Subaru w Kanadzie. Podkreślił on, że dla naszej marki priorytetem jest nie tylko bezpieczeństwo osoby prowadzącej pojazd, ale bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, a otrzymana nagroda stanowi wyraz uznania dla tego właśnie założenia.
W minionym roku do nagród AJAC nominowanych zostało 30 różnych innowacyjnych
rozwiązań motoryzacyjnych. Jury składające się z dziewięciu dziennikarzy wyspecjalizowanych w technologiach samochodowych wyłoniło finalistów w każdej z ocenianych kategorii.
W drugim etapie rywalizacji spotkali się oni z przedstawicielami producentów poszczególnych rozwiązań, a następnie wzięli udział w tajnym głosowaniu. To właśnie jego wyniki przesądziły o wygranej systemu DriverFocus w kategorii innowacji w zakresie bezpieczeństwa.

MARKA SUBARU PONOWNIE DOCENIONA PRZEZ ALG W KANADZIE

P

ółnocnoamerykańska firma konsultingowa ALG już po raz jedenasty wyłoniła laureatów nagrody ALG Canadian
Residual Value Awards, przyznawanej dostępnym na kanadyjskim rynku pojazdom
używanym. W przeprowadzonym w tym roku
rankingu tradycyjnie poszukiwano samochodów, które cieszą się najmniejszym
spadkiem swojej wartości w początkowych latach eksploatacji. Marka Subaru jak
zwykle wypadła w nim rewelacyjnie, po
raz kolejny zdobywając tytuł „Best Mainstream Brand”. Jednocześnie, podobnie
jak w roku ubiegłym, aż cztery nasze modele otrzymały nagrodę „Residual Value
Award” w czterech różnych kategoriach.
Tytuł „Best Mainstream Brand” przyznawany jest marce, której samochody z upływem kolejnych lat użytkowania utrzymują
swoją wartość na poziomie wyraźnie wyższym niż pojazdy innych marek. S
 ubaru udało
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się go zdobyć już po raz piąty z rzędu. W historii kanadyjskiej edycji rankingu ALG tak
świetnym wynikiem nie może pochwalić się
żadna inna marka. Warto przypomnieć, że popularność samochodów spod znaku Plejad
w Kanadzie nieustannie wzrasta, a Subaru
już dawno przestało być postrzegane w tym
kraju jako marka niszowa. Zapotrzebowanie
na nasze samochody przewyższa tam dostawy nowych egzemplarzy, a to przekłada
się na utrzymywanie wysokich cen i mały
spadek wartości pojazdów używanych.
W rankingu ALG prym wiodła nie tylko
marka Subaru, lecz również jej poszczególne
modele. Impreza, Outback, WRX/WRX STI oraz
XV (w Ameryce Północnej nazywane Crosstrekiem) powtórzyły sukces z roku ubiegłego i nie
miały sobie równych w poszczególnych kategoriach. Impreza okazała się najlepszym samochodem kompaktowym i było to już jej dziewiąte zwycięstwo w tym segmencie w ciągu

minionych dziesięciu lat. Outback z kolei po raz
dziewiąty z rzędu był nie do pobicia w klasie
2-rzędowych średnich pojazdów użytkowych.
Ósme zwycięstwo w segmencie samochodów
sportowych odniósł WRX/WRX STI, z kolei XV
już po raz czwarty z rzędu okazało się numerem
jeden w kategorii subkompaktowych pojazdów
użytkowych. Poza wymienionymi czterema
modelami Subaru, którym udało się zdobyć
pierwsze miejsca na podium, w rankingu wyróżnione zostały również Ascent, Forester i Legacy.
Trzyrzędowy SUV spod znaku Plejad zajął
drugie miejsce w swoim segmencie, Forester
uplasował się na miejscu trzecim w kategorii
kompaktowych pojazdów użytkowych, Legacy
natomiast zajęło drugie miejsce na podium
w segmencie sedanów średniej wielkości.
Zadowolenia z tak wielu nagród i wyróżnień nie ukrywał Yasushi Enami, prezes
Subaru w Kanadzie. Po raz kolejny miał on
okazję podkreślić, że celem Subaru jest
plejady.subaru.pl

dostarczanie klientom wspaniałych samochodów oraz zapewnienie ich wysokiej wartości.
Tak duże wyrazy uznania dla S
 ubaru ze strony
ekspertów ALG dowodzą, że samochody
spod znaku Plejad są trwałe, bezpieczne
i niezawodne oraz nie tracą wiele na swej
wartości w kolejnych latach użytkowania.
Nagrody ALG w Kanadzie przyznawane są
samochodom marek luksusowych, których
wartość po trzech latach użytkowania utrzymuje się na poziomie najbardziej zbliżonym
do ceny wyjściowej. W przypadku marek
popularnych wartość poszczególnych modeli
poddawana jest analizie po upływie czterech
lat ich eksploatacji. Obecnie samochody oceniane są aż w dwudziestu siedmiu różnych
kategoriach. Dodatkowo spośród poddawanych weryfikacji marek wyłaniane są dwie,
dla których przewidywane wartości końcowe,
oszacowane dla wszystkich ich pojazdów
premium i popularnych, są najwyższe.
facebook.pl/MagazynPlejady
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AKTUALNOŚCI

PROTOTYP HELIKOPTERA S
 UBARU W JAPOŃSKIM MINISTERSTWIE OBRONY

W

pierwszym tegorocznym numerze
„Plejad” informowaliśmy o losach
prototypu nowego śmigłowca
użytkowego opracowanego dla japońskiego
Ministerstwa Obrony. Stworzony został on
na bazie helikoptera cywilnego o nazwie
Subaru Bell 412EPX autorstwa Subaru Corporation i amerykańskiej firmy Bell Helicopter.
Zgodnie z zapowiedziami, pod koniec lutego
wspomniany prototyp oddany został do
użytku japońskiemu Ministerstwu Obrony
na terenie zakładów lotniczych Utsunomiya,
położonych w japońskiej prefekturze Tochigi.

Przypomnijmy kilka faktów z historii
naszego najnowszego śmigłowca. Umowa
między S
 ubaru a japońskim Ministerstwem
Obrony, dotycząca opracowania prototypu
nowego helikoptera użytkowego, podpisana została we wrześniu 2015 roku. Do prac
przystąpiliśmy wspólnie z amerykańskimi
inżynierami z Bell Helicopter i w ich wyniku
najpierw stworzyliśmy maszynę 412EPX,
będącą helikopterem w wersji cywilnej. Kolejnym krokiem było opracowanie na bazie tego
właśnie śmigłowca nowego helikoptera użytkowego na potrzeby Ministerstwa Obrony.

Pod koniec grudnia przeprowadzony został
jego pierwszy lot testowy. Od tego momentu
maszyna przeszła pomyślnie całą serię takich
lotów, co umożliwiło ostateczne zatwierdzenie jej dostaw dla wspomnianego ministerstwa, gdzie również będzie musiała poradzić
sobie z podobnymi testami. Zadaniem S
 ubaru
będzie z kolei przygotowanie się do przyszłej
masowej produkcji tego właśnie śmigłowca.
Zamierzamy skupić się nie tylko na helikopterach przeznaczonych do działań obronnych,
lecz również zwiększyć produkcję i sprzedaż
maszyn komercyjnych S
 ubaru Bell 412EPX.

DWA NUMERY JEDEN OD KELLEY BLUE BOOK

Ś

miało możemy przyznać, że przyzwyczailiśmy się już do pomyślnych
informacji napływających do nas co
jakiś czas z kalifornijskiej organizacji Kelley
Blue Book (KBB). W lutym ponownie mogliśmy cieszyć się dobrymi wiadomościami
zza oceanu, a konkretnie wynikami przeprowadzonego przez KBB rankingu i przyznanymi Subaru nagrodami „5-Year Cost
to Own Awards” na 2019 rok. Podobnie jak
w roku ubiegłym, model XV (w Ameryce
Północnej nazywany Crosstrekiem) otrzymał pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy Kompaktowy SUV/Crossover”. W tym
samym rankingu naszej marce przyznano
z kolei tytuł „Best Brand” będący dowodem,
że w walce o utrzymanie swojej wartości
samochody S
 ubaru nie mają sobie równych.
Eksperci KBB wyróżnili XV we wspomnianym wyżej segmencie już po raz trzeci
z rzędu. W ich opinii samochód ten cechuje
się najniższymi przewidywanymi kosztami
eksploatacji w czasie pierwszych pięciu lat
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użytkowania. Koszt jego utrzymania we wspomnianym czasie, uwzględniający m.in. zakup
paliwa, wydatki związane z ubezpieczeniem
i amortyzacją, jest zdecydowanie niższy od
kosztów utrzymania kompaktowych SUV-ów
i crosssoverów innych producentów. Z kolei
tytuł „Best Brand” przyznany marce S
 ubaru
oznacza dokładnie to samo w odniesieniu do
pełnej gamy naszych modeli. Koszty utrzymania samochodów spod znaku Plejad przez
pierwsze pięć lat ich użytkowania są najniższe w zestawieniu z kosztami utrzymania
pojazdów innych producentów. Co więcej,
eksperci KBB docenili ich niskie zużycie paliwa.
Modelami, które z całą pewnością przyczyniły się do tegorocznego wyróżnienia marki
Subaru, są nagrodzony indywidualnie XV oraz
cieszące się ogromnym powodzeniem wśród
amerykańskich kierowców Outback i Forester – wszystkie w specyfikacji 2019. Warto
podkreślić, że tytuł „Best Brand” przyznany
został S
 ubaru już po raz trzeci w historii rankingu. Po raz pierwszy mogliśmy cieszyć się

nim w 2015 roku. Swojego zadowolenia z tegorocznych wyróżnień nie krył Thomas J. Doll,
prezes Subaru w Ameryce. Komentując
wyniki rankingu, podkreślił, że obie nagrody
są uznaniem dla celu działań naszej marki.
Jest nim produkcja najlepszych w swojej
klasie pojazdów, które klientom Subaru
gwarantują najwyższą jakość, a dla nas stanowią źródło dumy i pozytywnych emocji.
Działająca od 1926 roku Kelley Blue Book
jest liderem w obszarze wyceny samochodów
i dostarczania dokładnych informacji na ich
temat potencjalnym nabywcom. Przyznawane przez nią nagrody „5-Year Cost to Own
Awards” pomagają podjąć decyzję tym, którzy planując zakup wymarzonych czterech
kółek, kierują się względami ekonomicznymi.
Obecność marki Subaru na tegorocznej liście
zwycięzców rankingu z całą pewnością zwróci
uwagę kolejnych kierowców poszukujących
nowego samochodu. Miejmy nadzieję, że po raz
kolejny przełoży się to na wzrost liczby modeli
spod znaku Plejad na amerykańskich drogach.
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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TARGI

TEKST: JERZY DYSZY

SUBARU W CHICAGO
Chicago nie jest głównym ośrodkiem amerykańskiej
motoryzacji, jednak każda wystawa motoryzacyjna
organizowana w dużym mieście USA ma swoją wagę.
Nie inaczej jest z Chicago Auto Show (w tym roku impreza
odbyła się w połowie lutego), który zgromadził większość
istotnych graczy rynku motoryzacyjnego USA.

N

ie mogło wśród nich zabraknąć
Subaru, bo firma spod znaku Plejad
ponad połowę ze swej światowej
produkcji – prawie 700 tysięcy egzemplarzy samochodów – sprzedaje właśnie
na rynku USA.
Nie dziwi zatem, że w Chicago pokazano pełną aktualną ofertę Subaru,
zresztą częściowo inną od europejskiej.
Amerykanie nie znajdą w tamtejszych
salonach S
 ubaru Levorga, natomiast mają
w ofercie dużego SUV-a – model Ascent.
Ponadto oferowany jest tam WRX, czyli
nieco słabsza wersja STI. No i wreszcie
bardzo ważny dla rynku amerykańskiego
model – Legacy. Oczywiście znamy ten

12

model, ale w Europie zastąpił go obecnie
Levorg i mający nieco inny charakter Outback, oba z nadwoziem kombi. Tymczasem
w USA czterodrzwiowy sedan to podstawa
sprzedaży, stąd właśnie na chicagowskiej
wystawie pokazano po raz pierwszy także
nowy model Legacy, oznaczony jako „rocznik 2020”. W efekcie więc zwiedzający
mogli porównać wersję obecną i tę, która
wejdzie do sprzedaży wkrótce. Przyznać
trzeba, że producenci rzadko umożliwiają
szerokiej publiczności takie konfrontacje
jeszcze przed faktyczną zmianą modelu.
Przyszłe Legacy siódmej już generacji
określane jest oficjalnie jako „all new”,
czyli „całkowicie nowe” i choć jego syl-

wetka przypomina do złudzenia poprzedni model, można się z tym prawie w stu
procentach zgodzić. Ta generacja Legacy
powstała na nowej, opisywanej już przez
nas, globalnej platformie konstrukcyjnej
Subaru. W rezultacie choć zmiany, zarówno stylistyczne, jak i konstrukcyjne, nie
wydają się na pierwszy rzut oka rewolucyjne, trudno byłoby znaleźć elementy,
które nie uległy modyfikacjom. Dotyczy to
także podwozia i zawieszenia, w których
znajdziemy np. część elementów wykonanych z aluminium.
Legacy pozostaje oczywiście pięciomiejscowym, czterodrzwiowym sedanem.
W amerykańskiej specyfikacji dostępne
będą dwa czterocylindrowe silniki bokser
z bezpośrednim wtryskiem: 2,5-litrowa
jednostka o mocy 182 KM i turbodoładowany silnik o pojemności 2,4 litra i mocy
260 KM. Oba połączone z bezstopniową
skrzynią biegów Lineartronic, co na tamtym rynku wydaje się oczywiste.
Samochód wyposażono w znaczną liczbę
elektronicznych udogodnień, łączność
z siecią, nawigację, a także wiele elektronicznych funkcji bezpieczeństwa,

ze standardowym systemem wspomagania kierowcy E yeSight na czele. W rezultacie kierowca dysponować będzie całą
gamą „pomocników”, m.in. utrzymywania
samochodu na pasie ruchu, automatycznego hamowania (także przy cofaniu),
wykrywania niewidocznych obiektów
wokół samochodu itp.
Obok bezpieczeństwa czynnego i biernego, producent zwrócił szczególną uwagę
na komfort podróżowania. Bardzo wiele
wysiłku włożono w wykończenie kabiny
(materiały i ergonomia) na poziomie segmentu premium. Jednocześnie postanowiono pójść za współczesną modą, montując jako centralny element tablicy przyrządów duży, prawie dwunastocalowy ekran,
umożliwiający obserwację funkcji samochodu, ale też przestrzeni wokół niego.
Nowe Legacy, po trzydziestu latach od
debiutu pierwszej generacji tego modelu,
będzie poważnie konkurowało z mocnymi
europejskimi i japońskimi przedstawicielami tego segmentu. W założeniu ma
istotną przewagę w postaci szczególnego, symetrycznego układu napędowego
i standardowego napędu czterech kół.

13

TARGI

TEKST: JERZY DYSZY

SUBARU W GENEWIE
Europa nie jest dla Subaru Corp. głównym rynkiem zbytu,
jednak japoński producent traktuje nasz kontynent
prestiżowo. Wyjątkową uwagę poświęca on małej
Szwajcarii, na co wpływają zapewne dwa czynniki:
po pierwsze w tym zamożnym kraju sprzedawane są często
auta w najdroższych wersjach, a po drugie jest to kraj
górzysty, z natury rzeczy stanowiący naturalne środowisko
dla aut z napędem 4×4.

D

latego nawet jeżeli Subaru nie pojawia
się na niektórych europejskich wystawach samochodowych, to na wiosennym salonie w Genewie obecne jest zawsze,
często z interesującymi premierami.
Nie inaczej było w tym roku. W centralnym miejscu górnego poziomu budynku
Palexpo obejrzeć można było ofertę i ciekawe nowości spod znaku Plejad. Główną
atrakcją stoiska Subaru był koncepcyjny
model – Subaru Viziv Adrenaline. Trzeba
powiedzieć jasno, że nie jest to kompletny
samochód, przygotowywany do produk-
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cji. Tym razem mieliśmy do czynienia
ze studium stylistycznym, a zatem ważne
są w nim jedynie kształty (i być może
kolory). Styliści Subaru nawiązują w tej
realizacji do ogłoszonej w 2014 roku filozofii stylistycznej, określanej hasłem
„Dynamic × Solid”, czego zapewne nie
trzeba tłumaczyć. Kolejnym krokiem było
przejście (oficjalnie – „step”) do następnego poziomu filozofii stylistycznej nazwanej
„Bolder”. Angielskie słowo „bold” oznacza
m.in. „śmiały”, a więc marketingowcy
Subaru chcą podkreślić tu śmiałe, odważ-

ne podejście do tworzenia formy samochodu. I chyba trzeba przyznać im rację.
Forma Viziv Adrenaline jest naprawdę
mocna, a przy tym nie udziwniona. Taki
samochód mógłby się dziś pojawić na ulicy
i nie budziłby specjalnej sensacji. Szefowie
Subaru twierdzą, że przyszłe modele firmy
będą miały z nim wiele wspólnego.
Drugą ciekawostką Subaru podczas
tegorocznego salonu samochodowego
w Genewie były nowe wersje Forestera
i XV. Powie ktoś – nic nowego, przecież
oba modele znamy już od lat. I rzeczywiście, ale nie jest to cała prawda. Tajemnica kryje się w małej literze „e”, gdyż samochody te wyposażono w nowe układy
napędowe o nazwie „e-BOXER”.
W pierwszej chwili można by sądzić,
że owo „e” dotyczy samego silnika, jest
jednak inaczej. W tym przypadku silnik
pozostaje w tradycyjnej wersji, z minimalnymi tylko modyfikacjami. W obu
przypadkach jest to znana już dwulitrowa,
wolnossąca jednostka napędowa FB20,
o mocy maksymalnej 150 KM. Połączono ją ze skrzynią biegów Lineartronic
(bezstopniową), ale tu właśnie następuje

zmiana – wewnątrz skrzyni biegów, prócz
tradycyjnego zmiennika przełożeń, mieści
się względnie niewielki silnik elektryczny
prądu zmiennego. Jednostka ta dysponuje
mocą maksymalną 12,3 kW (prawie 17 KM).
Tak więc tajemnica jest wyjaśniona – oba
samochody z oznaczeniem 2.0i-S to klasyczne hybrydy, w których silnik tłokowy
może współpracować z silnikiem elektrycznym. Ze względu na zastosowanie
dodatkowych sprzęgieł silnik elektryczny
może samodzielnie napędzać pojazd (do
niewielkich prędkości), może też oczywiście odzyskiwać energię samochodu
podczas hamowania ładując akumulatory.
Akumulatory można też ładować za pomocą silnika tłokowego napędzającego
elektryczny podczas postoju. Bateria
akumulatorów litowo-jonowych i wszelkie
sterowniki mieszczą się w bagażniku, pod
jego podłogą, w miejscu gdzie tradycyjnie
znajduje się koło zapasowe.
Samochody te należą do kategorii
tzw. mild hybrid, czyli „średnich hybryd”,
gdzie słowo „średni” odnosi się do mocy
silnika elektrycznego. Jest ona niewielka,
ale auto może się poruszać (np. płynnie

ruszać z miejsca) korzystając tylko z elektryczności. Korzyści z zastosowania kombinowanego napędu są dwie – samochód
dysponuje lepszymi przyspieszeniami
niż w wersji tylko spalinowej, a poza tym
średnie zużycie paliwa jest niższe, według
producenta o 11%. Co więcej jazda ma być
bardziej płynna i cicha.
Oba te auta zaprezentowane w Genewie
nie są jakimiś przyszłościowymi konceptami, ale występują już w wersji produkcyjnej. W europejskich salonach Subaru
pojawią się jesienią tego roku.
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TEKST: MACIEJ KRACIK/ SPRT I ZDJĘCIA: MARCIN KALISZKA

SPRT W NOWYM SKŁADZIE

ROZPOCZYNA SEZON RAJDOWY 2019
Zespół reprezentuje młody i utalentowany kierowca Kuba Greguła, pilotowany przez
doświadczonego Grzegorza Dachowskiego. Plany na sezon 2019 obejmują starty na Litwie,
a w drugiej części sezonu także w wybranych rundach Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski. Z uwagi na wiek Kuba będzie startował w najbliższym sezonie z licencją
litewską, co jest możliwe dzięki pozytywnej decyzji Polskiego Związku Motorowego.
16

W

prawdzie do pierwszego startu
zostało jeszcze sporo czasu,
jednak S
 ubaru Poland Rally
Team rozpoczęło już przygotowania
do sezonu. W styczniu Kuba trenował
w Zimowej Szkole Rajdowej Johna Hauglanda w Norwegii, pod koniec lutego
testował S ubaru Imprezę na Torze Kielce, a na początku marca spędził dwa dni
testowe na wymagających podkarpackich trasach.

