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NA POCZĄTEK

PRZEKRACZANIE
GRANIC

S

tarsi z nas pamiętają jeszcze czasy
(tzw. słusznie minione), gdy przekraczanie granicy było ogromnym
wydarzeniem.
Wszelkie formalności związane
ze zdobyciem upragnionego dokumentu uprawniającego do opuszczenia
państwa trwały tygodniami, a nawet
miesiącami (szczególnie gdy chcieliśmy
odwiedzić jakieś państwo poza „demoludami” i potrzebny był paszport). Nie
o tym jednak chciałem pisać, lecz o samym przekraczaniu granic. Ówcześnie
wiązało się to ze stresem (przepuszczą,
czy się do czegoś przyczepią?), czasem
oczekiwania w kolejce do granicy, wyładowywaniem z samochodu niemal
wszystkiego, dokładnym sprawdzaniem
przez celników, czy nie wywozimy jakichś tajemnic wagi państwowej lub też
po prostu zbyt dużej ilości papierosów
czy alkoholu. Kilka, a czasem i kilkanaście godzin to była norma.
Dzisiaj, gdy w ramach strefy Schengen
na granicy nawet się nie zatrzymujemy, trudno to sobie wręcz wyobrazić.
No, chyba że nasza droga prowadzi w innym kierunku, poza strefę, na przykład
na wschód. Tutaj można sobie przypomnieć, jak to „dawniej bywało”… Wprawdzie WOP-ista czy celnik nie jest już królem wszechwładnym, od którego zależą
nasze losy, ale dalej może nam życie mocno uprzykrzyć, a czas pobytu na granicy
zdecydowanie przedłużyć. Szczególnie
gdy udajemy się jeszcze dalej.

JEDŹ BEZPIECZNIE,
JEDŹ PEWNIE...
...OSZCZĘDZAJ!
ISR to Inteligentny System Ratunkowy automatycznie powiadamiający Centrum Monitoringu Keratronik o zdarzeniu alarmowym wraz z podaniem lokalizacji pojazdu. Przesłany sygnał jest natychmiast weryfikowany i przekazywany do odpowiednich służb ratunkowych. ISR jest dodatkowo wyposażony
w funkcję detekcji nieautoryzowanego przemieszczania pojazdu oraz możliwość lokalizacji pojazdu, pełniąc w ten sposób funkcję antykradzieżową.

www.keratronik.pl
tel.: 801880800
facebook.pl/MagazynPlejady

Tutaj znane motto „podróże kształcą” znajduje pełne uzasadnienie.
I choć znaczenie tego sformułowania
zazwyczaj jest kojarzone z kształceniem w dziedzinie geografii, obyczajów,
języków itd., to śmiało można w tym
kontekście dodać także kształcenie
w dziedzinie historii najnowszej – historii PRL-u. Przekraczając granicę
między Gruzją a Rosją, czy też przybywając do ukraińskiego portu w Odessie,
możemy na żywo doświadczyć tego,
co było we wspomnianym PRL-u normą.
Myślę, że gdyby w ramach zajęć szkolnych organizować takie wycieczki
dla młodzieży, to rzeczona młodzież
rozumiałaby lepiej, czym właściwie jest
Unia. Do tego wycieczka po ukraińskich drogach, wizyta w sklepie na rosyjskiej prowincji i… również najmłodsi
docenialiby osiągnięcia naszego kraju
w ciągu ostatnich 30 lat.
A kto wie, być może – wbrew
wzorcom otrzymywanym na co dzień
z wszelkiego rodzaju mediów, a częstokroć także w gronie rodzinnym, w szkole i wśród znajomych – nauczyliby się
odróżniać wysoką wartość łatwego
przekraczania granic państwa od negatywnego, choć jeszcze łatwiejszego
w dzisiejszym świecie, przekraczania
granic moralności czy prawa.
Życzę Państwu (i całej Polsce) zawsze bezpiecznego docierania do celu.
Witold Rogalski
Dyrektor S
 ubaru Import Polska
PLEJADY 5/2019
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AKTUALNOŚCI

ODLICZAMY OSTATNIE DNI DO TOKYO MOTOR SHOW

J

ak zwykle o tej porze roku trwają intensywne przygotowania i odliczanie
ostatnich dni do wystawy motoryzacyjnej Tokyo Motor Show. Będzie to już
jej 46. edycja, a wszyscy zainteresowani
nowościami ze świata czterech kółek będą
mogli zwiedzić ją w terminie 25 października – 4 listopada. Czego będzie można
spodziewać się na stoisku Subaru?
Generalnie rzecz ujmując, podczas wystawy w Tokio planujemy przedstawić przyszłą
wizję naszej marki, zgodnie z którą „powstaną
samochody, które sprawią, że nasze życie będzie jeszcze lepsze”. Zrobimy to w sposób najlepszy z możliwych – prezentując najnowsze

6

odsłony naszych samochodów. Wśród nich
na stoisku pod znakiem Plejad nie zabraknie
przede wszystkim prototypu nowego Levorga
skonstruowanego z wykorzystaniem najnowszych technologii. Będzie to jego światowa
premiera. W tym miejscu warto przypomnieć,
że model debiutował w 2014 roku, w Tokio zobaczymy natomiast po raz pierwszy,
jak będzie wyglądała jego druga generacja.
Obok Levorga na stoisku w Tokio zaprezentujemy również koncept Subaru VIZIV
Adrenaline. Jest to pierwszy pojazd koncepcyjny, który jest projektowany zgodnie
z naszą nową filozofią „BOLDER”. Cechuje
ją wyraźne i odważne wyartykułowanie

kluczowych elementów języka projektowego marki Subaru w pojazdach, nad
którymi pracujemy. Koncept VIZIV Adrenaline będzie łączył cechy samochodu,
które na pewno spodobają się osobom
prowadzącym aktywny tryb życia, z wyjątkowymi możliwościami jazdy w terenie.
Na naszym stoisku w Tokio zobaczyć
będzie można również kilka innych modeli. Nie zabraknie na nim: prototypowego pojazdu WRX STI z silnikiem ostatniej
edycji o oznaczeniu kodowym EJ20,
Imprezy Sport 2. 0i-S E
 yeSight, S
 ubaru
XV Advance i Forestera Advance, a także S
 ubaru BRZ GT300. Zapraszamy!

ROZBUDOWANA GALERIA STI ZAPRASZA

S

ubaru Tecnica International Inc. (STI)
odpowiedzialne za sportowe oblicze
marki ukończyło rozbudowę swojej galerii dostępnej dla zwiedzających
w japońskim mieście Mitaka położonym
na terenie prefektury Tokio. Otwarcie
jej nowej części nastąpiło 21 września, przyciągając rzesze entuzjastów
samochodów Subaru i fanów STI.
Galeria STI powstała w 2009 roku.
Ci, którzy mieli dotychczas okazję ją odwiedzić, wiedzą, że można podziwiać w niej liczne historyczne eksponaty związane z historią
firmy, w tym modele Imprezy WRC, które

ukończyły rajdowe mistrzostwa świata, jak
również Imprezę 22B STI Version z edycji
limitowanej. W związku z zapowiadaną
rozbudową tego wyjątkowego miejsca od
początku bieżącego roku można podziwiać
w nim dodatkowe wystawy, ukazujące między innymi trofea zdobyte przez załogi STI
w zmaganiach na torach wyścigowych oraz
liczne pamiątki związane z tymi wydarzeniami. Można poznać również kolejne szczegóły z historii firmy, a na specjalnie do tego
przygotowanych ścianach zostawić swój
własny ślad w postaci wiadomości adresowanej do S
 ubaru Tecnica International Inc.