Witold Rogalski, Dyrektor SPRT:
W ostatnich latach nasz zespół ukształtował
wielu utalentowanych, młodych zawodników, którzy w barwach Subaru zdobywali
tytuły mistrzowskie. Dziękuję Marcinowi
Słobodzianowi za dwa pełne sukcesów sezony i życzę kolejnych na rajdowej drodze.
Mam nadzieję, że rozpoczynający swoją
przygodę z rajdami Kuba Greguła będzie
nieustannie doskonalił swój warsztat, mając
wsparcie doświadczonego teamu. W pierw-

szym sezonie najistotniejszy będzie progres
uzyskiwany podczas kolejnych startów
i szlifowanie opisu trasy. Będziemy ciężko
pracować, by stworzyć mu do tego jak najlepsze warunki.
Subaru Poland Rally Team planuje
rozpocząć sezon rajdami zaliczanymi do
Mistrzostw Litwy, ponieważ Kuba będzie
mógł startować na krajowych trasach
po ukończeniu 18 lat i uzyskaniu prawa
jazdy. W dalszej części sezonu plany
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obejmują zatem udział w dwóch ostatnich
eliminacjach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zespół zaplanował także szereg testów, by kierowca jak
najlepiej poznał samochód, którym będzie
rywalizować na rajdowych trasach.
Kuba Greguła: Może to zabrzmieć
dziwnie w ustach kierowcy wyścigowego,
ale rajdy od dziecka były moją pasją. Kiedy
otrzymałem propozycję pierwszych testów
z zespołem, szybko przekonałem się, że to
świetna forma rozwoju kariery w sportach
motorowych. Zespół Subaru Poland Rally
Team to dla młodego zawodnika wymarzona
szkoła rajdowego rzemiosła, o czym świadczą mistrzowskie tytuły poprzednich wychowanków. Pierwszy sezon to przede wszystkim poznawanie nowej dla mnie dyscypliny.
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Myślę, że największym wyzwaniem jest
przestawienie się z zamkniętego obiektu,
jakim jest tor wyścigowy, na odcinki specjalne o zróżnicowanej, zmiennej nawierzchni
i współpraca z pilotem. Marzeniem na ten
sezon jest jak najszybsze zaadaptowanie się
do nowej dyscypliny oraz bezpieczne i szybkie tempo.
Grzegorz Dachowski: To będzie mój
kolejny sezon w SPRT, ale niesie sporo nowości. W ubiegłym roku startowałem z Marcinem Słobodzianem w zupełnie nowym dla
mnie zespole. W nadchodzącym sezonie
znam dobrze zespół i samochód, ale rajdy,
w których będziemy startować, będą debiutem zarówno dla mnie, jak i dla kierowcy.
Z Kubą już pracujemy nad opisem i mamy
za sobą pierwsze wspólne testy w Subaru.

plejady.subaru.pl

Sporo pracy już wykonaliśmy, ale jeszcze
wiele przed nami. Dla całego SPRT to kolejne wyzwanie i każdy z nas wnosi coś
nowego. Zdaję sobie sprawę, ile i jaka praca
jest przed nami. Wiem jednak, że im bardziej ambitne wyzwanie, tym większą mam
motywację. Podobnie jak Kuba, który jest
przyzwyczajony do ciężkiej pracy wkładanej
w przygotowania do każdego sezonu.
Kuba Greguła (ur. 16 sierpnia 2001) to
jeden z najzdolniejszych polskich kierowców wyczynowych młodego pokolenia.
Mimo młodego wieku zdobył już tytuł
kartingowego Mistrza Polski 2014 oraz
Międzynarodowego Vice Mistrza Polski
w klasie JUNIOR MAX 2015. Ma także
na swoim koncie wiele wygranych wyścigów w Polsce i Europie. Był także człon-

facebook.pl/MagazynPlejady

kiem kadry narodowej PZM, uczestnikiem
Rotax Grand Finals oraz Karting Academy
Trophy FIA.
Grzegorz Dachowski (ur. 2 marca 1980)
to doświadczony pilot rajdowy, który ma
na koncie wiele sukcesów. Startuje w rajdach od 2002 roku. Jest II wicemistrzem
Rajdowych Mistrzostw Europy w kategorii
ERC3 (2017), mistrzem Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w grupie R (2011)
oraz mistrzem Trofeum FIA Europy Środkowej w grupie A (2011). W sezonie 2018 wraz
z Marcinem Słobodzianem wywalczył tytuł
Mistrzów Polski w klasie Open N.
Partnerami Subaru Poland Rally Team
w sezonie 2019 są: Santander Leasing,
Keratronik, Eneos, ACG Auto, SJS, Pirelli,
Glasurit.

PLEJADY 2/2019
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TEKST: JACEK PIEŚNIEWSKI I ZDJĘCIA: JAN CETERA, KRZYSZTOF PIERŚCIENIEWSKI

POWSTANIEC I JEGO S
 UBARU
Z HISTORIĄ W TLE

Na warszawskich ulicach można spotkać unikalny samochód – jedno z najstarszych,
a może nawet najstarsze Subaru w Polsce – Leone 1.6 sedan. Jest wyjątkowe także
dlatego, że oznaczone powstańczą kotwicą Polski Walczącej. Ten symbol oporu
w czasach okupacji ma jednak pełne prawo się na nim znaleźć. Właścicielem pojazdu jest
bowiem kapitan Janusz Walędzik, pseudonim „Czarny”, powstaniec warszawski.

Na

spotkanie umówiliśmy
się w izbie pamięci Szkoły
Podstawowej nr 26 przy
ul. Miedzianej 8 w Warszawie. Szkoła
powstała w 1926 roku w XIX-wiecznej, okazałej kamienicy (wcześniej
pałacyku) Schulzego. Dziś powiększona, rozbudowana, nowoczesna.
Od 1990 roku nosi imię Mirosława
Biernackiego pseudonim „Generał” –
starszego kolegi kpt. Walędzika.

Jacek Pieśniewski: Widzę
sporo zdjęć i eksponatów.
Jak udało się je zgromadzić?
Janusz Walędzik: Nie jest ich
aż tak dużo. Koledzy trochę poprzynosili. Sporo pamiątek mam
w domu, ale nie wszystko wolno
trzymać w prywatnych zbiorach.
Nie możemy mieć broni, która jeszcze mogłaby zostać usprawniona.
Mam oryginalne hełmy, nawet
granaty, oczywiście rozbrojone.
Tu, w szkole, dostaliśmy na parterze izbę pamięci i jak mogliśmy,
tak wyposażyliśmy. Pamiątek powstańczych nie jest dużo, bo prawie
każdy powstaniec ma rodzinę i dla
niej chce je zatrzymać.
A patronem szkoły jest mój
kolega, który zginął w powstaniu
30 sierpnia, mając 16 lat. Wspa-
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niały chłopak, dowodził drużyną.
Miał wrodzony talent przywódczy,
stąd jego pseudonim – „Generał”.
Zgłosiliśmy go, gdy szkoła szukała
patrona, bo tu walczył, był bardzo
młody i zginął bardzo blisko szkoły.

J.P.: Niełatwo się z Panem
umówić na spotkanie. Co Pana
tak bardzo zajmuje?
J.W.: Wszyscy, którzyśmy przeżyli to piekło, postanowiliśmy,
że młodzież musi się dowiedzieć,
czym naprawdę było powstanie,
od nas, uczestników. Nie z książek,
bo bywają niedokładne, a nawet
przekłamane. Kto co chce, to pisze,
bo z takiej czy innej opcji, bo trzeba
tak, a inaczej nie można… A kiedy
ja idę do szkoły, to opowiadam to,
co osobiście przeżyłem. A przeżyłem bardzo, bardzo dużo, oj dużo…
Mam sprawną pamięć, wszystko pamiętam i bardzo chętnie
umawiam się w szkołach, nie
tylko w Warszawie, ale w całej
Polsce. Przysyłają po mnie samochód i zabieram część moich
pamiątek ze sobą. Żeby ci młodzi
wzięli do ręki hełm niemiecki,
w którym walczył powstaniec,
żeby założyli, poczuli jego ciężar
(po upadku powstania kpt. Walędzik

Po rozmowie Pan
Kapitan zaprosił
mnie do siebie
i pokazał swoje pamiątki. W gablocie
obok odznaczeń,
replik broni i jego
własnego hełmu
stoją pieczołowicie
sklejone modele
czołgów i samolotów. Są też cudem
ocalone, autentyczne zdjęcia,
w tym „Czarnego”
z karabinem. Zrobił
je w czasie powstania kolega
Pana Kapitana,
a przy kapitulacji
ukrył. Klisza przetrwała do
wyzwolenia i udało
się ją wywołać po
wojnie.

zakopał swój hełm i wydobył go po
powrocie do Warszawy, po wojnie.
Teraz, odnowiony, leży w gablotce
w mieszkaniu – przyp. aut.). Zabieram odznaczenia, granaty, broń
i opowiadam młodzieży w różnym
wieku – ze szkół podstawowych,
gimnazjów, liceów – co i jak rzeczywiście było.

J.P.: Kiedy zrodziło się w Panu
to przekonanie, że trzeba do
tej młodzieży wyjść?
J.W.: Bardzo dawno temu. Zacząłem od spotkań z młodzieżą tej
szkoły.
J.P.: Celowo zamieszkał Pan
tak blisko niej, w bezpośrednim
sąsiedztwie, czy to przypadek?
J.W.: Dyrektor szkoły, młodzież,
nauczyciele bardzo mnie szanują.
Wszyscy wiedzą, że w czasie
powstania byłem w kompanii,
która broniła tej szkoły przed Niemcami.
Podjeżdżali czołgami, atakowali
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30, 40 ludźmi, chcieli zdobyć ten
budynek. I niech Pan sobie wyobrazi – Niemcy nigdy tu nie weszli.
Do samego zakończenia powstania
ta szkoła nie została przez nich
zdobyta.
Zamieszkałem w jej pobliżu
i przez przypadek, i celowo. Mieszkałem na Pradze, na Grochowie.
Miałem tam potworne warunki:
jeden malusieńki pokoik – 12 metrów, bez ogrzewania, było tylko
światło. Wcześniej mieszkałem
w ładnym mieszkaniu w domku
jednorodzinnym, ale został sprzedany i nakazem sądu musiałem
się wyprowadzić. A dano mi tak
małe mieszkanie, bo to była zemsta
ustroju na żołnierzu Armii Krajowej.
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Byłem w tej sprawie u pierwszego
sekretarza warszawskiego komitetu partii. Wtedy tylko on mógł mi
pomóc, ale powiedział wprost: „Pan
jest żołnierzem Armii Krajowej?
Powstańcem? To po co Pan do mnie
przyszedł? Prosić o mieszkanie? Ja
mogę Panu zaraz załatwić mieszkanie… Na Rakowieckiej!1”. Takie były
czasy, trudne, ciężkie, zwłaszcza
dla żołnierzy AK – powstańców.
Kiedy zmienił się system, po
1989 roku, udało się wystarać
Przy ul. Rakowieckiej w Warszawie mieściło się
więzienie wzniesione przez Rosjan w okresie zaborów, na początku XX wieku. Po wojnie było miejscem terroru stalinowskiego. Liczbę wykonanych
tu wyroków śmierci na przeciwnikach politycznych
nowego systemu w latach 1945–1956 szacuje się
na ok. 350 (wśród ofiar znaleźli się m.in. gen. August
Emil Fieldorf i rotmistrz Witold Pilecki).
1

u władz miasta o skromne, ale wygodne mieszkanie dla powstańca
i szczęśliwie akurat blisko tej szkoły, do której chodziłem jako dziecko
i której broniłem w powstaniu.

J.P.: Spróbujmy podsumować
powstanie i Pana w nim udział.
J.W.: Walczyłem w ugrupowaniu
Chrobry II, które powstało dopiero 2 sierpnia. Dlaczego? Bo cały
ten teren, tak zwane Śródmieście
Północne, nie był obsadzony przez
żadne inne oddziały, stworzone
w czasie okupacji. Kiedy Niemcy
bardzo wielkimi siłami uderzyli
na Wolę, powstała bardzo szybka
potrzeba zorganizowania obrony
na tym terenie. Dlatego stworzono
plejady.subaru.pl

Batalion – jednostka organizacyjna wojska, licząca od ok. 300 do ok. 700 żołnierzy, składająca
się z trzech lub czterech kompanii zasadniczego
rodzaju wojsk, pododdziału dowodzenia oraz
innych formacji wsparcia. Kompania – pododdział
wojska liczący od 60 do 110 żołnierzy, składający się zazwyczaj z pododdziału dowodzenia,
3–4 plutonów zasadniczego rodzaju wojsk, ewentualnie plutonu wsparcia. Pluton – pododdział
złożony z 2–5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg
wozów bojowych. Drużyna – najmniejszy pododdział w większości rodzajów wojsk, liczący 3–15
żołnierzy.
3
Granatnik PIAT (ang. Projector Infantry Anti-Tank) – brytyjski granatnik przeciwpancerny
z okresu drugiej wojny światowej, dostarczany
powstańcom warszawskim w zrzutach lotniczych.
2

facebook.pl/MagazynPlejady

W PRL-u funkcjonował podwójny układ władzy: obok organów
administracji, formalnych władz instytucji i przedsiębiorstw
(w przygniatającej większości państwowych) istniała rozbudowana struktura władzy politycznej, realizowanej przez PZPR
(Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą). W zasadzie każdy
szczebel zarządzania miał odpowiednik w postaci właściwej
komórki partyjnej, od POP – podstawowej organizacji partyjnej,
opartej na więzi terytorialnej (komitety dzielnicowe), produkcyjnej
(zakładowe), terytorialno-produkcyjnej (wieś), przez struktury
wyższych szczebli – miejskie, powiatowe (do reformy administracyjnej) i wojewódzkie, po Komitet Centralny. Na każdym szczeblu
zarządzania odpowiednie komórki PZPR miały wpływ na najważniejsze decyzje podejmowane w administracji, instytucjach
i przedsiębiorstwach, w tym kadrowe (o zatrudnieniu kogoś lub nie,
o awansach). We władzach każdego szczebla struktur partyjnych
zwykle znajdowali się przedstawiciele organów bezpieczeństwa.
Na podstawowych szczeblach partia miała też wpływ na rozdział
dóbr deficytowych, np. przyznanie mieszkania czy talonu,
umożliwiającego zakup samochodu. Na opinię organu partii
mogły wpływać informacje gromadzone w aktach osobowych,
np. o działalności w czasie okupacji. Osoby związane w tym okresie
z podziemiem niekomunistycznym były traktowane jak potencjalni
przeciwnicy władzy także po okresie największych stalinowskich
represji. Rozpad tej dwuwładzy rozpoczął się dopiero w roku 1989.

trzeba ją było zdobywać w walce.
Ludzie byli szkoleni do tego, żeby
oswobodzić Warszawę. I kiedy
nadarzyła się ta sposobność, rząd
londyński zdecydował, żeby rozpocząć powstanie. Warszawa była
przygotowana na walkę, ale nie
na tak długą.
Trzeba też powiedzieć o uderzeniu Niemców na Wolę i Ochotę.
Na Wolę uderzyły potężne siły,
ale przeważnie policyjne i SS, szybko podwiezione do Warszawy – ponad 50 tysięcy ludzi.
Niestety powstańcom nie udało się zdobyć lotniska na Okęciu.
Niemcy trzymali tam samoloty
Ju 87, które bez przerwy bombardowały Warszawę. To były samoloty
nurkujące, które miały zamontowane specjalne syreny i z wyciem
nurkowały dla zastraszenia ludności. Pod kadłubem miały jedną
dużą bombę, a pod skrzydłami po
dwie mniejsze. Niemcy mieli tylko
4 takie samoloty, ale latały na Warszawę bez przerwy, więc robiło to
wrażenie, że jest ich dużo więcej.
A powstańcy nie mieli nic, czym
mogliby je zwalczać. Natomiast
Rosjanie powiedzieli, że skoro Polacy zaczęli „awanturę w Warsza-

wie”, to niech się biją i nie udzielali
żadnej pomocy. A mieli pod Warszawą lotniska i dużo samolotów.
Wystarczyło wysłać dwa myśliwce
i Niemcy nie mieliby szans tak nas
bombardować.

J.P.: Już Pan wspomniał o konsekwencjach udziału w powstaniu.
Czy problem z mieszkaniem to
była jedyna szykana, jaka Pana
w związku z tym spotkała w życiu?
J.W.: Dużo przeszedłem po
wojnie, bo jako żołnierz Armii
Krajowej, jako powstaniec, musiałem uważać, żeby się nie znaleźć
na Rakowieckiej. Wielu kolegów
tam wylądowało i różnie się to dla
nich skończyło. Mnie to groziło
w każdej chwili. Nawet w rodzinie nie można było o tym rozmawiać. Wystarczyło parę słów za

fot: prywatne archiwum kpt. Janusza Walędzika

zgrupowanie Chrobry II. Dwa, bo
na Woli walczył już Chrobry. Te
oddziały, cofające się na Stare Miasto, dowództwo nazwało Chrobry I,
a zgromadzone w północnej części
Śródmieścia – II. To było zgrupowanie, bo składało się z dwóch
batalionów2 .
Batalionem pierwszym, składającym się z trzech kompanii, dowodził
kapitan Przystojecki, drugim –
w którym też były trzy kompanie –
dowodził wtedy porucznik Zagórski,
potem awansowany na kapitana.
Była kompania rezerwowa, łączność, pluton PIAT-ów3, służba zdrowia z dwoma szpitalami. To było największe zgrupowanie w Powstaniu
Warszawskim. Ale też broniliśmy
dużego terenu: Aleje Jerozolimskie,
Towarowa, do Chłodnej w pierwszym okresie. Potem Niemcy zdobyli
tamte tereny i zajmowaliśmy teren
do Krochmalnej, Grzybowskiej, do
placu Grzybowskiego. Olbrzymi
obszar. Było wiele placówek.
Gdy wojska radzieckie znalazły
się za Wisłą, Niemcy z Warszawy
po prostu uciekali. Wszystko wywozili. Został garnizon generała
Stahela w sile 16 tysięcy ludzi, nie
za dobrze uzbrojonych. To nie było
wojsko regularne, ale formacje
ochrony obiektów niemieckich
w Warszawie.
Pierwsze dni powstania to
olbrzymi entuzjazm ludności i powstańców, pierwsze zwycięstwa –
to było coś wspaniałego! O tym
trzeba młodzieży mówić i zawsze
to robię. Do działań powstańczych
różne oddziały były szykowane już
w czasie okupacji, przygotowywano broń. Nie było jej dużo. Potem

Podczas oglądania
eksponatów
zgromadzonych
w domu kapitana
zaskoczyła mnie
zebrana przez
niego liczba typów
amunicji używanej
przez powstańców.
To – jak przyznał
kpt. Walędzik – był
poważny problem.
Każdy używał
takiej broni, jaką
zdobył. Najczęściej
była to broń
niemiecka, dlatego
nawet alianci
w zrzutach umieszczali amunicję
taką, jak używana
przez Niemców.

dużo i można było stracić pracę.
Nie można było dostać lepszej
pracy, awansować. Były wyraźne
ograniczenia.

J.P.: Czy gdy spotyka się Pan
z młodzieżą, czuje Pan, że w świecie,
w którym jest tyle innych metod
pozyskiwania wiedzy, takie spotkania
mają sens? Ci młodzi ludzie chcą
słuchać świadka wydarzeń?
J.W.: Widzę, że spotykają się
ze mną bardzo chętnie i bardzo to
przeżywają. Najpierw opowiadam
(a mogę długo), potem są pytania.
Pytają o wiele rzeczy, a ja na prawie
każde odpowiadam. Jakie pytania
nieraz zadają młodzi ludzie! Nieraz
dla mnie kłopotliwe… Bo wolałbym
nie odpowiadać…
PLEJADY 2/2019
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J.P.: Na przykład?
J.W.: Wstaje harcerz i pyta:
„Druhu, a ilu druh zabił Niemców”?
Jest pytanie, musi być odpowiedź,
ale staram się tak nie do końca
odpowiedzieć. Ile razy byłem ranny,
jak było na barykadach, ile koni
zjadłem – raczej o tym opowiadam.
I o tym, że zdarzyło mi się zjeść psa.
Taka była konieczność. Dziewczyny ugotowały coś, nie mówiły co.
Dowiedzieliśmy się, jak zjedliśmy.
To był po prostu posiłek, a o niego
było trudno.

Byłem w tajnym harcerstwie. Mieliśmy tu harcówkę, spotykaliśmy
się, odbywaliśmy różne ćwiczenia.
Dlatego jestem bardzo związany
z tą szkołą. Chodziło tu wielu kolegów, wielu było w powstaniu, wielu
zginęło.

J.P.: Przystąpił Pan do powstania
jako właściwie dzieciak. Czy to była
świadoma decyzja, czy poryw chwili,
zryw, odruch, bo starszy brat idzie
walczyć. Jak Pan to pamięta?
J.W.: W tym zrywie, wtedy całego społeczeństwa, to była moja
świadoma decyzja, że idę do powstania. I poszedłem.

J.P.: Na pewno jednym z częstych jest to, jak Pana zastał
pierwszy dzień powstania,
jak Pan do niego przystąpił?
J.W.: O to też. Często jeżdżę
na obozy harcerskie i o tym opowiadam. Miałem starszego brata,
który już był w konspiracji. Gdy
wybuchło powstanie, brat zaraz
pobiegł do oddziału u zbiegu Alej
Jerozolimskich i Żelaznej. Ja byłem
młody, ale wysportowany, wysoki
i do niego poleciałem…

J.P.: Jak Pan, tak młody chłopak,
rzucony w wir ciężkich doświadczeń, znosił codzienność w tych
dramatycznych warunkach
powstania, w rozłące z rodzicami?
J.W.: Było ciężko, ale ja, jako
łącznik, miałem możliwość odwiedzać rodziców, ponieważ mieszkaliśmy niedaleko szkoły, przy
rogu Miedzianej i Siennej. Gdy
biegałem z rozkazami, starałem
się wstąpić do domu. Wiedziałem,
co się dzieje, że dom stoi, rodzice
żyją. Ciężko było, ale entuzjazm,
chęć walki, wyzwolenia Warszawy – to była ogromna siła. Koledzy ginęli, wielu zostało rannych,
ale się nie poddaliśmy. Zawieszenie broni nastąpiło po ponad
60 dniach, poszliśmy do niewoli,
ale uważaliśmy, że nie przegraliśmy tej bitwy, że wojna toczy się
dalej i niedługo nasz kraj i Warszawa będą wolne.

J.P.: Nakłamał Pan, ile miał Pan
lat (tylko 14 – przyp. autora)?
J.W.: No, trochę tak… Ale był
brat, było wielu kolegów, którzy tu
do tej szkoły chodzili. Przyjęli mnie,
ale jako bardzo młodemu, broni mi
nie dali pierwszego dnia, bo jej nie
było. Zostałem łącznikiem. Teren
był olbrzymi, dużo oddziałów, potrzebna była łączność między nimi.
J.P.: Miał Pan kontakt z bronią
już wcześniej? Umiał się
Pan nią posługiwać?
J.W.: Wiedziałem, co się z nią
robi… Tak się ułożyło… Jestem
takim Polakiem, nie chcę powiedzieć patriotą… Jak to powiedzieć,
żeby Pan zrozumiał… Mnie odebrano dzieciństwo. Tu, do tej szkoły
zacząłem chodzić w 1937 roku.
Dwa lata później 1 września już nie
poszedłem. Miasto było zbombardowane. Szkoła też uszkodzona.
Wznowiłem naukę dopiero po
roku. Chodziłem tu do 1944 roku.
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Wśród powstańczych pamiątek kpt. Walędzika jest składany
zestaw sztućców polowych oficera SS. „W Niemczech dostałbym
za niego sporo pieniędzy, ale nie jest na sprzedaż” – wyjaśnił
pokazując mi go. Na pytanie, jak wszedł w jego posiadanie, stwierdził tylko „To historia...” i najwyraźniej nie chciał kontynuować
tego wątku. Dopiero w czasie sesji zdjęciowej udało się namówić
kapitana na wyjaśnienie, skąd ma ten zestaw. „Należał do
oficera SS, który zginął niedaleko naszej placówki. Wiele rzeczy
zabieraliśmy zabitym Niemcom, przede wszystkim broń i elementy
wyposażenia, jak np. hełmy”.

J.P.: Które momenty powstania
najgłębiej zapadły Panu w pamięci?
J.W.: Pierwszy dzień był z całą
pewnością najbardziej radosny, pełen entuzjazmu, ale to krótko trwało, bo gdy Niemcy uderzyli na Wolę,
dopuszczali się strasznych rzeczy,
wszystko niszczyli, palili. Byłem
na Woli dwukrotnie, gdy to się działo. Gdy wycofywały się oddziały
Zośki, Parasola, Miotły, dowódca
wysłał mnie na zwiad. Widziałem…
Niemcy byli bezlitośni. To byli mordercy, nie żołnierze. Gdy wchodzili
do budynku, wyprowadzali mieszkańców, kobiety osobno, mężczyzn
osobno, mężczyzn rozstrzeliwali,

niekiedy także kobiety, resztę wypędzali. Grabili, rabowali, kobietom
pierścionki, obrączki… Gdy nie
mogli zdjąć, ucinali palce… Potworne zbrodnie. Ciała kładli na stosy,
polewali benzyną i podpalali. A niektórzy jeszcze żyli, byli tylko ranni…
To są chwile, których nie da się
zapomnieć. Po prostu się nie da.
Przeżyłem ich wiele. Niekiedy opowiadam o nich, ale o niektórych
nie mówię, bo potem to do mnie
wraca. Nie opowiadam, bo wolałbym zapomnieć…

J.P.: Jak Pana zdaniem dziś
opowiadać o powstaniu?
J.W.: Dyrektor tej szkoły, wspaniały człowiek, rozmawiał ze mną
i poprosił: „Janusz, jak opowiadasz
dzieciom, to zależy którym. Jeśli
małym, to nie mów wszystkiego
o tych okropnościach, jakie były.
Staraj się ogólnie, żeby nie budzić
u nich strachu, że Niemcy mordowali, gwałcili i palili”.
W czasie powstania zginęło
600 żołnierzy zgrupowania, ponad

J.P.: Czy był taki moment w czasie
powstania, że zrozumiał Pan,
że ono nie skończy się zwycięstwem w tym sensie, że uwolnicie
stolicę od Niemców, że wolność
zostanie trwale odzyskana?
J.W.: Nie, nie było takiego zwątpienia, że to się nie uda, że powstanie padnie. Po prostu do końca
walczyliśmy, nie wpuszczaliśmy
Niemców. Wiedzieliśmy przecież,
co zrobili na Woli…
plejady.subaru.pl
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i poświęceniu. Dziś ten czy tamten, zależnie od tego, kto rządzi,
nie chce, aby to czy owo ujawniać.
A powstanie wybuchło, bo musiało
wybuchnąć. Nie ma sensu dyskutować „po co?”. Bo są i takie głosy:
tyle ludzi zginęło, Warszawa zniszczona… Ono musiało wybuchnąć.
Młodym ludziom zawsze opowiadam, co to był ruch oporu, państwo
podziemne, że ta walka trwała cały
czas, nie tylko w czasie powstania.
Opowiadam, jak Niemcy zachowywali się w Polsce. Pawiak, wymordowanie Żydów – obywateli polskich…
Niemcy tego dokonali na oczach
warszawiaków. Narastał w nas bunt,
przekonanie, że coś z tym trzeba
zrobić. Że nie można dopuścić, by
Niemcom uszło to bezkarnie.
W czasie powstania nie było
wody, nie było żywności, a tyle
tysięcy ludzi przeżyło dwa miesiące
w tak trudnych warunkach. Było
tylu rannych, a brakowało pomocy
medycznej. Tylu zginęło, a nie było
gdzie grzebać. To były straszne
problemy. Ale naród powstał, bo już
dalej nie mógł znosić tej strasznej,
niemieckiej okupacji.
Chciałbym, żeby młodzież pamiętała, że młodzi chłopcy, młodzi
warszawiacy, poszli na czołgi, mając w rękach tylko pistolety i butelki
z benzyną. To bardzo ważne, żeby
zapamiętać ten patriotyzm, który
wtedy był w narodzie. Żeby zapamiętać, czym ci młodzi chłopcy
ryzykowali. Każdy z nich w każdej
chwili ryzykował życiem. Dlaczego? Bo był Polakiem, warszawiakiem, patriotą, kochającym swoją
Ojczyznę, więc szedł w bój na czołgi niemal z gołymi rękami, z paroma
granatami, butelkami zapalającymi… Nie wolno zapomnieć o tych
młodych chłopcach 14-, 15-letnich,
którzy poszli na czołgi niemieckie…
Chciałbym, żeby pamiętać o tym
poświęceniu, nie tylko powstańców, ale całego narodu, warszawiaków. Ludność cywilna była bardzo
odważna i bardzo ucierpiała. Tysiące ludzi zginęło, poległo. O wszystkich trzeba pamiętać.

J.P.: Jak według Pana my –
Pana słuchacze – powinniśmy
o powstaniu pamiętać?
J.W.: Powstanie było dla nas
tak ważne, że nie powinniśmy
nigdy o nim zapomnieć – o walce
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J.P.: Przy okazji rocznic powstania
słyszy się różne apele, powstały
różne inicjatywy, których celem jest
wsparcie żyjących powstańców.
Czego – Pana zdaniem – powstańcy
dziś potrzebują najbardziej?
J.W.: Na pewno wsparcia materialnego. Mamy małe emerytury,
także dlatego, że w czasach komuny nie mogliśmy wypracować
sobie lepszych. Wsparcie? Możemy
liczyć tylko na rodziny. Politycy
o tym mówią i korzystają z okazji,
żeby się przy nas pokazać. Powstańców zaprasza się na obchody
rocznic, żeby elita polityczna do-

Jakie były polityczne zamiary
dowódców? Byłem za młody, żeby
o tym myśleć. Myśmy nie wiedzieli,
że w Lublinie powstał tzw. rząd
ludowy i nie wiedzieliśmy, co zrobią
nasze legalne władze na uchodźstwie w Londynie. Czy jeśli powstańcy wyzwolą stolicę, to prędko
przybędą tu i przejmą władzę?
I rząd nie będzie w Londynie, tylko
w Warszawie? Jako młodzi chłopcy
nie mieliśmy o tym pojęcia. Po prostu: była okupacja, podczas której
Niemcy strasznie zachowywali się
wobec Polaków. Za to wszystko
trzeba się było rozliczyć.

fot: prywatne archiwum kpt. Janusza Walędzika

1500 zostało rannych. Bardzo dużo.
Dwa szpitale na to wszystko to było
bardzo mało. W szkole, w której
jesteśmy, ponieważ znajdowała się
bardzo blisko pierwszych pozycji,
na parterze w dwóch klasach – numer 10 i 14 – był punkt pierwszej
pomocy. Wynieśliśmy ławki szkolne – bo teraz są eleganckie stoły,
a kiedyś były ławki – i przynosiliśmy rannych. Ale nie było lekarza, jakiejś opieki. Sanitariuszki
przychodziły sprawdzić, kto z rannych jeszcze żyje. Jeśli po paru
godzinach było widać, że ranny czy
ranna ma szansę przeżyć, brało się
w koc – noszy nie było – i niosło do
szpitala. Ale bardzo dużo kolegów
właśnie tu zmarło. Z odniesionych
ran tu, w szkole, tracili życie…
Było lato, bardzo ciepło i mieliśmy problem: co robić z poległymi.
Nie mieliśmy ich gdzie chować.
Wokół nie ma cmentarza. Ginęło
bardzo dużo ludności cywilnej.
Ich bliscy, gdzie mogli, tam swoich
zmarłych chowali. Gdzie tylko był
jakiś kawałek ogródka, to już same
mogiły. Wszystko było zajęte. Gdy
nie było gdzie chować, z chodników
wyrywaliśmy płyty i tak uzyskiwaliśmy trochę ziemi. Ciała zawijaliśmy
w koc, prześcieradło, bo przecież
trumien nie było. Ponieważ wiedzieliśmy, że wojna się skończy i będą
ekshumacje, trzeba było zaznaczyć,
kto jest pochowany. Brało się butelkę po winie czy wódce, na kartce
wypisywało wszystkie znane nam
dane, a nie zawsze znaliśmy nazwiska, czasem tylko pseudonimy.
Zakorkowaną butelkę z kartką przywiązywało się do nogi. W ten sposób
po wojnie dało się zidentyfikować
pochowanych. Stawialiśmy krzyże,
ale był tak potworny ogień artylerii
niemieckiej, bombardowania, że one
szybko były niszczone.

J.P.: A gdy dziś spotyka się Pan
z młodymi ludźmi, dostrzega Pan
w nich postawę patriotyczną,
choć oczywiście to są inne
światy i inne patriotyzmy?
J.W.: Jak postąpiliby młodzi
ludzie, gdyby Polska znalazła się
w stanie podobnego zagrożenia,
w jakim była wtedy? Gdyby pojawił
się okupant, który grabiłby i mordował? Myślę, że wielu młodych ludzi
powiedziałoby „nie chcę zginąć”,
ale jednak więcej byłoby tych, którzy powiedzieliby „to jest mój kraj,
moja Ojczyzna, mam obowiązek
jej bronić”. I broniliby bez względu
na skutki.

Gdy wyszliśmy
ze szkoły po rozmowie, w drodze
do mieszkania
Pana Kapitana
mijaliśmy szkolne
boisko. „Gdy jest
przerwa i ładna
pogoda, to jak te
dzieci wypadną,
jest taki gwar!
Słyszę je w mieszkaniu, ale mnie to
nie przeszkadza.
Znaczy, że są
zdrowe” – i gdy
to mówi, w jego
oczach pojawia się
radosna iskra.

brze przy nich wypadła. Kiedy potrzeba, to się o nas mówi, ale poza
tym to jesteśmy odsunięci.
Dobrym przykładem jest Dom
Powstańca. Miał być urządzony
na Woli, w przedwojennej fabryce
przy Hrubieszowskiej4.
Zaproponowano nam, że tam
zostanie urządzone miejsce,
gdzie żyjący powstańcy mogliby
się spotykać, liczyć na posiłek.
Przy ul. Hrubieszowskiej 9 mieściła się od 1923 r.
Wytwórnia Łańcuchów Rolkowych S. Kubiak,
używanych do rowerów i motocykli. W czasie Powstania Warszawskiego piętrowy obiekt został
poważnie uszkodzony. Po wojnie wyremontowany, mieścił różnorodne firmy. Budynek, o który
przez wiele lat toczyły się procesy roszczeniowe,
stoi nadal nieużytkowany.
4
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Było przywiezione z Holandii.
Do wyboru miałem jeszcze Mercedesa i Skodę. Mercedes – „beczka” – sześciocylindrowy olbrzym
był bardzo zniszczony. Gdy zajrzałem pod maskę, złapałem się za
głowę. Tysiące przewodów, przewodzików… Niech mi się coś zepsuje, to nie dam sobie z tym rady.
Nie chciałem go. Co ja bym zrobił,
gdyby coś się zepsuło? Wtedy syn
znalazł Subaru.

J.P.: U nas ten model to rzadkość…
J.W.: Kolega mechanik, który
się nim zajmuje, często kontaktuje
się przez internet z ludźmi w Europie, a nawet poza nią, którzy
znają się na tym modelu i wiedzą,
że tych aut raczej już nie ma.
Było gdzieś jedno na Ukrainie,
ale już go nie ma. Znalazł jakieś
za Atlantykiem, w Argentynie,
jakieś w Australii. Ale tak to nie ma
tych samochodów. Podobno sporo
było ich w Izraelu, ale nie wiem,
czy jeszcze są.
J.P.: Kiedy decydował się Pan
na wybór samochodu tej marki,
wiedział Pan już coś o Subaru?
J.W.: O marce nic nie wiedziałem. Po prostu pojechaliśmy go
obejrzeć i bardzo mi się spodobał od
początku, choć już nie był nowy.

Muzeum Powstania Warszawskiego powołało komisję, w której
uczestniczyłem. Miał to być dom
dziennego pobytu. Zgłosiliśmy
wiele postulatów. A na końcu okazało się, że budynek jest w złym
stanie i nic z tego nie będzie. A my
jesteśmy w tym wieku, że jeśli mają
coś dla nas zrobić, to musi być teraz,
bo za chwilę nie będzie dla kogo. Po
90 lat mają ci najmłodsi powstańcy,
a nieco starsi – po dziewięćdziesiąt
kilka. Czy się doczekamy? (Już po
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przeprowadzeniu wywiadu otwarty
został Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22 – przyp. aut.).

J.P.: Trochę smutna ta refleksja,
a w jednym z wywiadów powiedział
Pan, że w życiu trzeba zachować
poczucie humoru. Zaskoczyło mnie
to, bo przecież mówił Pan, że widział
wiele potworności. Jak w tym
wszystkim zachować poczucie
humoru? Jak to się Panu udało?

J.W.: Prawdopodobnie od urodzenia to mam. Taki byłem, jestem
i taki zostanę. Pomimo tych wszystkich przeżyć. Humoru dodają mi
dzieciaki w szkole. Uwielbiają mnie.
Dzięki temu ja, stary człowiek, powstaniec, potrafię znaleźć wspólny
język ze współczesną młodzieżą.
Mieszkam tuż obok szkoły. Widzę ją
z balkonu. Gdy dzieciaki idą na lekcje, przed ósmą wychodzę, one
patrzą do góry, machają do mnie, a ja
do nich. To są wspaniałe chwile.
plejady.subaru.pl

J.P.: Z powstaniem w pewnym
sensie związane jest też Pana
niezwykłe auto – S
 ubaru Leone.
J.W.: Ten samochód mam od
1994 roku. To była 50. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ponieważ miałem stare auto, Wartburga,
jeszcze dwusuwowego, który ciągle
się psuł, mój syn powiedział: „Co się
będziemy z nim mordowali, trzeba Ci
kupić inny. Na tę rocznicę kupię Ci
porządny samochód”. I tak dostałem
Subaru Leone 1.6 w wersji sedan.
facebook.pl/MagazynPlejady

J.P.: Nie obawiał się Pan,
że będą problemy z dostępem
do serwisu i części?
J.W.: Nie zastanawiałem się nad
tym. Po prostu podobał mi się. Piękna linia, jak dla mnie – nowoczesna,
i drzwi bez ramek szyb – to mi się
podobało. Gdy zajrzałem do silnika,
to wszystko było widać i było jasne,
że do wszystkiego jest dostęp, że będzie można samemu zrobić.
J.P.: I robił Pan coś przy tym aucie?
J.W.: Tak, dużo też syn mi pomagał, bo kończył samochodówkę i znał
się na tym. Potem poznałem wspomnianego kolegę, który miał warsztat samochodowy. On przejął ten
samochód i tylko on go naprawiał.

J.P.: A psuł się?
J.W.: Bardzo mało się psuje. Bardzo dużo nim jeździłem i w drodze
nigdy mnie nie zawiódł. Akumulator,
opony, półosie – to wymieniałem,
ale to nie problem. A jeśli chodzi
o silnik – 1600 – to jest wspaniały.
Wymieniałem świece i olej, i to
wszystko. A jeździłem po całej
Polsce po 500 kilometrów dziennie
i byłem pewien, że dotrę do celu. Zajeżdżałem i wracałem bez problemu.
Bo to Subaru. Jeździłem na zaproszenia do szkół, do harcerzy. Wcześniej, bo dziś już na takie dalekie
trasy się nie wybieram. Ze względu
na wiek. I auto też potrzebuje, żeby
je nieco poszanować. Pojechałbym,
ale unikam tego. Pozwalam się
wozić nowszymi autami. Ale moje
wciąż ciągnie doskonale. Niedawno
znajomy wsiadł do niego, a też ma
samochód japoński, tylko z dużym
silnikiem, i powiedział: „Nie myślałem, że on ma takie przyspieszenie”.
Bo świetnie przyspiesza. Pięknie się
prowadzi. Przebieg – około 300 tys.
km, a silnik nigdy nie miał głównego
remontu.
J.P.: To chyba jeszcze za
wcześnie na tę naprawę…
J.W.: To już na pewno nie ja będę
robił remont, jeśli kiedyś będzie
potrzebny… Powiem panu nawet,
że w tym samochodzie są oryginalne,
japońskie żarówki! Może pan sprawdzić. Tyle lat i nie przepaliły się!
J.P.: Pamiętam, że mniej więcej
w tamtym czasie krążyła utarta
opinia, iż „japończyki” z lat 80. są
niezawodne, ale szybko rdzewieją. Nie bał się Pan korozji?
J.W.: Nie, bo wiedziałem, że ta
opinia jest przesadzona. Był tylko
jeden typ samochodu, który rzeczywiście korodował, ale pozostałe
modele – nie bardziej niż inne auta.
W blachach do dziś nie ma dziur, są
w dobrym stanie. Dbam o to auto,
chociaż nie jest garażowane, stoi
„pod chmurką”, koło bloku. I nie
zawodzi mnie. Wsiadam, raz przekręcam kluczykiem i natychmiast
PLEJADY 2/2019
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zapala. Nawet w mróz. To podobno
specyfika silników typu bokser.
Są bardzo dobre, niezniszczalne.