Galeria w Mitace dostępna jest dla
zwiedzających zarówno w dni robocze,
jak i w weekendy. To właśnie w soboty
i niedziele spotkać będzie w niej można
specjalnych ambasadorów STI, którzy
udzielą wszelkich informacji przybyłym
gościom. Będzie ona również miejscem,
w którym organizowane będą wystawy
specjalne oraz różne dodatkowe imprezy
i wydarzenia. Już teraz na odwiedzających
czeka wystawa zatytułowana „Odkryj STI
część 1 – wczesne lata STI 1988–1998”,
opracowana specjalnie na okoliczność
udostępnienia nowej przestrzeni galerii.
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30 LAT SIA I 6 MILIONÓW SAMOCHODÓW NA KONCIE

S

ubaru of Indiana Automotive (SIA),
odpowiedzialne obecnie za produkcję
aż czterech modeli na rynek północnoamerykański, świętowało niedawno 30-lecie
swojej działalności. Po upływie niecałego
tygodnia od urodzinowych obchodów fabryka
miała kolejny powód do dumy – z jej taśmy
produkcyjnej zjechał egzemplarz Legacy

w specyfikacji 2020 będący 6-milionowym
samochodem zmontowanym właśnie w SIA.
Zakład produkcyjny SIA położony jest
w mieście Lafayette w stanie Indiana. Założony został on 14 maja 1987 roku i od początku
swojego istnienia stanowił spółkę joint venture
Subaru i Isuzu. Produkcja rozpoczęła się w nim
11 września 1989 roku, czyli wspomniane trzy

dekady temu. Wówczas z jego taśm montażowych zaczęły zjeżdżać pierwsze Subaru
Legacy oraz pick-upy Isuzu. W następnych
latach obok kolejnych modeli Subaru w zakładzie montowano również, między innymi, Isuzu
Rodeo, Hondę Passport czy Toyotę Camry.
Dopiero od czerwca 2016 roku skupiono się
tam wyłącznie na produkcji samochodów spod
znaku Plejad. Warto nadmienić, że zakład dba
nie tylko o najwyższą jakość pojazdów, które
w nim powstają, lecz również o zapewnienie
zatrudnianym w nim pracownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa. Co więcej,
produkcja samochodów odbywa się w nim
z poszanowaniem środowiska naturalnego.
15 lat temu zakład został pierwszym na terenie Stanów Zjednoczonych obiektem, w którym zaprzestano przekazywania odpadów
na wysypiska, otrzymując status zero-landfill.
SIA jest jedynym zakładem produkującym
samochody S
 ubaru zlokalizowanym poza
kontynentem azjatyckim. Obecnie każdego
dnia wyjeżdżają z niego wprost na amerykańskie drogi nowiutkie Ascenty, Imprezy,
Legacy i Outbacki. Dwa ostatnie z wymienionych modeli już w specyfikacji 2020 produkowane są tam od końca lipca bieżącego
roku. Warto dodać, że od 1990 roku do chwili
obecnej roczna łączna liczba samochodów,
które rocznie powstają w SIA, wzrosła
z 67 000 do blisko 390 000. Gratulujemy!

KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU EDWARD ZA NAMI

26

września po raz kolejny
w całej Europie wystartował
projekt EDWARD. Podobnie jak dwa lata temu i w roku ubiegłym
całym sercem wspieraliśmy tę niezwykle ważną inicjatywę. Przypomnijmy
zatem krótko, co tak naprawdę oznacza jej główny cel, jakim jest ZERO.
Projekt, któremu nadano nazwę EDWARD,
został zainicjowany w 2016 roku przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego
TISPOL. Jej długoterminowym celem jest
ograniczenie do minimum liczby ofiar śmiertelnych i osób ciężko rannych na naszych
drogach. Wspomniany projekt jest natomiast
jednym z najważniejszych środków, które prowadzić mają do osiągnięcia tego właśnie założenia. EDWARD to tzw. Europejski Dzień bez
Ofiar Śmiertelnych na Drogach. W tym roku
ten dzień przypadł na czwartek 26 września.
Pomysłodawcy akcji tradycyjnie zachęcali do
tego, by w tym szczególnym dniu wszyscy
użytkownicy dróg zwrócili większą uwagę
na kwestię bezpieczeństwa. Bez względu
na sposób pokonywania przez nas kolejnych
kilometrów – samochodem, motorem, rowerem czy też pieszo – każdy z nas był w tym
dniu proszony o większą uwagę i skupienie
na drogach. Zwiększona świadomość i staranna analiza podejmowanych przez nas decyzji

10 MILIONÓW SUBARU SPRZEDANYCH W USA

Untitled-9 1

W

poprzednim numerze naszego magazynu informowaliśmy, że niedawno w USA swojego nabywcę znalazł dwumilionowy egzemplarz Forestera. Dzisiaj chcielibyśmy
podzielić się kolejnym sukcesem naszej marki za oceanem, tym
razem dotyczącym łącznej liczby sprzedanych samochodów spod
znaku Plejad. Swojego nabywcę znalazł tam właśnie egzemplarz
Imprezy, który zamknął pierwszą dziesiątkę milionów wszystkich
Subaru sprzedanych dotychczas w USA. Ten niezwykle ważny
krok milowy w historii naszej marki w tym kraju postawiony został w najstarszym amerykańskim punkcie sprzedaży naszych
pojazdów Nate Wade Subaru działającym od 50 lat w Salt Lake
City w stanie Utah, co dodatkowo podniosło rangę wydarzenia.
Impreza w specyfikacji 2019 sprzedana jako samochód Subaru
„sygnowany” w USA numerem 10 000 000 zakupiona została
przez Craiga Harmona, który wybrał ją dla swojej córki Rachel.
Nie było to pierwsze S
 ubaru w jego rodzinie, lecz już siódme! Odbierając nowe cztery kółka w Nate Wade Subaru, dziesięciomilionowy klient przywitany został uroczyście przez właściciela
salonu Kirka Schneidera i jego personel oraz czterech przedstawicieli centrali Subaru w Ameryce, co stanowiło dla niego nie lada
niespodziankę. Uzasadniając kolejny już wybór pojazdu naszej
marki, Craig Harmon podkreślił zaufanie swoje i swoich bliskich
do samochodów Subaru. Decyzja o ich zakupie za każdym razem podyktowana była ich wysokim poziomem bezpieczeństwa,
niezawodnością i pewnym zachowaniem na drodze w trudnych
warunkach pogodowych. Jedynym minusem pojazdów spod znaku Plejad jest, jak żartobliwie stwierdził, ich długa żywotność.
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Subaru w Ameryce rozpoczęło swoją działalność w 1968 roku,
wprowadzając na rynek model 360. W pierwszym roku sprzedaży trafił on do 332 Amerykanów. Obecnie w USA dostępnych jest
aż osiem modeli S
 ubaru. Przyglądając się historii popytu na nasze
samochody w tym kraju, warto zwrócić uwagę, że sprzedaż pierwszych pięciu milionów ich egzemplarzy zajęła aż 41 lat. Drugie tyle
modeli Subaru znalazło natomiast swoich nabywców zaledwie w ciągu nieco ponad 10 lat. Wrzesień tego roku był z kolei już 93. miesiącem
nieustannego wzrostu sprzedaży samochodów spod znaku Plejad
w USA i jednocześnie tym, w którym była ona najwyższa w historii.
plejady.subaru.pl

wideo z przesłaniem wspierającym akcję,
dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat
inicjatywy. Swoje wsparcie dla niej wyrażali
między innymi przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, czy też organizacji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach wielu europejskich miast. My również
już po raz trzeci gorąco jej kibicowaliśmy,
zachęcając między innymi użytkowników
samochodów S
 ubaru do podpisywania wspomnianej deklaracji i dodawania do niej komentarza „Me and my Subaru will be a zero hero”.
Niestety również i w tym roku podczas
akcji nie udało się całkowicie wyeliminować niebezpiecznych zdarzeń na drogach
i osiągnąć zamierzonego celu – braku ofiar
śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych. Projekt z całą pewnością spełnił
jednak bardzo ważne zadanie – przypomniał
kierowcom, rowerzystom i pieszym o przerażających statystykach. To dzięki niemu