J.P.: Gdy siada Pan za kierownicą,
sprawia to Panu radość? Nawet
w tak intensywnym ruchu, jak
obecnie w Warszawie?
J.W.: Ja bardzo lubię jeździć i za
kierownicą bardzo dobrze się czuję.
Lepiej, niż gdy chodzę, bo nogi mnie
bolą. A serce mam w porządku,
wzrok nadal dobry.
Ruch mi wcale nie przeszkadza.
Nie ma znaczenia, że trzeba jechać
wśród wielu innych aut, że światła,
korek. W tym wszystkim świetnie
się czuję. Bardzo lubię prowadzić.
I nigdy nie spowodowałem żadnej
kolizji. A kiedy byłem młody i droga
na to pozwalała, to zdarzało się pociągnąć 150, 160, a nawet 180 na godzinę… Bo to świetny samochód.
Dziś jeżdżę wolniej. I w dalsze
podróże, po 300–400 kilometrów,
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to już rodzina nie pozwala mi się
wybierać. Bliscy mówią, żebym
raczej jechał pociągiem. Albo ktoś
mnie wiezie. Często za kierownicę
mojego samochodu siadają harcerze. Współpracuję z nimi, młodymi
chłopcami, którzy mają już prawo
jazdy i świetnie jeżdżą. Wystarczy,
że zadzwonię i poproszę, a bardzo
chętnie prowadzą to moje Subaru.
Dla nich to jest atrakcja.

J.P.: Widzę, że o motoryzacji
mówi Pan z dużym znawstwem.
Był Pan zawodowo związany
z tą branżą, czy to Pana pasja?
J.W.: Z zawodu jestem technikiem mechanikiem. To wiele mi
pomaga przy samochodach. Poza
tym lubię samochody, zawsze mnie
interesowały i interesują do dziś.
A moje Subaru to dla mnie auto wyjątkowe. Mam wielu chętnych, żeby
je odkupić. Ale ono ma serce, duszę.
Nie mogę go sprzedać. Dokąd będzie

istniał, będzie u mnie. Ja rozumiem,
że mam swoje lata i przyjdzie niedługo czas, że nie będę mógł już być
kierowcą, ale auto zostanie w rodzinie. Wnuczek koniecznie go chce
zatrzymać, zajmować się nim. „A jak
przyjdzie niedziela, włożę kapelusz
i pojadę nim do kościoła” – mówi.

J.P.: Panie Kapitanie, rozmowa
z Panem była przyjemnością
i zaszczytem. Bardzo za nią dziękuję.
Życzę Panu nie tylko, by Leone
wciąż wiernie służyło, by jazda
nim sprawiała radość, ale przede
wszystkim, by miał Pan siły spotykać
się ze słuchaczami spragnionymi
świadectwa uczestnika Powstania.
Życzę tego po prostu nam wszystkim.
Redakcja dziękuje dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 26
im. Mirosława Biernackiego w Warszawie
oraz dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego
za umożliwienie realizacji sesji zdjęciowej.

plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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TEKST: JANUSZ DUDEK

OPONA PODSTAWĄ
BEZPIECZEŃSTWA
Przez wielu niedoceniana, stanowi jedyny element
naszego samochodu, dzięki któremu kierowca
może przenieść swoje polecenie na drogę.
To dzięki niej udaje się wykonać dynamiczny
skręt czy efektywne hamowanie. Opona – bo o niej
tu mowa – choć określana mianem czarnego złota
motoryzacji, nadal stanowi element samochodu,
którego działanie dla większości kierowców
stanowi niezrozumiały wynalazek. Warto z nią
się zaprzyjaźnić i zrozumieć, a wszystko to
dla pewności oraz bezpieczeństwa wspólnego
poruszania się po drogach.

G

dy w 1888 roku John Boyd
Dunlop wpadł na pomysł
owinięcia napompowanymi gumowymi wężami obręczy
trzykołowego rowerka swojego
synka, nawet nie przypuszczał,
jak wielkie znaczenie będzie miał
jego wynalazek. Oparty na idei
zapewnienia większego komfortu, szybko stał się czymś więcej
niż tylko dodatkiem do rowerka
małego chłopca. Współczesnym
oponom stosowanym na rynku
motoryzacyjnym stawia się jednak o wiele więcej zadań niż tylko
zapewnienie należytego komfortu
jazdy. Niezależnie czy pomyślimy tutaj o odpowiednio dobrym
przenoszeniu skrętu, efektywnym
hamowaniu, przenoszeniu mocy
auta na jego osiągi, wytrzymałości
czy należytym odprowadzaniu
wody, nad każdym z tych zadań
pracuje co dzień sztab inżynierów
na całym świecie.
Badania i rozwój zaprowadziły
współczesne opony tak daleko,
że wielu użytkowników pojazdów
może nie czuć się dosyć komfortowo przy wyborze, eksploatacji, nie
mówiąc już o rozumieniu, jak dokładnie pracuje opona samochodowa. W połączeniu z ich różnorodnością dawać to może obraz
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niezrozumiałej, tajemnej wiedzy
ograniczającej swobodę poruszania się. W niczym nie pomaga
także przekaz marketingowy producentów ogumienia, przekrzykujących się wzajemnie swymi
reklamami, przekonującymi, że to
właśnie ich opona jest tą najlepszą na rynku. No właśnie! Ale czy
w ogóle można mówić, że jakaś
opona jest najlepsza? Taka konstrukcja nie istnieje. Pewne jest
tylko jedno – jeśli ktoś ją wynajdzie, zbije na niej fortunę!
Warto zatem choć chwilę poświęcić na to, aby dowiedzieć się,
czym jest opona i jak wpływa ona
na nasze bezpieczeństwo, czym
różnią się od siebie poszczególne
modele, czy też na co zwracać
uwagę w ich eksploatacji.

Nie ma opony idealnej
Stwierdzenie to w swej prostocie staje się podstawą zrozumienia
tematyki odpowiedniego doboru
i eksploatacji opon. Już podczas
procesu projektowania danej opony zakłada się z góry jej przeznaczenie oraz warunki, w jakich ma
ona pracować. Doskonale widać to
na wykresach parametrów opon
(rys. 1 na kolejnej stronie). Każde
z ramion odpowiada różnym wła-
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kierowalność
przyczepność
na suchej
nawierzchni

przyczepność
na mokrej
nawierzchni

hamowanie
na mokrej
nawierzchni

opory
toczenia

przyczepność
w zimowych
warunkach

trwałość

poziom komfortu i hałasu
rys. 1

ściwościom. Tak ukształtowana
„gwiazda” może być niemal dowolnie modelowana, jednak nie oznacza braku pewnych zależności
w myśl zasady mówiącej, że wraz
z poprawą jednego z parametrów
pogarsza się inny – ten po przeciwnej stronie „gwiazdy”.
Dla przykładu – zwiększając
przyczepność opony, pogarsza się
jej żywotność. Bardziej miękka
mieszanka oznacza, że opona
przykleja się lepiej do podłoża,
szybciej jednak się ściera. Tak
samo wygląda sytuacja, gdy wpływamy np. na sztywność barku
opony, a zatem jej spontaniczną
reakcję na przenoszenie skrętów –
pogarsza się wówczas komfort
jazdy. Moglibyśmy tak długo wymieniać. Istotny jest jednak wniosek z tego płynący. Niemożliwym
jest stworzenie opony idealnej i do
wszystkiego. Konkretny model jest
wynikiem kompromisu pomiędzy
różnymi parami właściwości, dlatego tak ważny jest odpowiedni
dobór opon.
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Jakie opony zatem wybrać?
Czym się kierować? Z pewnością
warto zasięgnąć opinii profesjonalistów, korzystając choćby z wyników testów niezależnych instytucji.
Do tych najbardziej znanych, a zarazem ogólnie dostępnych należy
test wykonywany przez niemiecką
ADAC. Przy wyborze powinniśmy
odpowiedzieć sobie także na pytanie o warunki, w jakich będzie
eksploatowana. Jeśli swoje Subaru
używasz niemal wyłącznie w mieście na trasach do pracy, pomyśl
bardziej o komforcie. Jeśli jednak
częściej jeździsz nim w długie
trasy czy kilkudniowe wypady,
nie ma sensu wybierać opon o parametrach supersportowych (typu
np. semi slick). Te ostatnie jednak
doskonale się sprawdzą, jeśli zwykliśmy używać samochodu okazjonalnie, gdy przyjdzie nam ochota
do zabawy i świadomie wyjeżdżamy, znając warunki pogodowe.
Przy oponach zimowych jest
podobnie. Wyłącznie do miasta nie
mają sensu opony o najlepszych

Już podczas
procesu projektowania danej opony
zakłada się z góry
jej przeznaczenie
oraz warunki,
w jakich ma ona
pracować.

parametrach do jazdy na śniegu,
wyposażone choćby w otwory
do montażu kolców. To, co dobre
w warunkach spotykanych na kole
podbiegunowym, niekoniecznie
sprawdzi się w naszej szerokości
geograficznej. Szybko się zużyją
na asfalcie, a zanim zobaczą one
pierwszy śnieg, wszystkie lamele
i tak będą zaokrąglone, co znacząco obniży ich parametry. Rozsądniej jest wybrać na przykład opony
lepiej radzące sobie na wodzie.

Opona oponie nierówna
Zarówno we flotach samochodowych, jak i wśród prywatnych
użytkowników opona traktowana
jest zbyt często jako produkt nacechowany elementami marketingu.
Produkt, którego tylko liczba musi
nam się zgadzać i głębokość bieżnika. Często w procesie zakupu
na pierwszym miejscu, przed jakością czy stanem technicznym, stawia się wyłącznie kryterium kosztowe. A wybór ten nie powinien
przypominać przetargu, w którym
cena stanowi 100%. Choć w dużej
części przypadków – zwłaszcza
we flotach – można zauważyć
istotnie bardziej agresywną eksploatację, w części firm czy instytucji gospodarka oponami stanowi
istotny element zarządzania (czytaj redukcji kosztów). Tak samo
(choć w mikroskali) jest w gospodarstwach domowych. Niezbyt dobrze dobrane, ale niejednokrotnie
również w opłakanym stanie pokonują kolejne tysiące kilometrów,
znacząco wpływając na obniżenie
bezpieczeństwa.
Jako trener mam skrzywienie
zawodowe i często rzucam okiem
na opony zaparkowanych samochodów. Podczas mojej ostatniej
podróży (nomen omen na zamarznięte jeziora w Szwecji) przeszedłem przez parking przy lotnisku
oraz wzdłuż postoju taksówek.
Co zobaczyłem? W taksówkach
korporacyjnych (drogie, dobre, zadbane samochody) na 12 samochodów tylko 1 miał opony segmentu
plejady.subaru.pl

premium. Reszta to mocno wysłużone lub chińskie, dramatycznie
słabej jakości opony! Nie lepiej
było na parkingu dla podróżnych,
choć na 19 samochodów, jakie stały w jednej linii, tylko 7 miało opony premium lub takie w rozsądnej
jakości lub stanie. Zaskoczeni?
W sytuacji gdy nasz samochód jest leasingowany, warto już
na etapie podpisywania umowy
określić warunki związane z oponami. Dowiedzmy się, w jaki sposób traktowana będzie wymiana
opon na nowe, jak często możemy
na nią liczyć, jakie opony są planowane (budżetowe czy markowe),
czy komplet, 2 sztuki, a może tylko
jedna przy defekcie oraz co oznacza dla leasingodawcy nadmierne
zużycie.

Opona fabryczna czy inna?
To bardzo często zadawane
pytanie. Otóż najważniejsze,
aby stosować się do parametrów
rekomendowanych przez producenta samochodów. Część z nich
dodatkowo stosuje markowe
homologacje (Subaru do nich nie
należy). Wówczas opona taka
zdecydowanie powinna spełniać
to kryterium. Nawet takie same
rozmiarowo opony tego samego
modelu i producenta mogą się
znacząco różnić w zależności od
posiadanej homologacji. Dotyczy to
głównie samochodów o wysokich
osiągach, ale z racji coraz większego zaawansowania technicznego
aut wkracza także do niższych
segmentów.
Opona na fabryczne wyposażenie może być różna w zależności od rynku czy serii produkcji.
Dla większości aut, modeli, producentów niemal zawsze znajdziemy
różne opcje – wszystko w zależności od naszych oczekiwań.
Dotyczy to oczywiście sytuacji,
w której zmieniamy cały komplet.
Przy wymianie tylko np. 2 sztuk
zdecydowanie powinna być to
opona pasująca do pozostałych.
Dla przykładu podam tylko,
facebook.pl/MagazynPlejady

że opony o tym samym rozmiarze,
ale innej homologacji już na pierwszy rzut oka będą wyglądały
inaczej. Na przykład jedna z nich
będzie nawet o 2 cm szersza!

Opona to nasz pracownik
Zawsze pracuje w tle. Też ma
swoją pracę do wykonania,
a z każdym skrętem czy hamowaniem stawiamy przed nią cele długo i krótkoterminowe, wymagając
od niej ich realizacji. Istotne jest,
czy pracownikowi temu zapewniliśmy odpowiednie możliwości
wykonywania naszych poleceń,
czy też sami utrudniamy mu działanie. W jaki sposób? Po pierwsze
oceniając stan opon, nie oceniajmy jedynie głębokości i stanu
bieżnika oraz wieku. Zwróćmy
uwagę na jej krawędzie. Jeśli są
mocno „zaokrąglone”, obłe, opona
ta założona na przednią oś nie
będzie chciała skręcać na mokrej

Oceniając stan
opon, nie oceniajmy jedynie
głębokości i stanu
bieżnika oraz
wieku opony.

nawierzchni. Użyta na tylnych
kołach powodować może ryzyko groźnej nadsterowności. Nie
polecamy zatem wymiany opon
tylnich z przednimi i na odwrót.
Jeśli pozostaje nam wybór, oponę
w lepszym stanie winniśmy zawsze montować na przedniej osi –
dla bezpieczeństwa!
Po drugie, poświęćmy nieco
czasu na praktyczną stronę eksploatacji ogumienia samochodowego. Dbałość o nie to nie tylko
właściwa technika jazdy (dbałość
o krawędzie, brak agresji w stylu jazdy). To przede wszystkim
zwykła obsługa. Dla swego bezpieczeństwa, ale i własnej przyjemności prowadzenia nie ograniczajmy się jedynie do cosezonowej
wymiany kół z letnich na zimowe,
i odwrotnie. Pisząc „obsługa”, mam
tu na myśli proste, trywialne wręcz
czynności niewymagające fachowej wiedzy! Nie zajmie nam prze-
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koła. Porównajmy, czy nie ma
między nimi zbyt dużych różnic
mogących odbić się na naszym
bezpieczeństwie. Każda niepokojąca zmiana stanowić powinna
sygnał do skontrolowania opon
przez fachowca. Nie bagatelizujmy
tego. Jeszcze raz powtórzę: opona
to jedyny element, dzięki któremu
możemy pozostać po właściwej
stronie cienkiej linii rozdzielającej
przyczepność od poślizgu!
Kolejna prosta rzecz, a tak bagatelizowana przez wielu: sprawdzajmy ciśnienie w oponach!
Na większości dużych stacji benzynowych dostępne są nieodpłatnie
manometry umożliwiające jego

Dla swego
bezpieczeństwa,
ale i przyjemności
prowadzenia nie
ograniczajmy się
jedynie do cosezonowej wymiany
kół. Wystarczą
proste czynności.
Skręćmy koło
na postoju. Rzućmy
na nie okiem w poszukiwaniu niepokojących zmian,
nierównomiernego
zużycia, zarówno
na bieżniku, jak
i barku, wybrzuszeń, wbitych
gwoździ itp.

skontrolowanie oraz kompresory
niezbędne w przypadku konieczności dopompowania. Obecnie są
one już w większości w dobrym
stanie, choć jeszcze parę lat temu
stanowiły jedynie wątpliwą ozdobę.
Warto jednak uzbroić się w prosty ciśnieniomierz elektroniczny.
To koszt zaledwie kilkunastu
złotych! Czy to dużo? Niewłaściwe
ciśnienie w oponach może okazać się zdecydowanie bardziej
kosztowne w skutkach. Przykład?
Proszę bardzo. Jadąc spokojnie
z prędkością około 100–120 km/h
przez kilkanaście czy kilkadziesiąt
kilometrów, gdy w oponie mamy
zamiast 2 barów jedynie o 0,5 bara

mniej, znacznie wzrośnie tarcie
wewnętrzne w takiej oponie. Ma to
jakieś znaczenie? Ma, i to ogromne.
Wraz z większym tarciem wzrasta
również temperatura opony, mogąc
w konsekwencji doprowadzić nawet do rozwulkanizowania opony
(„rozklejenia się” jej elementów)!
Nie musi się to stać natychmiast.
Tak przegrzana opona nadaje się
jednak już tylko do utylizacji.
Inny przykład? Dobrze. Niższe
niż rekomendowane przez producenta samochodu ciśnienie w oponie (przedstawiane w instrukcji
obsługi pojazdu, a niejednokrotnie i na specjalnych tabliczkach
umieszczonych na nadwoziu sa-

mochodów) oznaczać może zdecydowanie większe ryzyko zsunięcia
się opony z felgi w zakręcie, a co za
tym idzie – poważnego wypadku
z dachowaniem włącznie. A może
na wszelki wypadek napompować
zawsze więcej dla pewności? Nie.
Stosujmy się do zaleceń producentów opartych na wieloletnich
doświadczeniach i badaniach.
Zarówno wyższe, jak i niższe ciśnienie znacząco wpływa na właściwości opony, jej przyczepność,
kierowalność, zdolność efektywnego hamowania czy podatność
na aquaplaning. Sprawdzajmy
więc w miarę możliwości ciśnienie
dosyć często. Naprawdę warto!

Mam czujniki, jestem gość!
Wprowadzone na terenie całej
Unii Europejskiej przepisy nakładają na producentów samochodów
stosowanie tzw. czujnika TPMS –
czujnika ciśnienia w oponach
(z ang. Tire Pressure Monitoring
System). Jest to zdecydowanie krok
w dobrą stronę. Ale to tak, jakby dać
każdemu do używania termometr
do mięsa. Wąska grupa pasjonatów
się ucieszy, część powie, że super,
ale nie użyje go nigdy, a dla zdecydowanej większości jego użycie
pozostanie czarną magią na długie
lata czy na zawsze! Z natury TPMS
to bardzo przydatny, drobny system.
W samochodach popularnych sygnalizuje on JEDYNIE szybką utratę
ciśnienia (przebicie, mocne uszkodzenie itp.). W systemach bardziej
zaawansowanych, w zależności
od producenta, mierzy on także
ciśnienie i pozwala je monitorować
w czasie niemal rzeczywistym
z pozycji kierowcy. Jedno jednak
jest bardzo istotne. System ten nie
zastąpi nigdy kierowcy w dbałości
o właściwe ustawienia, dodając
jednocześnie obowiązek jego
obsługi. Kierowca czy właściciel
powinni bowiem dbać o opony,
okresowo sprawdzać ciśnienie
i wskazania, resetując komputer
w razie potrzeby. Chodzi o ustalenia
wartości, jakie są odpowiednie dla
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cież zbyt wiele czasu przyglądnięcie się z bliska oponie. Skręćmy
koło na postoju, nawet na stacji
benzynowej. Rzućmy na nie okiem
w poszukiwaniu niepokojących
zmian, nierównomiernego zużycia,
zarówno na bieżniku, jak i barku,
wybrzuszeń, wbitych gwoździ itp.
Częstym i coraz bardziej typowym
jest także większe zużycie opony
po jej wewnętrznej, a więc mniej
widocznej stronie. Dotyczy to
głównie samochodów o wysokich
osiągach, co spowodowane jest
bardziej wyczynową geometrią
ustawień zawieszenia. Patrzmy
na opony przez pryzmat całości
samochodu, a nie jednego tylko

JANUSZ DUDEK

J

est licencjonowanym trenerem techniki jazdy.
W przeszłości przez ponad 12 lat był jednym
z głównych instruktorów Szkoły Jazdy S
 ubaru.
Od 2014 roku szkoli kierowców w różnych zakątkach
świata, prowadząc zajęcia między innymi na torach Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Włoch, Niemiec, Belgii, Indii, Chin
i Brazylii, jak również na zamarzniętych jeziorach Szwecji.
Olbrzymie doświadczenie, praktyczna znajomość samochodów marek premium, dziesiątki tysięcy kilometrów
przejechanych na race taxi oraz codrive samochodami
klasy sport i supersport tworzą obraz szkoleniowca
z prawdziwego zdarzenia, jakim jest Janusz Dudek.
W trakcie swojej kariery zawodowej miał on okazję
trenować wielu polskich zawodników sportu samochodowego, w tym również kilku kierowców SPRT. Uzyskany
certyfikat trenera międzynarodowego (AMG Driving
Academy oraz Porsche Driving Experience) umożliwił mu
z kolei dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z kierowcami innych krajów. Janusz Dudek jest również współtwórcą licznych programów szkoleniowych i eventowych.

danej sytuacji. Nieraz doświadczyłem, jak w samochodach klientów
panował swoisty bałagan ciśnieniowy. Choć każdy z czujników przy
kole pokazywał bardzo różne wartości, system nie pokazywał najmniejszej informacji. Tak się dzieje,
gdy zapisane są w komputerze
wartości błędne. Jeśli postąpimy
w myśl zasady „nie wiem, co zrobić,
to zresetuję wszystko”, bo „co mi
się tu będzie świecić jakaś kontrolka”, samochód jeździ, jak jeździ,
nie prowadzi się dobrze i stwarza
zagrożenie.
PLEJADY 2/2019
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SZKOŁA JAZDY S
 UBARU –

PIERWSZY STOPIEŃ ZALICZONY
Być użytkownikiem samochodu marki Subaru i nie wziąć udziału w kursie
doskonalenia techniki jazdy organizowanym przez Szkołę Jazdy Subaru, to jak być
w Paryżu i nie zobaczyć wieży Eiffla. Zabytek ten stanowi niekwestionowany symbol tego
miasta, a wyróżnikiem Subaru jest – poza dostarczaniem wyjątkowych doznań podczas
jazdy – dbałość o bezpieczeństwo w podróży. A bezpieczny kierowca, to wyszkolony
kierowca – i na tym firmie Subaru Import Polska zależy najbardziej.
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K

orzenie Subaru wywodzą się
z Nakajima Aircraft Company, japońskiego producenta
samolotów. A ponieważ podczas
lotu nawet najmniejszy błąd może
się okazać fatalny w skutkach, nic
dziwnego, że tworzenie możliwie
najbezpieczniejszego środowiska
zawsze wpisane było w firmowe DNA
marki. Oprócz oferowania zaawansowanych systemów bezpieczeństwa w niemal każdym elemencie
pojazdu, S
 ubaru w Polsce stawia

także na bezpieczeństwo przez edukację. W 2000 r. z inicjatywy Witolda
Rogalskiego, prezesa zarządu Subaru
Import Polska Sp. z o.o., oraz Wacława Kosteckiego, właściciela istniejącej od 1995 r. Szkoły Doskonalenia
Techniki Jazdy Auto Trening, powstała Szkoła Jazdy Subaru (SJS).
Jej celem jest przygotowanie osób zasiadających za kierownicą samochodów Subaru tak, aby potrafiły radzić
sobie w nawet najbardziej zaskakujących sytuacjach drogowych.

Tworzenie
możliwie najbezpieczniejszego
środowiska zawsze
wpisane było
w firmowe DNA
marki Subaru.

Od amatora po mistrza
Szkoła Jazdy Subaru to program
eventów i szkoleń marki Subaru,
stanowiący część większej całości,
jaką jest Grupa SJS S.A. W ramach
Grupy działają ponadto Driving
Academy (pierwsza markowa
akademia doskonaląca technikę
jazdy w Polsce), Driving Experience
(marka eventowa specjalizująca
się w realizacji zróżnicowanych
imprez motoryzacyjnych) oraz
AMG Driving Academy.
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teoretycznej i praktycznej. Około
godzinny wykład teoretyczny instruktora Szkoły Jazdy Subaru Przemysława Korczyńskiego rozpoczęła
prezentacja prawidłowej pozycji za
kierownicą i uświadomienie nam jej
znaczenia dla bezpieczeństwa jazdy. Okazuje się, że tylko co dziesiąty
kierowca przyjmuje za kółkiem właściwą pozycję. Inni chyba nie zdają
sobie sprawy z konsekwencji, wśród
których wystarczy wymienić brak
możliwości odpowiednio szybkiej
reakcji czy ryzyko uszkodzeń ciała
wynikające ze źle zapiętych pasów.
W dalszej części wykładu dowiedzieliśmy się, w jaki sposób działają
systemy elektroniczne w samochodzie (ABS, ESP, ASR, EBD i inne) oraz
co można zrobić dla przewidywania
zagrożeń i ich unikania w różnych
sytuacjach drogowych. Ponieważ
testowana przez nas Impreza jest
wyposażona w system EyeSight,

Okazuje się, że tylko co dziesiąty
kierowca przyjmuje za kółkiem
właściwą pozycję.
Inni chyba nie
zdają sobie sprawy
z konsekwencji,
wśród których wystarczy wymienić
brak możliwości
odpowiednio
szybkiej reakcji czy
ryzyko uszkodzeń
ciała wynikające
ze źle zapiętych
pasów.

dodatkowo ekspert z Subaru Import
Polska, Paweł Latała, opowiedział
nam o zasadach działania i wsparciu, jakie system ten daje kierowcy. O tym, jak może to wyglądać
w praktyce, przekonaliśmy się
podczas pozorowanego manewru.
Kiedy samochód wykrył na swojej
drodze potencjalnie niebezpieczny
obiekt, w pierwszej fazie działania
ostrzegł kierowcę sygnałem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu. Na wyraźną prośbę naszego
szkoleniowca nie podjęliśmy żadnych działań, co samochód uznał
za sytuację krytyczną i bez udziału
kierującego zahamował, aby uniknąć kolizji. Trzeba było siły woli,
by nie nacisnąć na pedał hamulca,
ale tylko tak udało się na własnej
skórze przekonać o skuteczności
działania systemu E
 yeSight.
Po tym jakże ekscytującym doświadczeniu przyszedł czas na roz-

Bezpieczeństwo dostępne
dla wszystkich
Trzeba jednak zacząć od początku, czyli od szkolenia I stopnia, jednodniowego treningu bezpiecznej
jazdy. Aby wziąć udział w tym szkoleniu, kierowanym do klientów indywidualnych, niekoniecznie właścicieli samochodów S
 ubaru, należy
posiadać prawo jazdy kategorii B.
Zajęcia odbywają się w grupach do
10 osób w samochodach uczestników lub samochodach szkoły jazdy.
Jak podkreśla prezes SJS S.A., Ireneusz Dancewicz, warto trenować we
własnym samochodzie, ponieważ
szkolenie daje unikatową możliwość
poznania w symulowanych sytuacjach awaryjnych zachowań auta,
którym jeździmy na co dzień.
Przedstawiciele naszej Redakcji
uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w Ośrodku Doskonalenia
Techniki Jazdy w Międzychodzie
pod Poznaniem. Testowaliśmy
na torze samochód Subaru Impreza
z silnikiem benzynowym o pojemności 2.0 litra. Szkolenie standardowo składało się z dwóch części –
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poczęcie ćwiczeń praktycznych
z instruktorem Markiem Bafią z SJS.
Dzięki umieszczeniu w każdym z samochodów biorących udział w szkoleniu krótkofalówek instruktor cały
czas jest w kontakcie z kierowcami.
Instruuje, wydaje polecenia, przekazuje wskazówki. Pierwszy moduł,
slalom A, to próba oceniająca umiejętności kierowcy, w tym prawidłową
pozycję przyjmowaną za kierownicą
i pracę rąk na kierownicy. Kolejne
zadanie, slalom B, to ćwiczenie doboru momentu skrętu i obserwacji
drogi. Następnie, podczas jazdy
równoległej, mieliśmy okazję sprawdzenia naszych umiejętności oceny
odległości, czasu reakcji i koncentracji podczas jazdy.
Po przerwie na lunch mogliśmy
trochę poszaleć, czasem niekoniecznie w zamierzony sposób. Niejednemu kierowcy podniósł ciśnienie łuk
poślizgowy o obniżonej przyczepno-

ści, na którym należało utrzymać tor
jazdy, walcząc jednocześnie ze zjawiskiem nadsterowności lub podsterowności. Próby hamowania
awaryjnego na śliskiej nawierzchni
na wprost czy na płycie poślizgowej
z jednoczesnym usiłowaniem ominięcia przeszkód obnażyły bezlitośnie brak koordynacji ręka – oko,
mimo komunikatów, jak poprawnie
wykonać manewr, przekazywanych
ze stoicką cierpliwością przez Marka
Bafię. Ciekawym doświadczeniem
była także awaryjna zmiana pasa
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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Chociaż początkowo zajęcia
w ramach SJS miały się ograniczać
wyłącznie do kursów dla właścicieli samochodów Subaru, to szybko
okazało się, że zainteresowanie
udziałem w szkoleniach bardzo się
zwiększyło, także wśród kierowców samochodów innych marek.
W ten sposób powstała pierwsza
w Polsce markowa szkoła doskonalenia techniki jazdy.
Renoma oraz legendarny klimat
marki spod znaku Plejad przyciągały również osoby liczące na coś
więcej niż tylko klasyczne kursy
na poziomie podstawowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców chcących trenować na wyższych etapach wtajemniczenia,
powstały kolejne programy zajęć
oraz idea realizacji imprez motoryzacyjnych, wydzielonych ze względu na zupełnie inny charakter do
odrębnego działu firmy, wspominanego już Driving Experience.

ruchu, podczas której mogliśmy się
przekonać, jakie znaczenie ma każde 5 km/h więcej na liczniku.

Zawsze jest dobry czas,
aby zacząć jeździć bezpiecznie
Trening w SJS zalecany jest
wszystkim kierowcom niezależnie od stażu za kierownicą,
ponieważ – jak dowodzą wyniki
badań – kierowcy nie są zdolni do
samodoskonalenia się. Przez całe
życie popełniają te same błędy, jeśli
nikt ich nie skoryguje. Celem dzia-

łania SJS jest nie tylko poprawa
bezpieczeństwa użytkowników
dróg, ale także tworzenie elity kierowców, którzy będą rozpoznawani
na drodze przez swoje zachowanie
i umiejętności. Szkoła Jazdy Subaru
przez lata stała się pewnego rodzaju
benchmarkiem dla innych, powstających później, zwłaszcza markowych akademii.
SJS od lat stawia na jakość zajęć
oraz charakterystyczną, radosną
atmosferę podczas ich trwania.
Trzeba być na torze, aby zrozumieć,
o ile łatwiej doskonali się umiejętności w takich okolicznościach.
Jednym z największych atutów
szkoły jest starannie dobrana kadra
instruktorów SJS. Tę grupę ludzi,
o różnych osobowościach i temperamentach, łączy niesamowita
pasja do tego, co robią.
Dzięki szkoleniu w SJS dowiedzieliśmy się, jak niewiele wiemy
o prowadzeniu samochodu, mimo
lat praktyki. Nie pozostaje więc nic
innego, jak zapisać się na szkolenie
II stopnia z doskonalenia techniki
jazdy. Do zobaczenia na torze!
PLEJADY 2/2019
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SUBARU OUTBACK I XV –
WYGODNIE DO CELU

 ubaru to jeden z nielicznych światowych koncernów samochodowych, w którym każdy
S
nowy model zyskuje samodzielną tożsamość, stając się niejako marką samą w sobie.
Tę świetną passę zapoczątkowała Impreza, która do dziś traktowana jest jako auto
przełomowe, a kontynuują ją kolejne edycje Forestera, Outbacka czy najmłodszego XV.
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D

wa modele Subaru, Outback
i XV, udały się w Tatry, a następnie w Bieszczady, by wśród
piękna dzikiej przyrody w pełni
ocenić możliwości, którymi obdarzył
je producent.

Outback
S ubaru Outback, który zadebiutował w 1994 roku, to prekursor

„kombiaków”, u których podwyższono prześwit czyni je zdolnymi do pokonywania bezdroży.
Nazwa modelu nawiązuje do słabo
zaludnionych, często pustynnych
i półpustynnych terenów Australii, co zdaniem producenta marketingowo podkreśla, że auto świetnie czuje się zarówno na asfalcie,
jak i poza nim.

Japoński koncern
zainicjował produkcję aut osobowych, łączących
komfort z napędem na cztery
koła, którym
niestraszne są
tereny położone
z dala od asfaltu.

Górskie serpentyny, strome
podjazdy i ciasne zakręty to duże
wyzwanie dla każdego kierowcy
i samochodu. Podróż północną
granicą Tatr w okolicach Wierchu Porońca i Łysej Polany oraz
Małą i Wielką Pętlą Bieszczadzką
to doskonały poligon, na którym
można sprawdzić nie tylko właściwości jezdne, ale przede wszyst-

43

MODELE
niezwykle szerokie wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa
i ekonomiczny silnik. Na długie
trasy lepiej sprawdzi się pojemny
i komfortowy Outback, a na co
dzień, w mieście, wygodniej będzie
ze zwinnym i wszechstronnym XV.
A może podstawowy środek
lokomocji w górskich rejonach
zapomnianych przez drogowców?

kim działanie systemów bezpieczeństwa, zarówno na asfalcie,
jak i w terenie. Outback świetnie
sprawdził się nawet na najbardziej
wymagających odcinkach trasy.
Dzięki filozofii inżynierów S ubaru,
dla których najważniejszy jest
układ napędowy (a mówimy tu
o układzie Symmetrical AWD),
auto wyjątkowo pewnie się prowadzi, jest dobrze zbalansowane,
co ułatwia pokonywanie nawet
tych najbardziej ciasnych zakrętów. Prześwit wynoszący 200 mm
pozwala zagłębiać się w miejsca
mniej gościnne, takie jak piaszczyste, wyboiste drogi czy koryta
rzek. Wolnossący silnik o pojemności dwóch i pół litra nie łapie
zadyszki wspinając się pod górę,
choć zdecydowanie lepiej czuje
się na wyższych obrotach. Zastosowana w Outbacku bezstopniowa skrzynia biegów CVT dość
zgrabnie i bez zbędnych opóźnień
przenosi moc na koła, co w autach
konkurencji nie jest już tak oczy-
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Czemu nie, przecież to S ubaru –
z dala od miasta powinno poradzić
sobie bez problemu.

Outback
Na bieszczadzkich trasach
razem z XV (jest to druga generacja najmłodszego crossovera
spod znaku Plejad) podróżował
również Outback. Wśród piękna

wiste. Połykanie długich dystansów na pokładzie tego modelu to
czysta przyjemność. Wygodne,
dopasowane fotele sprawiają,
iż nawet po pokonaniu kilkuset
kilometrów nie czuć zbytniego
zmęczenia, a wyciszenie wnętrza
zapewnia bezproblemową komunikację z pasażerami nawet przy
prędkościach autostradowych.

XV
Dziurawe, szutrowe drogi, polne trakty w górach, a może równe
miejskie ulice z nieco za wysokimi krawężnikami? Współczesne
crossovery są zaprojektowane
tak, aby pokonywać trasy w różnych warunkach terenowych.
Jedne robią to lepiej, inne gorzej.
My postanowiliśmy poddać tym
testom S ubaru XV.
Sprawdzi się ono bowiem doskonale w wielu rolach. Drugi
samochód w rodzinie do jazdy
po mieście? Za takim wyborem
przemawiają atrakcyjna cena,

dzikiej, często nietkniętej przez
człowieka przyrody oba modele przeszły test, który pozwalał
w pełni sprawdzić ich przydatność
do poruszania się w różnorodnym
terenie. Test o tyle trudny, że nie
było tam żadnej taryfy ulgowej,
a pokonywane przeszkody były
rzeczywiste i trójwymiarowe.
Z całą pewnością można stwierdzić, że oba auta zaliczyły ten
sprawdzian, potwierdzając, że pomimo dość klasycznego wyglądu
plejady.subaru.pl
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Połykanie długich
dystansów na pokładzie Outbacka
to czysta przyjemność. Nawet po
pokonaniu kilkuset
kilometrów nie
czuć zmęczenia,
a wyciszenie
wnętrza zapewnia
bezproblemową
komunikację nawet
przy prędkościach
autostradowych.

nie udają nic na siłę, a po prostu
dobrze się prowadzą, nawet
w dość trudnych warunkach.

XV
Wyposażony w wolnossący silnik 1.6 o mocy 114 KM na bardziej
stromych podjazdach nieco odstawał od „większego brata”, choć
220 cm prześwit i krótszy rozstaw osi
dodaje XV off-roadowego charakteru. W jego „wyposażeniu”, tak samo
zresztą jak w Outbacku, znajduje się
PLEJADY 2/2019
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MODELE
przydatny tryb X-MODE, który pomaga w pokonywaniu nierówności
oraz aktywuje system kontroli zjazdu. Silnym punktem konstrukcji (co
stało się normą w Subaru) jest układ
napędowy i zestrojenie zawieszeń.
Dobre trzymanie w zakrętach to
standard, do którego zostaliśmy
przyzwyczajeni w samochodach tej
marki, a za kierownicą można poczuć się pewnie i bezpiecznie.
XV to nie tylko pokonywanie
przeszkód terenowych, ale również
zdobywanie metropolii, gdzie auto
spisuje się równie dobrze. Spokojna,
miejska jazda sprawia, że praktycznie nie słychać pracującego silnika,
nie ma zbędnych wibracji, a CVT
pracuje niemal niezauważalnie.
Standardowo oferowany EyeSight
wspomaga kierowcę podczas jazdy
w korkach, ostrzegając przed przeszkodami lub nieumyślną zmianą
pasa ruchu. Minusem w mieście
może być niewielka na tle konkurencji pojemność bagażnika, wymuszona przez napęd znajdujący się
pod podłogą.
Oczywiście nie można udawać,
że XV to rasowa terenówka, która
wygrzebie się z grząskiego błota,
ale dzielności mogą mu zazdrościć
więksi rywale. 22-centymetrowy
prześwit to ewenement w tej klasie,
pozwalający mu ze spokojem pokonywać nawet trudne szlaki, wjeżdżać w doły, koleiny i brody wodne.
Stały napęd na 4 koła Symmetrical
AWD, który na bieżąco rozdziela
moment obrotowy na poszczególne
koła, sprawia, że to „małe” Subaru
jest zaskakująco sprawne na szosie i w terenie. Mieliśmy okazję to
sprawdzić, przejeżdżając zarówno
przez koryta górskich rzek w Bieszczadach i podjeżdżając pod przeszkody, na których częściej goszczą
pojazdy takie jak Jeepy, Land Rovery czy… ciągniki rolnicze. Na potrzeby zdjęć zaczęliśmy bardzo ostrożnie wjeżdżać w górską rzekę, by po
chwili okazało się, że do kontaktu
podwozia z wodą było jeszcze daleko. W głębokich koleinach sprawdzą
się opony o nieco wyższym profilu,
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co może być zaletą opisywanej
wersji 1.6. Dla niej przewidziano
17-calowe felgi z oponami 225/60,
a mocniejsze XV wyjeżdża z fabryki
na „osiemnastkach”, siłą rzeczy
o niższym profilu. Warto jednak
pamiętać, że fabrycznie montowane
opony nie pozwolą na zapuszczanie
się za daleko w grząski teren. Rzeźba bieżnika nie jest tu nastawiona
na teren, co dało się odczuć na sypkich nawierzchniach.
Kompaktowy crossover S
 ubaru
to jednak coś więcej niż rozsądny
wybór. Ile można atakować krawężniki lub przekraczać brody wodne?
Czas sprawdzić XV w zakrętach.
Plejady niezmiennie oznaczają
ponadprzeciętną frajdę z jazdy…
Nisko umieszczony środek ciężkości i zawieszenie opracowane
z myślą o bezpiecznej i dynamicznej
jeździe sprawiają, że prowadząc
XV po krętych drogach, nie sposób
się nie uśmiechnąć. Bezpośredni
układ kierowniczy szybko przenosi
na koła polecenia kierowcy, a układ

Silnym punktem
konstrukcji (co
stało się normą
w Subaru) jest
układ napędowy
i zestrojenie zawieszeń. Dobre trzymanie w zakrętach
to standard, do
którego zostaliśmy
przyzwyczajeni
w samochodach
tej marki, a za
kierownicą można
poczuć się pewnie
i bezpiecznie.