przekraczanie dozwolonej prędkości, niedostosowywanie jazdy do panujących warunków pogodowych i drogowych, niezachowywanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu, zasiadanie za kierownicą
po spożyciu pewnych leków, alkoholu bądź
narkotyków, tak zwana jazda na pamięć, zbyt
duża pewność siebie i przecenianie własnych możliwości, czy wreszcie nagminne
używanie telefonów komórkowych w trakcie prowadzenia – oto droga do katastrofy

wielu z nich dowiedziało się, że każdego dnia
na drogach Europy ginie średnio aż 70 osób!
Co minutę natomiast na skutek wypadków
komunikacyjnych aż 3 osoby doświadczają
ciężkich obrażeń ciała, na zawsze zmieniających ich życie. A przecież takich tragicznych w skutkach zdarzeń można uniknąć.
EDWARD przypomniał, że każdy z nas może
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Wystarczy, że wszyscy
zmienimy nieco nasze zachowanie i zaczniemy przestrzegać pewnych podstawowych
zasad, których wbrew pozorom wcale nie
ma aż tak wiele. Agresja kierowców, nieprzestrzeganie limitów pracy przez zasiadających
za kółkiem tirów i autokarów, zapominanie o zapinaniu pasów bezpieczeństwa,

i główne przyczyny tragedii na naszych
drogach. EDWARD tradycyjnie adresowany
był także do pieszych. Przypomniał im, jak
ważne jest obserwowanie tego, co dzieje się
na drodze i w jej pobliżu. W porę dostrzeżone niebezpieczeństwo może uratować nam
życie. Wszyscy zatem – idąc poboczem,
jadąc rowerem lub motorem, czy wreszcie
prowadząc samochód – musimy nauczyć
się patrzeć, słuchać, przewidywać i umiejętnie oceniać sytuacje w ruchu drogowym.
O projekcie EDWARD z całą pewnością
usłyszymy ponownie w przyszłym roku. Nie
czekajmy jednak tylko na ten jeden, konkretny Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych
na Drogach. Cel mu przyświecający powinien stale towarzyszyć nam wszystkim.

podczas ich użytkowania miały zapobiec jak
największej ilości ryzykownych sytuacji, które
mogłyby zagrażać naszemu zdrowiu i życiu.
Podobnie jak w ubiegłych latach EDWARD
był szeroko nagłośniony w mediach społecznościowych. Na oficjalnej stronie projektu
można było podpisać specjalną deklarację
złożoną z 14 punktów dotyczących bezpiecznego użytkowania dróg. Wiele osób nagrywało przy tym i publikowało w sieci krótkie filmy
facebook.pl/MagazynPlejady
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RAJDY

TEKST: MACIEJ KRACIK/SPRT I ZDJĘCIA: MARCIN KALISZKA

BARDZO DOBRY WYSTĘP SPRT
W RAJDZIE ROKIŠKIS

Kolejnym zwycięstwem w klasie LARC2 – Grupa N zakończył się start załogi Subaru
Poland Rally Team w Rajdzie Rokiškis – piątej rundzie Rajdowych Mistrzostw Litwy.
Kuba Greguła i Grzegorz Dachowski zajęli także piąte miejsce w klasyfikacji generalnej
imprezy wśród zawodników klasyfikowanych w litewskim czempionacie.

S

tart w Rakiszkach był dla młodego kierowcy SPRT kolejnym
poważnym krokiem w nabieraniu
rajdowych doświadczeń, przede wszystkim z uwagi na ekstremalne warunki
pogodowe panujące podczas zapoznania
z trasą. Kuba nie miał do tej pory okazji
jeździć po mokrych, miejscami bardzo
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śliskich szutrach. Odcinki specjalne
przygotowane przez organizatorów były
bardzo szybkie, a zmienna przyczepność
i wiele technicznych partii wysoko podniosły poprzeczkę zawodnikom. Kluczem
do sukcesu było przede wszystkim utrzymanie pełnej koncentracji do ostatnich
metrów każdego oesu. Mimo że Kuba po