Wszystkie te systemy nie byłyby warte zbyt wiele, gdyby nie
fakt, że crossoverem S ubaru po
prostu przyjemnie i łatwo można
poruszać się w godzinach szczytu.
Nie brakuje tu zwrotności, a cienkie słupki A nie ograniczają widoczności do przodu. Widoczność
przez tylną szybę wygląda nieco
gorzej z powodu masywnych
słupków C, lecz tu z pomocą przychodzi oferowana w standardzie
kamera cofania.
Miasto oznacza również korki.
W Subaru wyjątkowo łatwo przełknąć kolejne minuty postoju.
Automatyczna skrzynia zaoszczędzi kierowcy skurczu lewej nogi,
a gdy poprzedzający go pojazd
ruszy, a on jeszcze niekoniecznie,
E yeSight da znać, że pora ruszać.
W końcu płynna jazda zmniejsza
zatory drogowe.
Zimowe dni nie sprzyjają widoczności. XV oferuje LEDowe
reflektory, dzięki którym droga
przed samochodem jest doskonale

jezdny nie dostaje zadyszki nawet
przy szybszych ruchach kierownicą.
Warto zauważyć, że ta radość z jazdy pochodzi głównie z dopracowanego układu jezdnego. W zupełności
wystarczający do codziennej jazdy
silnik nie ma bowiem sportowych
aspiracji i nie zagwarantuje wciskających w fotel przyspieszeń, zwłaszcza gdy droga biegnie wysoko ponad
poziomem morza, a powietrze jest
ciepłe i rozrzedzone.
Docieramy na szczyt, a pełna
łuków i nawrotów droga zaczyna
biec w dół. Automatyczna skrzynia CVT została w bazowej wersji
wyposażona w tryb „L”, który
służy do hamowania silnikiem.
Dzięki temu możemy cieszyć się
bezpiecznymi zjazdami bez ryzyka przegrzania hamulców. Takie
prowadzenie jest nie tylko zgodne
ze sztuką, ale i znacznie bardziej
satysfakcjonujące, a Subaru zdecydowanie nam tego nie utrudnia.
Neutralność – to słowo dobrze
opisuje wrażenia z jazdy XV i ma tu
bardzo pozytywny wydźwięk. Samochód nie zaskakuje nerwowymi
reakcjami, nie ma wyraźnych tendencji do podsterowności, ani do
nadsterowności. Charakterystyka
aut z napędem na 4 koła i silnikiem
umieszczonym z przodu jest oczywiście w większości podsterowna,
ale w przypadku kompaktowego
Subaru, dzięki stosunkowo niewielkiej masie i sztywnym nastawom
zawieszenia, „płużenie” w zakręcie
nie pojawi się tak prędko, a na pewno nie bez zapowiedzi. Subaru jest
w bardzo przyjemny sposób czytelnym i intuicyjnym samochodem.
XV jest napędzane silnikami
wolnossącymi, których pod maskami nowych samochodów jest
coraz mniej. Jak to się przekłada
na odczucia z jazdy? Z jednej strony
mamy tu niższy moment obrotowy
niż w turbodoładowanych konstrukcjach, a dla wykorzystania
pełnego potencjału motoru trzeba go
„kręcić” nieco wyżej. Z drugiej zaś
strony taka konstrukcja jest mniej
plejady.subaru.pl
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skomplikowana – nie wymaga tyle
dodatkowego osprzętu, nie musimy
pamiętać o chłodzeniu turbiny po
dynamicznej jeździe. Dodatkowo
nawet przy mocnym deptaniu gazu
taki silnik nie zużyje tyle paliwa co
doładowana jednostka.
Wracamy do miasta. Po drodze
czuwa nad nami szereg asystentów
i systemów bezpieczeństwa. System
EyeSight dostępny w standardzie
monitoruje non stop drogę przed
samochodem. Wykrywając zagrożenie, takie jak zatrzymany lub hamujący awaryjnie pojazd, ostrzeże
kierowcę sygnałem dźwiękowym.
W razie potrzeby wykona również
awaryjne hamowanie. Asystent
pasa ruchu da znać, by skupić
się nieco bardziej na drodze, aby
na przykład nie opuścić swojego
toru jazdy. Podczas wyprzedzania
system monitorowania martwego
pola ostrzeże prowadzącego, gdy
w tym punkcie schowa się inny
pojazd. Niski roadster, motocykl,
rower – przed XV nic się nie ukryje.

W samochodach
Subaru czuwa
nad nami szereg
asystentów
i systemów bezpieczeństwa. System
EyeSight dostępny
w standardzie
monitoruje non
stop drogę przed
samochodem,
wykrywając
różnego rodzaju
zagrożenia.

oświetlona. Posiadają one również
skrętne soczewki kierujące snop
światła w kierunku jazdy. Czy noc,
czy dzień, podmiejskie drogi nie są
już straszne.
Subaru zawsze kojarzyło się
z jakością, nowoczesnością oraz
wszechstronnością użytkowania.
XV nie łamie tej reguły i łączy w sobie to wszystko, co w Plejadach najlepsze. Wymagający kierowcy będą
zadowoleni. A to przecież Subaru
z bazowym silnikiem.
PLEJADY 2/2019
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TEKST: MAREK DWORAK I ZDJĘCIA: MARIOLA DWORAK-ADAMSKA

FORESTEREM PRZEZ VAL PUSTERIA
NAD JEZIORO BRAIES
W być może najpiękniejszych górach na świecie, czyli we włoskich Dolomitach
znajduje się kilka większych i kilkadziesiąt mniejszych urokliwie położonych jezior.
We włoskim Tyrolu, czyli w prowincji Alto Adige największe wrażenie robi, uznawane
za najpiękniejsze z nich, jezioro Braies, choć warto zobaczyć również Lago di Carezza,
Lago de Misurina i, znacznie trudniej dostępne, Lago di Sorapiss.

W

kierunku Lago di Braies wybrałem się od strony przełęczy
Brennero oddzielającej Tyrol
austriacki od włoskiego. Tą drogą wjeżdżają do Włoch polscy turyści kierujący
się do północno-wschodnich i środkowych obszarów słonecznej Italii. Można
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dojechać do Lago di Braies także z drugiej
strony. Ci, którzy przyzwyczajeni są do
drogi przez Graz, Klagenfurt, Villach
i Udine na wybrzeże wschodnie, czyli nad
Adriatyk, mogą w Villach pojechać przez
Spittal nad Drawą i Lienz (przepiękne
austriackie miasteczko, będące w nie-

odległej przeszłości miejscem pobytu
naszej kadry piłkarskiej), a stamtąd przez
Dobbiaco dojechać do celu podróży. Opisałem możliwe do wybrania drogi dojazdu
z Polski, choć nie sądzę, by ktoś z nas był
skłonny pokonać odległość 1100 km tylko z zamiarem zobaczenia tego miejsca.
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Wprawdzie można zmieścić się w tysiącu
kilometrach, ale wówczas ograniczamy
komfortową jazdę autostradami na rzecz
trudnych górskich odcinków, tak że czas
potrzebny do pokonania trasy będzie ten
sam (przy dobrych warunkach atmosferycznych), a wysiłek nawigacyjny i wysiłek kierowcy znacząco większy.
Łatwiej będzie mi namówić czytelników do odwiedzenia jeziora przy okazji
pobytu na nartach w Karyntii lub Tyrolu
austriackim albo niemieckim (Bertechsgaden – „Orle Gniazdo” Adolfa Hitlera,
Keenigsee, Reit im Winkl…), bądź w Tyrolu
włoskim, w Trentino, względnie przy okazji letniej wyprawy nad Adriatyk. Wówczas będzie to jednodniowa wycieczka
tam i z powrotem, przy czym jadąc z okolic
Wenecji, zaliczymy jeszcze Cortinę d’Ampezzo, miejsce olimpiady z roku 1956 i –
być może – z 2026.
Jadąc od strony autostrady A22 Brennero-Modena na węźle prowadzącym do
miejscowości Bressanone kierujemy się
na Val Pusteria, dolinę, która jest koleb-
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ką włoskiego narciarstwa alpejskiego.
Z tych okolic pochodzi zdecydowana
większość wybitnych narciarzy zjazdowych i slalomowych reprezentacji Włoch,
z medalistami olimpiad i mistrzostw świata – rodzeństwem Moelgg i Christofem
Innerhoferem – na czele. Ich matecznikiem jest góra Plan de Corones, bardziej
znana pod niemieckojęzyczną nazwą
Kronplatz. Cały czas jedziemy drogą o numerze SS49, która stanowi obwodnicę
kultowych miasteczek włoskiego Tyrolu:
Brunico i Dobbiaco. To właśnie ponad Brunico wznosi się wielki ośrodek narciarski
Kronplatz, którego szczyt znajduje się
na wysokości prawie 2300 m n.p.m. 10 km
za zjazdem na Brunico znajduje się miejscowość Rasun, skąd skręciwszy w lewo,
dojechalibyśmy do Anterselvy – centrum
włoskiego biathlonu. To tam znajduje
się najwyżej położony w Europie stadion
biathlonowy, na którym każdego roku
w drugiej połowie stycznia rozgrywane są
zawody Pucharu Świata. Po przejechaniu
kolejnych około 10 km, za miejscowością

plejady.subaru.pl

Monguelfo-Tesido, skręcamy w prawo
na drogę, która doprowadzi nas do celu
podróży. Mamy do wyboru kilka parkingów, ostatni tuż przed samym jeziorem.
Po przejściu około 200 m stajemy
na skraju niewielkiego mola, skąd albo
rozpoczniemy wędrówkę pieszą dookoła
Lago di Braies, albo wejdziemy na nie,
żeby wypożyczyć i wsiąść do łodzi, którą
możemy popływać po jeziorze. Wiosłować musimy sami, ale nie jest to trudne,
bo otaczające jezioro góry osłaniają je
od wiatru. Należy jedynie założyć jakieś
dodatkowe odzienie, które pozwoli przetrwać przerwy w wiosłowaniu i podziwianie wspaniałych widoków – pamiętać
należy, że znajdujemy się na wysokości
1500 m n.p.m. Jeśli zdecydujemy się
na wędrówkę – co jest co najmniej równie
godne polecenia – możemy pójść w lewo
lub w prawo. Jeśli skierujemy się w lewo,
unikniemy jednego dość stromego podejścia. Ogólnie trasa nie jest trudna,
nie wymaga bardzo specjalistycznego
obuwia i nadaje się również dla osób

facebook.pl/MagazynPlejady

starszych i dzieci. Dookoła jeziora, które
ma powierzchnię 31 hektarów, mamy do
przejścia nieco ponad 3 km. Zajmie nam to
trochę czasu, albowiem co rusz będziemy
się zatrzymywali, by podziwiać i uwieczniać na zdjęciach zmieniające się wspaniałe widoki.
W połowie drogi, czyli po przeciwnej
stronie jeziora wejdziemy na odcinek
kamienistej plaży. Osobliwością będą tu
mniejsze i większe białe figurki zrobione

z ustawionych jeden na drugim niewielkich kamieni o różnorakich kształtach.
Jeżeli obchodziliśmy Lago di Braies,
kierując się od wejścia w prawo, to teraz
czeka nas dość ostre podejście. Jeśli wybraliśmy na wstępie kierunek w lewo, to
„górską” część ścieżki dookoła jeziora
mamy już za sobą i powrócimy do wejścia
nad jezioro odcinkiem prawie płaskim.
Widoków, które nas czekają, nie da się
opisać. W turkusowej tafli wody odbijają
się różnokształtne szczyty Dolomitów
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podświetlane promieniami słońca. Koniecznie trzeba tu przyjechać! Gwarantuję, że nikt tego nie pożałuje. Czeka nas
czas relaksu z obrazami, które wryją się
w naszą pamięć.
W europejskich rankingach jezior,
które potrafimy ogarnąć wzrokiem w całości, Lago di Braies, inaczej – jak kto woli
w wersji niemieckojęzycznej – Pragser
Wildsee, zajmuje jedno z czołowych
miejsc. W Italii prawie wszyscy plasują
je na pierwszym miejscu. Dodatkowym
atutem jest możliwość łatwego obejścia go
w całości dobrze przygotowaną ścieżką
i łatwy dojazd samochodem lub autobusem na samo miejsce. Po zakończeniu
wycieczki możemy zjeść obiad w funkcjonującej tu restauracji, możemy również
zostać na noc w sporym hotelu położonym

przy samym jeziorze. Jeżeli zdecydowaliśmy się na wycieczkę jednodniową, to
wracając zdążymy jeszcze wpaść do perełek włoskiego Tyrolu – Brunico lub Dobbiaco i San Candido, położonych o kolejne
10 km w drugą stronę. Można tam zjechać
nad kolejne jezioro, Lago di Dobbiaco,
i przekonać się, że jednak Lago di Braies
jest najładniejsze.
Z Dobbiaco do wjazdu na autostradę
w Bressanone mamy jedynie 60 km,
a więc wszystko zdążymy zobaczyć –
oczywiście o ile wybierzemy się w okresie, kiedy dzień jest odpowiednio długi.
Na koniec parę słów o nowym Leśniku,
czyli Foresterze z rocznika 2018. Podobnie
jak w innych modelach Subaru mamy do
dyspozycji system E
 yeSight, czyli śledzące drogę kamery, które powodują, że je-

steśmy ostrzegani o konieczności rozpoczęcia hamowania przed kimś lub czymś,
co pojawia się na kierunku naszej jazdy.
Jeśli nie zareagujemy, to hamowanie
uruchomi się samoczynnie. Podobnie,
jeśli włączymy aktywny tempomat, samoczynnie będzie utrzymywany właściwy
odstęp od poprzedzającego pojazdu, aż do
zatrzymania naszego samochodu w przypadku zatrzymania się poprzednika.
Wówczas, po upływie 3 sekund po odjechaniu pojazdu z przodu, system ostrzeże
nas sygnałem dźwiękowym.
Na trasie z częściową jazdą autostradą
z maksymalną dopuszczalną prędkością
i częściową jazdą poza autostradą (jak
w przypadku podróży do jeziora Braies)
Foresterem zużyjemy niecałe 8 litrów
paliwa na 100 km. Wróćmy do tempo-

matu aktywnego. System ten zapewnia
oszczędność paliwa i pozwala nam na
(względny) odpoczynek za kierownicą,
jeżeli jedziemy za kimś, kto przestrzega
limitów prędkości. Nasze auto samodzielnie łagodnie przyspiesza i hamuje, utrzymując prawidłowy odstęp od poprzednika.
Aktywny tempomat znakomicie sprawdza
się też na autostradach i drogach ekspresowych. Zadajemy mu daną prędkość,
np. maksymalną, jeśli panują dobre warunki jazdy i niejako samoczynnie płynnie poruszamy się, pokonując dziesiątki
i setki kilometrów.
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TEKST I ZDJĘCIA: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

X SUBARIADA NA KAUKAZ PÓŁNOCNY /CZ.2/
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Gdy podczas dwóch Subariad do Gruzji zachwycaliśmy się pięknem Kaukazu, pokonując
kręte, szutrowe drogi dolin Swanetii, Chewsuretii i Tuszetii z majaczącymi w oddali
ośnieżonymi szczytami, nasi przewodnicy mówili nam, że północna strona tych gór
jest jeszcze piękniejsza. Kiedy więc padła propozycja, by Kaukaz Północny był celem
następnej wyprawy, zapisaliśmy się na nią bez wahania.

P

odczas zwiedzania Osetii Północnej towarzyszyła nam ekipa regionalnej telewizji, która realizowała
reportaż dotyczący turystyki w tej części Rosji. Sytuacja polityczna spowodowała bowiem spadek zainteresowania
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turystów tym rejonem, przede wszystkim z obawy o swoje bezpieczeństwo.
Zresztą samo podróżowanie po Kaukazie Północnym też nie jest takie proste.
Żeby móc wjechać w pewne rejony, trzeba posiadać odpowiednie pozwolenia od

lokalnych władz. Przez brak takich pozwoleń nie mogliśmy np. zobaczyć najbardziej malowniczej części Inguszetii.
Reportaż miał na celu przełamanie stereotypów dotyczących bezpieczeństwa,
a nasza grupa miała być tego dowodem.

Jeden z dziennikarzy wcielił się ponadto
w rolę przewodnika i przekazywał nam
wiele cennych informacji dotyczących
Osetii, jej mieszkańców, języka i kultury.
Znał też wiele lokalnych legend i opowieści, którymi dzielił się z nami praktycznie we wszystkich miejscach, które
odwiedziliśmy.
Osetyjczycy mają ciekawą historię. Pochodzą od Alanów, potomków
irańskich plemion Scytów i Sarmatów,
które osiedliły się na stepach u podnóży
Kaukazu Północnego w VII i IV w. p.n.e.
W I w. n.e. zostali oni rozbici przez idących na zachód Hunów. Część przyłączyła się do nich, a pozostali przenieśli
się w górskie rejony i wraz z lokalnymi
plemionami, protoplastami Czeczenów
i Inguszy, stworzyli państwo – Alanię.

W X w., dzięki dobrym relacjom politycznym i handlowym z Bizancjum i Gruzją,
Alanowie przyjęli chrześcijaństwo jako
religię państwową, a królowa gruzińska
Tamara poślubiła księcia osetyjskiego
Dawida Soslana.
W XIII w. Gruzję i Alanię podbiły wojska mongolskie, które ponownie rozbiły
naród alański. Część Alanów, współcześni Osetyjczycy, schroniła się w górach,
a pozostali, zwani Jasami, powędrowali
na zachód, aż na tereny współczesnych
Węgier. Osetyjczycy, po stracie protektoratu gruzińskiego, bojąc się kolejnych
najazdów i ostatecznego rozbicia, zwrócili się do carycy Katarzyny z prośbą o włączenie do Rosji. W zamian za lojalność
Rosjanie nigdy nie użyli wobec nich siły,
co więcej nadawali im ziemię na wła-

sność, funkcje państwowe oraz stworzyli
Osetyjski Okręg Wojskowy z jednostką
wojskową, m.in. we Władykaukazie.
Rosjanie wybudowali także dwie drogi
na południową stronę Kaukazu – Osetyjską i Gruzińską Drogę Wojenną, w celu
kontrolowania sytuacji na Kaukazie,
podboju buntujących się Czeczenów
i Dagestańczyków oraz w celu dalszej
ekspansji na Zakaukazie. Osetyjską Drogą Wojenną migrowali także Osetyjczycy
na południe Kaukazu i tam się osiedlali.
Po rewolucji październikowej Osetia Południowa została włączona w obręb Gruzińskiej Republiki Radzieckiej, jednak
nie przeszkodziło to w dobrych relacjach
pomiędzy narodami.
Relacje pomiędzy nimi pogorszyły się
po drugiej wojnie światowej. Wierni Rosji
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Osetyjczycy konfliktowali się z oskarżanymi przez Rosjan o kolaborację
z Niemcami, Inguszami i Czeczenami.
Również Gruzini zaczęli upominać się
o tereny Osetii Południowej. Po upadku
trzymającego ich w ryzach Związku Radzieckiego relacje te jeszcze bardziej się
zaogniły i kilka razy dochodziło do konfliktów zbrojnych na tym tle. W 1991 roku
lokalne władze proklamowały powstanie
Republiki Osetii Południowej i ogłosiły
niepodległość, której nie uznała Gruzja.
Część rejonów zamieszkiwanych przez
Gruzinów była pod ich kontrolą do wojny
w 2008 roku. Obecnie Gruzja uważa ten
teren, zwany rejonem Cchinwali, za teren
okupowany przez Rosję. W przeprowadzonych tam w 2017 roku wyborach prezydenckich 78% wyborców opowiedziało
się za zmianą nazwy na Alanię.
Osetia to także zupełnie inny język.
Wywodzi się z języka perskiego, przyniesionego tu przez Scytów. Zapisywany był
przy użyciu alfabetu gruzińskiego, łacińskiego, a obecnie używana jest cyrylica,