raz pierwszy startował w tak trudnych
warunkach, udało się uniknąć poważniejszych przygód i po raz kolejny z rzędu
stanąć na podium w swojej klasie.
Kuba Greguła: Start w Rajdzie Rokiškis był dla mnie dużym wyzwaniem.
Opisywanie odcinków specjalnych
w ulewnym deszczu z prawego fotela,

pierwszy rajd przejechany po bardzo
miękkich, miejscami błotnistych szutrach,
duży moment przed metą siódmego oesu
i kapeć, na którym przejechałem ponad
sześć kilometrów. Kolejne nowe sytuacje,
które budują moje rajdowe doświadczenie.
Do tej pory, w zasadzie zawsze podczas
kolejnych przejazdów tych samych odcinków specjalnych, udawało się nam poprawiać swoje czasy. Tym razem droga była
miejscami tak zniszczona, że podczas
drugiego przejazdu wielu zawodników
notowało słabsze wyniki. Po raz kolejny
pokazaliśmy, że kilka miesięcy ciężkiej
pracy przyniosło efekty również w warunkach, z jakimi do tej pory nie mieliśmy
okazji się mierzyć.
Grzegorz Dachowski: Bardzo dobry
rajd. Tysiące kibiców na trasie, szczegól-

nie na hopach… Wyglądało to jak podczas
Rajdu Finlandii. Odcinki specjalne pełne
niespodzianek, które podczas zapoznania z trasą kryły strugi wody i kałuże.
Kuba po raz pierwszy musiał zmierzyć się
z warunkami, które nawet dla doświadczonych litewskich kierowców były sporym
wyzwaniem. Na przedostatnim odcinku
specjalnym złapaliśmy kapcia. Wiedząc,
że wymiana koła na odcinku kosztowałaby
nas spadek o co najmniej jedno miejsce,
trzeba było podjąć decyzję, czy kontynuować jazdę. Jak się okazało – podjęliśmy tę
właściwą i ukończyliśmy rajd na pierwszym
miejscu w klasie LARC2 wśród zawodników
klasyfikowanych w Mistrzostwach Litwy.
Partnerami Subaru Poland Rally Team
w sezonie 2019 są: Santander Leasing,
Keratronik, Eneos, ACG Auto, SJS, Pirelli.
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TEKST: MACIEJ KRACIK/SPRT I ZDJĘCIA: MATEUSZ BANAŚ

KUBA GREGUŁA NA PODIUM
W RAJDZIE ŚLĄSKA

Młody kierowca Subaru Poland Rally Team bardzo dobrze rozpoczął starty w Rajdowych
Samochodowych Mistrzostwach Polski. W swoim pierwszym asfaltowym rajdzie,
dzięki szybkiej, a przede wszystkim skutecznej jeździe, Kuba Greguła pilotowany przez
Grzegorza Dachowskiego zajął pierwsze miejsce w klasie Open N.

M

ocnym akcentem Kuba Greguła
i Grzegorz Dachowski zaznaczyli
swój pierwszy start w rundzie
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Debiutujący w krajowym czempionacie młody kierowca S ubaru musiał
zmierzyć się nie tylko z doświadczonymi kolegami. Podczas drugiej sobotniej pętli spadł deszcz, a Kuba po raz
pierwszy jechał po mokrym asfalcie
na oponach przeznaczonych na suche
nawierzchnie. W zmiennych i dość
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trudnych warunkach potrzebna była
chłodna kalkulacja i unikanie zbędnego
ryzyka. Najważniejszym założeniem
na Rajd Śląska było przejechanie jak
największej liczby kilometrów i poznawanie możliwości samochodu. Okazało
się jednak, że lata doświadczeń na torach kartingowych, a także kilometry
przejechane podczas niemieckiej rundy
WRC, gdzie załoga SPRT jechała jako
auto funkcyjne „00”, oraz dobrze przepracowane testy dały znakomity efekt –