gór, wśród nich najwyższej w tym rejonie,
mającej 5033 m wysokości góry Kazbek.
W dolinie zatrzymywaliśmy się kilka razy.
Najpierw zwiedziliśmy ruiny skalnej
twierdzy Dzivgis. Tworzyło ją siedem
naturalnych jaskiń zlokalizowanych
w bardzo stromej skale i obudowanych
z zewnątrz murami. Jaskinie były połączone ze sobą demontowanymi pomostami.
Po ich usunięciu twierdza była praktycznie nie do zdobycia. Zbudowano ją prawdopodobnie w XIII wieku i nie zdobyły jej
ani przechodzące tędy wojska mongolskie, ani szach Abbas I, który najechał
Gruzję w XVII wieku i próbował zapuścić
się na północną stronę Kaukazu. Nasz
przewodnik opowiedział nam legendę
o oblężeniu mongolskim. Przedłużające
się oblężenie spowodowało wycieńczenie i braki żywności wśród Mongołów.
Osetyńczycy zrzucili im więc jedzenie
z twierdzy i w trakcie, gdy Mongołowie
zajęci byli jedzeniem, zaatakowali ich
i pokonali. Kolejny przystanek to ruiny
wioski Tsimiti niedaleko miejscowości

i umożliwiały szybkie przesyłanie informacji na odległość, np. o zbliżających się
wrogich wojskach. Budowane one były
bowiem w takich miejscach, że zawsze
jedna wieża była w zasięgu widoczności
dwóch sąsiednich. Pozwalały one także
na przetrwanie zim, gdy warstwa śniegu
w górach sięgała nawet kilku metrów.
Najwięcej wież zachowało się w Czeczenii, w Inguszetii podobno znajdują się
najładniejsze i zlokalizowane w najbardziej niedostępnych miejscach. W Osetii

praktycznie nie przetrwały w całości,
gdyż ludzie rozbierali je w celu pozyskania budulca na współczesne domy.
Opuściliśmy ruiny i udaliśmy się
na wschód szutrową drogą, przez przełęcz do kolejnego interesującego miejsca,
miejscowości Dargavs, zwanej miastem
umarłych. Po drodze mijaliśmy odnawianą wieżę Kurta, której nazwa pochodzi
od imienia jednego z dwóch legendarnych braci, Kurty i Tagana, pierwszych
mieszkańców tej doliny. Po drodze Miłosz
zaliczył kolejnego kapcia, z którym szybko sobie poradził sprawdzoną metodą
„na kołek butylowy”, czym wzbudził zainteresowanie i podziw naszych osetyjskich
towarzyszy. W czasie postoju ekipa nagrała krótkie wywiady z Beatą i Miłoszem.
Gdy dojechaliśmy do Dargavs, naszym
oczom ukazało się miasteczko widzianych już wcześniej charakterystycznych
grobowców, położone na zboczu malowniczego wąwozu Karmadońskiego.
Ponieważ znaliśmy już przeznaczenie
tych domków, domyśliliśmy się, że jest to

cmentarzysko. Według informacji naszego przewodnika grobowce datowane są
na XII–XIV wiek, choć badacze znaleźli
tu także ślady z epoki brązu. Cmentarz
liczy 99 grobowców, wśród których największe mają nawet cztery kondygnacje.
Nad cmentarzem góruje odrestaurowana
wieża obserwacyjna, która według legendy miała służyć do obserwacji zmarłych
dusz. Także tutaj zmarłych chowano
w charakterystycznych łódkach, wierząc,
że dusza, by dotrzeć do nieba, musi pokonać rzekę. Dodatkowo przy każdym grobowcu znajduje się studnia, gdzie według
legendy po śmierci rodzina wrzucała monetę, i gdy ta uderzyła na dnie w kamień
i wydawała dźwięk, był to znak, że dusza
trafi do nieba. W XVIII wieku, gdy na Kaukazie panowała wielka epidemia, która
pochłonęła około 90% ludności, chorzy
ludzie przenosili się na teren cmentarza,
by odizolować się od reszty mieszkańców
oraz by grzebać zmarłych i czekać na własną śmierć. Według innej legendy nad
miejscem tym ciąży klątwa i ten kto tu

Poza grobowcami zachowały się także
fragmenty wież mieszkalno-obronnych.
Popularne po obu stronach Kaukazu budowle służyły jako mieszkania, z funkcjonalnym podziałem na piętra, gdzie parter
zajmowały zwierzęta hodowlane, piętro
zamieszkiwali gospodarze, a najwyższa
kondygnacja przeznaczona była dla gości.
Inne wyższe wieże służyły do obrony,
ponieważ wchodziło się do nich po drabinach, które następnie wciągane były do
góry. Pełniły także funkcję obserwacyjną

do której ze względów fonetycznych dodano literę æ, niewystępującą w żadnym
innym języku zapisywanym tym alfabetem. Dlatego też nasze próby odczytywania zapisanych cyrylicą tekstów w Osetii
kończyły się niepowodzeniem, zmieszanym ze zdziwieniem.
Rankiem wyruszyliśmy z Władykaukazu w kierunku Doliny Kurtatyńskiej.
Płynąca jej dnem rzeka Fiagdon wyrzeźbiła w skałach malowniczy wąwóz.
Tego dnia towarzyszyła nam wreszcie
piękna słoneczna pogoda, dzięki czemu
mogliśmy zobaczyć ośnieżone szczyty
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Fiagdon Górny. Zachowały się w niej
fragmenty wież oraz charakterystyczne
dla tego regionu grobowce. Biedniejsi
mieszkańcy mieli grobowce w formie
ziemianek, natomiast bogatsi w kształcie
domków o charakterystycznych dwuspadowych stromych dachach z małym
pojedynczym okienkiem, przez które
na specjalnych żłobionych w kształcie łodzi deskach chowane były zwłoki. Dzięki
suchemu klimatowi i wiejącym tu wiatrom
ulegały one mumifikacji. Zaglądając do
wnętrza grobowców, można było zobaczyć spoczywające tam ludzkie szczątki.
plejady.subaru.pl
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szkolnego wkroczyła grupa 33 terrorystów, związanych z czeczeńskim rebeliantem Szamilem Basajewem i wzięła
około 1180 zakładników, w większości
dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Po trwającej 3 dni okupacji i nieudanych próbach
negocjacji rosyjskie siły specjalne dokonały szturmu, podczas którego zginęły
334 osoby, a ponad 700 zostało rannych.
Zginęło też 11 żołnierzy oraz 32 napastników. Akcja odbicia zakładników była
przeprowadzana chaotycznie i w sposób
nieprofesjonalny. Sytuacji nie ułatwiał
jednak fakt, że wokół szkoły zgromadzeni
byli rodzice i krewni uwięzionych dzieci,
a posiadanie broni w tych rejonach jest
dość powszechne. Istnieje kilka sprzecznych wersji dotyczących rozpoczęcia
i przebiegu szturmu i pewnie nigdy nie poznamy całej prawdy, jednak niezależnie
od tego skala tragedii była ogromna.
Miejsce robi bardzo przygnębiające
wrażenie. Szkoła jest pozbawiona okien
i wszystkich sprzętów, wnętrza są zniszczone, a na ścianach widać liczne ślady
po kulach. Sala gimnastyczna, na której
przetrzymywane były dzieci, została
przybył, nie wróci stąd żywy. Lokalizacja
cmentarzyska jest nieprzypadkowa. Znajduje się ono na osłonecznionym zboczu
u wrót doliny i podobnie jak w poprzedniej
wiosce panuje tu klimat sprzyjający mumifikacji zwłok. Dodatkowo mieszkańcy
przeznaczyli na cmentarz nieużytek,
który nie nadawał się do budowy osady
lub pod uprawę.
Po przekonaniu się na własnej skórze, że klątwa w naszym przypadku
nie zadziałała, przejechaliśmy przez
przełęcz Karmadońską do miejscowości
Karmadon, a właściwie do zachowanej
najwyższej części miasteczka. Z uwagi
na panujący tu korzystny mikroklimat
władze rosyjskie planowały stworzyć
tu uzdrowisko dla chorych na choroby
płuc. Jednak w 2002 roku zdarzyła się
tu tragedia, która pochłonęła znaczną
część miasteczka i 125 ofiar, w tym ekipę
filmową z Rosji ze znanym aktorem Sergiejem Bodrowem. Doszło do oberwania
się 400-metrowego fragmentu lodowca
Kołka z masywu Kazbeku, który wywołał
olbrzymią lawinę śnieżno-błotno-kamienistą. Na długości około 15 kilometrów
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naniosła ona do 150 m grubości materiału
śnieżno-skalnego, pod którym znalazła
się miejscowość Karmadon. Lawinę zatrzymały dopiero potężne masywy skalne,
zwane Wrotami Karmadonu. Gdyby nie
one, lawina mogłaby dojść do Władykaukazu i liczba ofiar byłaby wtedy znacznie
większa. Gdyby Miłosz nie opowiedział
nam o tym zdarzeniu, pewnie nie zauważylibyśmy w krajobrazie tego, co tam się
stało. Jęzor lawiny porósł już roślinnością
i w znacznym stopniu wkomponował się
w tło. Zjechaliśmy wzdłuż jego brzegu
aż do Wrót Karmadonu, a następnie pokonaliśmy kolejną niewielką przełęcz,
dojechaliśmy do głównej drogi łączącej
Władykaukaz z Gruzińską Drogą Wojenną
i wróciliśmy do hotelu.
Następny dzień dostarczył nam kolejnych mocnych wrażeń, choć tym razem
tych z gatunku dramatycznych. Po wymeldowaniu z się z hotelu i opuszczeniu
Władykaukazu udaliśmy się do Biesłanu,
gdzie 1 września 2004 roku rozegrała się
jedna z większych tragedii związanych
z terroryzmem. Do miejscowej szkoły
w trakcie uroczystości rozpoczęcia roku

obudowana z zewnątrz owalną, ażurową
bryłą, unoszącą jednocześnie przeszklone zadaszenie. Za szkołą znajduje się
długa na kilkadziesiąt metrów marmurowa ściana, na której wygrawerowano
imiona i nazwiska oraz daty urodzenia
wszystkich ofiar. Na sali gimnastycznej
znajdują się liczne fotografie ofiar, a także butelki z wodą mineralną, której uwięzionym dzieciom odmawiali terroryści.
Chodziliśmy tam w milczeniu, patrząc
na uśmiechnięte twarze na fotografiach
i chyba wszyscy zadawaliśmy sobie to
samo pytanie. Dlaczego? Co siedziało
w głowach tych ludzi, że dopuścili się
takiej zbrodni? Co zawiniły im te dzieci?
plejady.subaru.pl

Nazrań o około 4 kilometry. Obecnie
zamieszkuje je około 5 tysięcy mieszkańców, przede wszystkim pracowników
administracji państwowej. Znajduje się
tutaj m.in. pałac prezydencki i parlament, otoczone przez bloki mieszkalne,
z których większość nie jest jeszcze
ukończona. Docelowo ma tutaj mieszkać
około 30 tysięcy mieszkańców. W mieście znajdują się szerokie kilkupasmowe
ulice, wzdłuż nich ciągną się szerokie
chodniki, ze ścieżkami rowerowymi oraz
imponującymi zdobionymi latarniami,
a przystanki autobusowe, niczym w Emiratach Arabskich, są klimatyzowane
i wyposażone m.in. w telewizor i regał
z książkami. Brakuje tylko mieszkańców.
Idąc ulicami, czuliśmy się, jakbyśmy
znaleźli się na planie filmowym. W Magas znajduje się najwyższa na Kaukazie
wieża, stumetrowa Wieża Zgody, zbudowana w 2013 roku na wzór tradycyjnych
wież obronnych. Wokół górnej części
wieży zawieszony jest szklany taras,
z którego roztacza się niesamowity widok. By się tam dostać, trzeba pokonać
pieszo korytarz biegnący od wewnątrz

wokół ścian wieży. Na każdym poziomie
korytarza znajduje się okrągły znak z zapisanym po arabsku jednym z 95 imion
Allacha. Oczywiście nie odmówiliśmy
sobie spaceru na szczyt wieży, a wejście
na szklaną podłogę tarasu Made in CCCP,
zawieszoną sto metrów nad ziemią, budziło dodatkowe emocje. Widoki jednak
wynagrodziły nam trud i stres.
Po zejściu z wieży opuściliśmy miasto
i ruszyliśmy w kierunku następnej republiki kaukaskiej – do Czeczenii. Naszym
celem na ten dzień była jej stolica, Grozny. Dotarliśmy tam późnym popołudniem,
pokonując kolejne wojskowe posterunki.
Zaskoczyła nas pozytywnie reakcja
czeczeńskich kierowców, którzy widząc
polskie rejestracje, trąbili i pozdrawiali nas, niektórzy zagadywali i życzyli
udanego pobytu w Czeczenii. Kolejnym
zaskoczeniem, jak na warunki subariadowe, był także przygotowany na tę noc
nocleg w pięciogwiazdkowym Hotelu
Grozny. A wieczorem czekały nas jeszcze
inne atrakcje.
ciąg dalszy w następnym numerze

Po opuszczeniu szkoły udaliśmy się
jeszcze na chwilę na cmentarz, specjalnie
wybudowany dla ofiar zamachu. Nazwany został Miastem Aniołów. Wszystkie
grobowce zbudowano w tym samym stylu
i z tego samego kamienia. Różnią się tylko
szerokością, w zależności od liczby ofiar,
które są w nich pochowane. Przy wejściu
na cmentarz znajduje się pomnik – Drzewo Żalu, przedstawiający cztery kobiety,
które wypuszczają z rąk do nieba poległe
dzieci – aniołki.
Pełni zadumy opuściliśmy Osetię
i wjechaliśmy do kolejnej, najmniejszej
republiki kaukaskiej, do Inguszetii.
Z uwagi na brak przepustek, nie byliśmy
w stanie zwiedzić jej górskich rejonów.
Zamiast tego Beata z Miłoszem zabrali nas w bardzo osobliwe miejsce, do
miasta Magas. Jest ono ciekawe z kilku powodów. Jego budowę rozpoczęto
w 1994 roku w miejscu, gdzie istniało
już w czasach starożytnych miasto o tej
samej nazwie, oznaczającej w języku
inguskim miasto słońca. W 2000 roku
zostało ogłoszone nową stolicą Inguszetii, oddaloną od dotychczasowej, miasta
facebook.pl/MagazynPlejady
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MAŁE RAJDY

TEKST I ZDJĘCIA: MODELMANIA.PL

RAJDÓWKA SUBARU

W KRAINIE SZUFLANDII
Wcale nie trzeba wykradać magicznego eliksiru, by trafić do świata wielkich emocji,
nieziemskich prędkości oraz tryskającego spod kół szutru. W krainie Szuflandii też można
spotkać kolorowe rajdówki przyspieszające do setki w kilka sekund. Spotkać można… Subaru.

N

ajwiększym marzeniem mieszkańców Szuflandii było trafienie do
świata ludzi, kuszącego rozrywką, wolnością i… kobietami. Nas, fanów
Subaru, kusi jeszcze kolorowymi rajdówkami, zapachem wysokooktanowej
benzyny i jazdą szerokimi slajdami na walimskiej kostce. Patrząc jednak w drugą
stronę i marząc, by choć na chwilę jako
człowiek trafić do świata Szuflandii,
wcale nie musimy rezygnować z naszych
motoryzacyjnych pasji. Japończycy już
dawno zminiaturyzowali rajdowy świat do
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skali 1:10, nie idąc na żadne kompromisy.
Projektanci z Tamiya nie słuchają księgowych, tworząc modele idealne i realistyczne. Są gwarancją małego arcydzieła,
wiernie oddającego ducha prawdziwego
samochodu sportowego. Oczywiście konstruktorzy pozostawiają też dużo swobody
modelarzom, którzy za pomocą specjalistycznych lakierów i folii budują repliki
swoich mistrzów kierownicy. Te trafiają
potem na specjalne półki lub do szklanych gablot. Ale nie wszystkie. Niektóre
z nich wyjeżdżają na odcinki specjalne,

by sprawdzić się w iście rajdowym środowisku, na zabrudzonych asfaltach
i szutrowych alejkach.
Kilka lat temu, łącząc pasje do rajdów
dużych i małych, zbudowaliśmy bodaj
pierwszy w Polsce fabryczny zespół
rajdowy RC – Subaru Poland RC Team.
Od samego początku nasz kierowca tworzył modele, wzorując się na aktualnym
malowaniu „dużego” teamu. Dzisiaj, mimo
przerwy w regularnych startach, powstaje piąta już replika Subaru Imprezy…
WRX STI w skali 1:10.

Bazą nowej rajdówki jest słynne i cenione przez kierowców RC podwozie
Tamiya XV-01. Jest niemal w całości
oryginalne – posiada tylko wzmocnione
dyferencjały, pasek napędowy, amortyzatory i specjalny zespół napędowy
(elektryczny) pozwalający rozpędzić
maszynę do prędkości blisko 80 km/h.
Ustawienia modelu dopasowywane są
do charakteru danych zawodów – i co
ciekawe – sporo rozwiązań stosowanych
w dużym Subaru sprawdza się doskonale
w jego wersji zdalnie sterowanej.
– Pamiętam, jak dzień przed rajdem
mieliśmy wspólny event z ekipą Szkoły
Jazdy S ubaru – wspomina Michał Jasiński, kierowca S ubaru Poland RC Team. –
Zapytałem wtedy, jak ustawiają rajdówkę
na suchy asfalt, by lepiej słuchało się
zakrętów. Z lekkim uśmiechem zdradzili
kilka ciekawych rozwiązań, nie wierząc,
że sprawdzą się one w tak małym modelu.
Po powrocie, już w nocy na kilka godzin
przed zawodami, zmieniłem olej w przednim dyferencjale, zmieniłem nastawy
amortyzatorów i… wygrywałem. Auto jechało jak po sznurku, skręcało tam, gdzie
chciałem i jak chciałem. Nie uciekało przodem z zakrętu, nie musiałem pokonywać
nawrotów na kilka razy – było perfekcyjne.
Widać więc, że duże i małe S ubaru mają
ze sobą coś wspólnego.
Dzisiaj oba modele Subaru mają też
wspólne oklejenie. Najnowszy projekt,
który kibice spotykać będą na trasach
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski, niezwykle efektownie łączy
ze sobą mocne kolory czerwieni i satynowej czerni ze srebrnymi logotypami
STI. Pojawienie się w zespole nowego
sponsora, firmy ACG Auto, dodało Subaru
jeszcze skrzydeł – można je zobaczyć
na tylnych błotnikach. Te wszystkie figury, logotypy i kształty zostały skutecznie
zredukowane do skali 1:10 i przeniesione
na lexanową karoserię Subaru Imprezy
WRC 2008, oczywiście najlepszej światowej marki Tamiya.
Prace na budową repliki rozpoczęliśmy od lakierowania fragmentu karoserii
kolorem czerwonym. Pozostałą część,
zgodnie z pierwowzorem, wykończyliśmy niezwykle efektowną i oryginalną
białą perłą, Tamiya PS-57. Po zdjęciu folii
zabezpieczającej całość prezentowała

się niesamowicie. Kolejnym etapem prac
było odpowiednie zeskalowanie i dopasowanie poszczególnych elementów.
Stosowaliśmy te same odcienie co w dużym Subaru, może z małym wyjątkiem –
bardziej błyszczącego antracytu. Wykorzystaliśmy nawet drogą folię kanalikową, która ułatwia aplikację na delikatnej
i elastycznej karoserii. Pierwszy oklejony
został dach czarną satyną i czerwoną
folią w jego tylnej części. Później wykonaliśmy maskę, starając się ze szwajcarską precyzją odpowiednio rozmieścić
logotypy i czarne aple. Najwięcej czasu
poświęciliśmy na boki – odpowiednie
dopasowanie logo „Subaru” do znaczka
„STI” czy wpasowanie się z prostokątnymi paskami w różnych odcieniach,
przecinających logotyp „STI”. Trzeba
tutaj pamiętać, że karoseria nieco jednak
różni się swoimi wymiarami od prawdziwego samochodu, a my chcieliśmy być
jak najbliżsi oryginału. Większość naklejek z logotypami partnerów i sponsorów
wykonaliśmy w poznańskiej drukarni,
która jako jedyna zaoferowała nam pomoc w druku na białym podkładzie w tak
małych rozmiarach. Po kilku godzinach
pracy przy modelarskiej lampce, z ostrym
nożykiem w ręku i specjalistyczną pincetą, wdychając ostry zapach środka do
odtłuszczania IPA, mogliśmy cieszyć się

z efektu końcowego – Subaru polskiego
zespołu rajdowego. Na końcu padł jednak
jeszcze jeden szalony pomysł – brakuje
przecież załogi.
W tej dziedzinie nie mamy jeszcze
dużego doświadczenia, ale podjęliśmy
wyzwanie. Kokpit rajdowy do samodzielnego lakierowania wykonała oczywiście
Tamiya. Są więc figurki kierowcy i pilota,
przetłoczenia deski rozdzielczej, zapasowego koła, kawałek kierownicy, fotela czy
lewarek dźwigni zmiany biegów i hamulca
ręcznego. Wszystko trzeba jednak złożyć,
skleić, wyciąć, zmontować. Potem polakierować, a na końcu, pędzelkiem punktowym o średnicy włosia poniżej 1 mm,
namalować oczy, brwi, paski na kasku czy
4-punktowe pasy bezpieczeństwa. Masaż
szyi i pleców był nagrodą za cierpliwość
i dokładność.
A tak naprawdę to nagrodą jest radość,
gdy zmęczeni i częściowo sparaliżowani
patrzymy na małe Subaru. Gdy znajomi
komentują i dają lajki, pytając czasami:
a to prawdziwe czy model? Gdy sesja zdjęciowa w dynamicznych ujęciach pokazuje
pędzącą rajdówkę po oesie, z daleka nie
wiadomo, czy jedzie 300-konne WRX STI,
czy elektryczna „zabawka” w małej skali.
Zmęczeni, ale warto było – bo mały świat
jest równie piękny i emocjonujący co
świat Subaru Poland Rally Teamu.
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TEKST: MAREK DWORAK

MODEL DOBREGO KIEROWCY
(KONSTYTUCJA KIEROWANIA
SAMOCHODEM) /CZ.5/
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wydania kolejnym tematem cyklu kompleksowo
przedstawiającego wszystkie wymogi doskonałego kierowania samochodem jest
przecinanie się kierunków ruchu.
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ak więc, kontynuując omawianie zagadnień dotyczących idealnego (i optymalnego) zachowania się kierowcy
na drodze, przechodzimy do następnego zagadnienia.

Przecinanie się kierunków ruchu –
pierwszeństwo przejazdu pojazdów
Obowiązujące reguły dotyczące
pierwszeństwa oraz obowiązku zachowania szczególnej ostrożności
dotyczą każdego miejsca, w którym
następuje przecięcie się lub złączenie kierunków ruchu.

Szczególna ostrożność obowiązuje od momentu zbliżania
się do miejsca przecięcia albo
połączenia się kierunków ruchu.
Pojęcie szczególnej ostrożności oznacza stan zwiększonej
koncentracji, poszerzonej obserwacji i przygotowania na działanie
mające wyeliminować możliwość
powstania zdarzenia drogowego
(przygotowanie do użycia sygnału
dźwiękowego, hamulca, kierownicy
celem skorygowania toru jazdy).
Najbardziej charakterystycznym miejscem, w którym mamy do

Obowiązujące
reguły dotyczące
pierwszeństwa
oraz obowiązku
zachowania szczególnej ostrożności
dotyczą każdego
miejsca, w którym
następuje przecięcie się lub złączenie kierunków
ruchu.

czynienia z przecinaniem się kierunków ruchu, szczegółowo opisanym i obwarowanym dodatkowymi
zakazami, jest skrzyżowanie, czyli
przecięcie się w jednym poziomie
dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie
z powierzchniami utworzonymi
przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia.
Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia
drogi twardej z drogą gruntową,
z drogą stanowiącą dojazd do
obiektu znajdującego się przy dro-
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dze lub z drogą wewnętrzną. W każdym z tych trzech przypadków
mamy do czynienia z manewrem
włączania się do ruchu. Wjeżdżając
z drogi gruntowej, z obiektu przydrożnego (stacji paliw, parkingu,
hotelu lub prowadzących do nich
dróg dojazdowych) albo z drogi
wewnętrznej, w tym strefy ruchu
oraz ze strefy zamieszkania, ustępujemy pierwszeństwa nie tylko
wszystkim pojazdom (niezależnie
od tego, z której strony nadjeżdżają), ale również pieszym.
Warto w tym miejscu dodać
(celem utrzymania kompleksowości opracowania), że na skrzyżowaniach zabronione jest wyprzedzanie jadących jezdnią pojazdów
silnikowych (z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym lub na których ruch jest kierowany) oraz
zatrzymywanie niewynikające
z warunków ruchu lub przepisów,
dodatkowo także na odcinku
10 metrów przed i za skrzyżowaniem, na jezdni, chodniku i poboczu.
Zakazy te nie obowiązują
na przecięciu albo złączeniu z drogą gruntową, na przecięciu bądź
złączeniu z drogą dojazdową do
przydrożnego obiektu oraz na przecięciu względnie złączeniu z drogą
wewnętrzną.
Problem jest ze strefą zamieszkania, gdyż może być ona utworzona zarówno na obszarze dróg
publicznych, jak i wewnętrznych.
W tym pierwszym przypadku przecięcie czy złączenie z nią stanowi
skrzyżowanie (a co za tym idzie
obowiązują tam powołane zakazy),
a w drugim – ze skrzyżowaniem
nie mamy do czynienia. W przypadku braku informacji o drodze
wewnętrznej należy przyjmować,
że przecięcie bądź połączenie drogi
ze strefą zamieszkania stanowi
skrzyżowanie.
Jeżeli nie mamy do czynienia
z włączaniem się do ruchu, to kolejną regułą dotyczącą zachowania przy przecinaniu (łączeniu) się
kierunków ruchu jest obowiązek
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ustępowania pierwszeństwa
pojazdowi nadjeżdżającemu
z prawej strony, a w przypadku
skręcania w lewo – ustępowania
jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu
w prawo. Nie dotyczy to jednak
pojazdów szynowych, bowiem one
mają pierwszeństwo w stosunku
do innych pojazdów, bez względu
na to, z której strony nadjeżdżają
lub w którą stronę skręcają. Dodatkowo tu pojawia się wyjątek od
wyjątku, bowiem w sytuacji włączonego sygnału zielonego pojazd
jadący na wprost ma pierwszeństwo przed skręcającym tramwajem.
Ustąpienie pierwszeństwa
w stosunku do pojazdów to powstrzymanie się od ruchu, jeśli
miałby on spowodować konieczność zmiany kierunku jazdy,
zmiany pasa ruchu lub istotnej
zmiany prędkości przez kierujących pojazdami.
Podsumowując zapisy „kodeksu
drogowego”, należy przyjąć następującą kolejność w ustępowaniu
pierwszeństwa, licząc od manewrów najbardziej podporządkowanych:
1) włączanie się do ruchu,
2) cofanie,
3) 	z awracanie (w doktrynie
przyjmowany jest również
pogląd częściowo odmienny,
przyznający pierwszeństwo
zawracającemu na drodze
z pierwszeństwem w stosunku
do wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej – autor niniejszego opracowania z tezą tą się
nie zgadza, ale warto wiedzieć
o różnicy zdań w przedmiotowej
materii i za kierownicą podwójnie uważać),
4) 	w yjeżdżanie z drogi znajdującej
się po lewej stronie w stosunku do innej drogi, jeśli nie ma
znaków ustalających pierwszeństwo, wyjeżdżanie z drogi
podporządkowanej – o ile ruch
nie jest regulowany sygnalizacją
świetlną.

(…) na skrzyżowaniach zabronione
jest wyprzedzanie
jadących jezdnią
pojazdów silnikowych (z wyjątkiem
skrzyżowań
o ruchu okrężnym
lub na których ruch
jest kierowany) (…)

Punkt 4 odnosi się do tzw. hierarchii przepisów, zawartej
w art. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przypomnę, że obowiązuje
następująca kolejność stosowania
się do dyrektyw zawartych w prawie ruchu drogowego w przypadku
zbiegu norm:
a)	polecenia wydawane przez
uprawnionego do kierowania
ruchem,
b) sygnały świetlne,
c) znaki drogowe,
d) przepisy ogólne.
Należy dodać, że jeżeli brak jest
rozstrzygnięcia pierwszeństwa
na którymś z pięter hierarchii,
to zawsze od razu przechodzimy

rys. 1

rys. 3

na wskazania przepisów ogólnych.
Na przykład jeśli wyświetlany jest
sygnał zielony i zamierzamy skręcić w lewo w kierunku, w którym
przebiega droga z pierwszeństwem
(tzw. pierwszeństwo łamane),
to ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi, który skręca w prawo, bowiem
decydują reguły ogólne, a nie znaki
(rys. 1). Jeżeli sygnalizacja świetlna
zostanie wyłączona, to w grę wejdą
znaki – wówczas przysługiwać ono
będzie pojazdowi skręcającemu
w lewo, bowiem tak przebiega droga
z pierwszeństwem (rys. 2).
Przypomnijmy znaki ustalające
pierwszeństwo:

oraz znaki ustalające podporządkowanie:

rys. 2

plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

W przypadku braku znaków,
które ustalają pierwszeństwo –
schodzimy na poziom przepisów ogólnych, czyli zawartych
w art. 25 ustawy Prawo o ruchu drogowym reguł pierwszeństwa dla
pojazdów nadjeżdżających z prawej strony oraz – w przypadku
przecinania się ruchu pojazdów
nadjeżdżających z przeciwnych
kierunków – pierwszeństwa jadących na wprost lub skręcających
w prawo w stosunku do skręcających w lewo.
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia o pierwszeństwie na podstawie zastosowanych na skrzyżowaniu znaków
drogowych również decydują
cytowane powyżej przepisy ogólne.
Tak więc w sytuacji opuszczania drogi z pierwszeństwem najpierw uczyni to ten pojazd, który
nadjeżdża z prawej strony (rys. 3).
Analogicznie będzie z pojazdami
zjeżdżającymi z dróg podporządkowanych (rys. 4).
Jak wynika ze schematu kolejności przejazdu przedstawionego
na rysunku po prawej stronie
(rys. 4), znak „stop” (B-20) nie
stanowi o „mocniejszym podporządkowaniu” niż znak „ustąp
pierwszeństwa” (A-7).

rys. 4

Znaki te różnią się od siebie
tylko tym, że znak B-20 wskazuje na konieczność zatrzymania
pojazdu, a znak A-7 – brak tej
konieczności.
Zabrania się wjeżdżania
na skrzyżowanie lub inne przecięcie, złączenie czy rozwidlenie
kierunków ruchu, jeśli na nim
lub za nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.
Odpowiednikiem tej normy
w przypadku ruchu regulowanego za pomocą sygnalizacji
świetlnej jest przepis stanowiący o zakazie wjazdu za
sygnalizator pomimo wyświetlanego sygnału zielonego, jeżeli
ze względu na warunki ruchu
na skrzyżowaniu lub za nim
opuszczenie skrzyżowania nie
byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
W następnym odcinku cyklu
omówię wytyczne dotyczące
zachowania w przypadku przecinania kierunków ruchu pojazdów
i pieszych. Poruszę wszystkie
aspekty wynikające z tych relacji, a także przepisy dotyczące
przejeżdżania przez przejazdy
kolejowe.
ciąg dalszy w następnym numerze
PLEJADY 2/2019

65

PISZĄ O NAS
MAGAZYN MIŁOŚNIKÓW SUBARU

magazynmotomi.pl
STYCZEŃ 2019

Test Subaru XV 1.6 115 KM –
model, który „wyprostował
moje oczekiwania”
Dokładne poznanie samochodu, potrzeb użytkownika i wyrokowanie opinii, czy model ten spełnia wymagania,
nie jest sprawą banalnie prostą. O ile
bowiem wielkość sylwetki i poręczność
auta w ruchu miejskim możemy poznać
zawsze, to walory jezdne zależą w dużej
mierze od warunków, w jakich odbywa
się test. Może się wówczas zdarzyć,
że model, który przekreślamy z założenia, okaże się wersją wartą polecenia.
Tak właśnie było w przypadku prezentowanego Subaru XV 1.6…
Za każdym razem, gdy opisuję wersję
crossover, trafiam na ten sam dylemat…
napęd na dwie osie.
Jako osoba mieszkająca w terenie podgórskim, gdzie opady śniegu
potrafią czasami uprzykrzyć życie,
stwierdzam, że crossover to namiastka
terenowego stylu SUV-a, który jest fajny
w mieście, ale naprawdę nie jest ideałem w trudnych chwilach. Tak więc,
mimo iż mam świadomość, że napęd
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na wszystkie koła dla większości nabywców jest zbędny, ja osobiście lubię,
aby samochód o „terenowym obliczu”
podołał w terenie, gdzie będzie ślisko,
gorsza przyczepność i delikatnie pod
górę.
Nowe Subaru XV miałem okazję
poznać dokładnie rok temu. Model
testowany wówczas miał silnik 2.0. (…)
Nie wyobrażałem sobie wówczas, jak
można w modelu XV jeździć z silnikiem 1.6 115 KM. Aby poznać ten model,
wziąłem go więc do jazd i… przyszło
otrzeźwienie. Zacznijmy jednak od
początku.

Nadwozie – po prostu crossover,
ale z DNA SUV-a
Samochody crossover mają charakterystyczną karoserię o większym prześwicie, duże koła i wysoką
pozycję pasażerów. Nie inaczej jest
w przypadku Subaru XV. Jego długość
to 4465 mm, szerokość 1800 mm, wysokość 1615 mm, rozstaw osi wynosi
2665 mm, a prześwit to 221 mm (prekursor stylu i najlepiej sprzedający
się crossover – Nissan Qashqai –
ma odpowiednio dł./szer./wys.:
4394/1806/1590 mm, rozstaw osi to
2646 mm, a prześwit – 180 mm). Jeżeli

dodamy, że Subaru XV jest oferowany
na kołach 225/60R17, to model jawi się
nam jako prawdziwy miejski wojownik.
Jednakże w Subaru XV przeważają
cechy SUV-a, a można nawet powiedzieć, że Subaru XV to mały SUV,
który nie poddał się ogólnej tendencji
przemiany w crossovera – miejskiego
wojownika i jest wszechstronnym wojownikiem.
Jak zapewne miłośnicy marki
Subaru odkryją, prezentowany samochód XV, oprócz diametralnej poprawy
urody karoserii w stosunku do poprzednika, nieznacznie urósł (poprzedni model miał długość 4450 mm, szerokość
1780 mm, wysokość 1570 mm i rozstaw
osi 2635 mm).
Te zmiany są efektem zastosowania
w aktualnym (całkowicie NOWYM!)
modelu XV, zmienionej, innowacyjnej
platformy podłogowej: Subaru Global
Platform (SGP). (…)
W czasie kilkunastodniowej przygody z Subaru XV spotkały mnie przygody
potwierdzające moje przekonanie,
że crossover powinien mieć napęd
na cztery koła. (…)
Pierwszą z nich odczułem jadąc
wieczorem z domu (mieszkam 6,5 km
od południowej obwodnicy Krakowa
w kierunku Zakopanego) do centrum
handlowego. Przejeżdżając nad autostradą, zobaczyłem ogromne korki
na A4, a na wjeździe z autostrady do
miasta stała ciężarówka. Także wjazd
na drogę główną był mocno utrudniony,
więc bocznymi drogami dojechałem
na parking przed centrum handlowym, gdzie wysiadłem z samochodu
i… wszystko stało się jasne – parking
(i drogi) były całkowicie oblodzone.
Ja nie odczułem tego, gdyż jadąc wolno (ze względu na korki) i z napędem
Subaru AWD, nie miałem ani jednego
sygnału o poślizgu, czy niekontrolowanym ruchu pojazdu. Oczywiście gdybym jechał szybciej, to na lodzie nawet
napęd 4WD nic by nie dał, ale w warunkach zakorkowanego miasta i powolnego ruchu czułem się jak właściciel rasowego konia obok jadących na psach
i kotach.
Jeszcze większą sympatię do modelu
poczułem następnego dnia, gdy w okoplejady.subaru.pl

licach południa spadło 14 cm śniegu.
Ponieważ wyjazd spod mojego domu
to wjazd pod kątem 90 stopni w drogę
dojazdową do głównej (mającą długość
ok. 50 metrów i nachylenie 10%), jest
oczywiste, że już na starcie mechanizm
różnicowy wprawia jedno z kół w większe obroty i tylko brak śniegu na drodze
gwarantuje bezproblemowy dojazd do
głównej.
Odczułem to w przypadku Opla
Crosslanda X, który wyjechał tylko
po dokładnym odśnieżeniu drogi,
ale w Subaru XV… jazda była, jakbyśmy
jechali po idealnie suchej drodze.
Co więcej, zaskoczył mnie silnik,
który dotychczas był obiektem moich drwin, ale okazał się ideałem. Bez
względu bowiem na moc i tak nie jechałbym przecież szybciej, pewniej,
bezpieczniej.
Utwierdziła mnie w tym przekonaniu żona, jadąca – jak zwykły
użytkownik, a nie dziennikarz – rano
do pracy bez odśnieżania wyjazdu,
a po dyżurze w szpitalu wsiadająca
do samochodu i wracająca do domu.
W przypadku użytkowania przez nią,
samochód jeżdżący ok. 15 km po mieście od chwili rozruchu, gdy temperatura wynosiła –6° i powrocie zimnym
samochodem w temp ok. –4° spalał
9,5 l/100 km. (…)
Jednakże najbardziej ciekawy (nawet dla mnie!) był test skrzyni CVT.
Jak słyszałem kiedyś od Prezesa
Subaru Polska Witolda Rogalskiego:
„Ta skrzynia biegów to ideał przekazywania napędu na koła. Delikatnie naciskasz pedał gazu i trzymasz, a wtedy
jedziesz bez żadnych reakcji i technika
robi wszystko za ciebie…”.
Ustawiałem więc wskaźnik zużycia
paliwa na wyświetlaczu i naciskając
pedał przyspieszenia, ustabilizowałem
obroty silnika na 2000 obr./min.
Miałem w tym przypadku swoją teorię i skrzyni CVT nie darzyłem sympatią, ze względu na jej ospałość i niezbyt
komfortową pracę (najpierw wzrost
prędkości silnika i głośna praca, a dopiero potem przyspieszanie). Tym razem, wiedząc, że silnik 1,6 115 KM nie
zapewni mi wrażeń z energicznej jazdy,
skupiłem się na dokładnym (po raz
facebook.pl/MagazynPlejady

pierwszy!) sprawdzeniu skrzyni CVT.
Ustawiałem więc wskaźnik zużycia paliwa na wyświetlaczu i naciskając pedał
przyspieszenia, ustabilizowałem obroty
silnika na 2000 obr./min.
Jadąc ze stałymi obrotami w pofałdowanym terenie, okazało się, że zużycie
paliwa było prawie stałe (ruch wskaźnika graficznego mógł wynikać tylko
z błędu pomiaru lub oporów powietrza),
a samochód jechał płynnie i liniowo.
Co więcej, wyjeżdżając pod górę zużycie paliwa także było na stałym poziomie (przypominam obroty cały czas
2000 obr./min), a samochód płynnie
jechał bez zadyszki.
Oczami wyobraźni widziałem nawet,
jak jadę pod tą górę na rowerze szosowym (w lecie jestem tam bardzo często)
i zmuszony jestem zmieniać przełożenia, stopniowo zwiększając zębatki
z tyłu. W tym wypadku ta zmiana następowała płynnie, liniowo i nieodczuwalnie. (…)
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Dla kogo wersja S
 ubaru XV 1,6?

miłośników i właścicieli pojazdów Subaru.

Z pewnością nie jest to wersja dla
osób lubiących dynamikę, energiczną
jazdę, które znaczną część eksploatacji
będą miały na trasie. Jest to raczej model dla ceniących spokojne przemieszczanie się i komfort. Pojazd jest bowiem
faktycznie doskonale wyciszony,
a układ napędowy nie przenosi do wnętrza żadnych wibracji. Oczywiście gdy
potrzeba, to zespół napędowy zapewnia
efektowne przyspieszenia, ale… jazda
stale z dynamicznym naciskaniem
pedału gazu jest męcząca ze względu
na hałas i zużycie paliwa.
Poza tym to prawdziwy miejski wojownik, któremu niestraszne – w przeciwieństwie do wielu konkurentów –
pozamiejskie szlaki.
No i rzecz najważniejsza. Subaru
XV 1,6 kosztuje od 87 000 zł, co czyni
go trzecim w Polsce najtańszym autem
z automatyczną skrzynią przekładniową i napędem 4WD. Jest zatem tańszy
niż Suzuki SX4 S-Cross, Hyundai Kona,
Fiat 500X czy Ssangyong Korando.
Zatem układ Symetrical AWD, technologia Subaru i cena są czynnikami,
które powinny zmusić do zastanowienia: MOŻE JEDNAK Subaru XV?
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