wygraną w klasie Open N w pierwszym
rajdzie Mistrzostw Polski.
Kuba Greguła: Pierwszy raz w życiu
jechałem rajdówką po mokrym, w dodatku
na slikach, po raz pierwszy jechałem po
zmroku z elektrownią na masce. Piątkowe,
techniczne oesy miejskie jechało mi się
naprawdę bardzo dobrze. Później bywało
nieco trudniej. Myślę jednak, że niemiecka
runda WRC była bardzo dobrym przygotowaniem do tego rajdu, choć jadąc jako
samochód funkcyjny, musieliśmy skupić się
plejady.subaru.pl

przede wszystkim na naszych zadaniach.
Mimo wszystko kilkaset kilometrów oesowych dało nam bardzo dużo doświadczenia,
które wykorzystałem w tym rajdzie, co zaowocowało dobrym wynikiem na mecie.
Pod względem sportowym świetny rajd, nie
spodziewałem się, że jesteśmy w stanie zakończyć go na najwyższym stopniu podium
w swojej klasie. Nie byłoby to możliwe bez
zaangażowania całego zespołu i perfekcyjnie przygotowanego samochodu. Przed
rajdem nie przyszło mi do głowy, że wygramy jakikolwiek odcinek. Starałem się
jechać rozsądnie, by znaleźć się na mecie
i zrealizować nasz najważniejszy cel – doskonalenie rajdowego warsztatu w warunkach sportowej rywalizacji.
Grzegorz Dachowski: Zastanawiałem
się przed startem, jak będzie wyglądało
nasze tempo w porównaniu do naszych
doświadczonych kolegów. Tym bardziej
że priorytetem była przede wszystkim
rozsądna jazda i komplet kilometrów oesofacebook.pl/MagazynPlejady

wych, a nie walka o czołowe lokaty. Okazało się jednak, że można jechać mądrze,
szybko i skutecznie, lądując na pierwszym
miejscu w klasie. Rajd Śląska był dobrą
szkołą, przede wszystkim dzięki zmiennej
pogodzie. Pracowaliśmy nad odpowiednimi
ustawieniami zawieszenia na poszczególne
odcinki, nie trafiliśmy też z doborem opon
na drugą sobotnią pętlę, którą przejechaliśmy na slikach po deszczu. Myślę jednak,
że finalnie była to znakomita lekcja dla
Kuby – dobrze, że zdarzyło się to teraz,
na samym początku rajdowej przygody.
Trudne, zaskakujące sytuacje, z których
wychodzi się zwycięsko, motywują i dają
dużo satysfakcji.
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,
Międzynarodowego Vice Mistrza Polski
w klasie JUNIOR MAX 2015, Vice Mistrza

Polski Rotax Max Senior 2016 i Vice
Mistrza Europy CEE Rotax Max Senior
2017. Ma także na swoim koncie wiele
wygranych wyścigów w Polsce i Europie.
Był także członkiem 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
wywalczyli tytuł Mistrzów Polski w klasie Open N.
Partnerami Subaru Poland Rally Team
w sezonie 2019 są: Santander Leasing,
Keratronik, Eneos, ACG Auto, SJS, Pirelli.
PLEJADY 5/2019
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TEKST: NATALIA SATŁAWA

BIAŁASEM PRZEZ LUBELSKIE,
CZYLI STI NA TUR-SZOSIE

Podobno STI na trasie turystyczno-szosowej to „obciach”. Jeżeli to prawda, to z dumą
mogę nazwać siebie „pilotem obciachem”. Jako że wyższość trasy szosowej do nas nie
przemówiła, po raz trzeci zdecydowaliśmy się wybrać trasę turystyczną. TUR-SZOS idealnie
wpisuje się w nasz światopogląd oraz spełnia nasze oczekiwania względem spędzenia
długiego czerwcowego weekendu. Lokalizacja tegorocznego zlotu – lubelskie wraz
z Podlasiem. Niby blisko, ale nigdy nie było nam dane samodzielnie dotrzeć w te rejony.

Są

takie dni w roku, na które wyczekujesz. Dzieci
z utęsknieniem wyczekują np. Dnia Dziecka, zlotowicze
natomiast oczekują nadejścia prima
aprilis. Ten dzień nieodzownie od
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kilkunastu już lat związany jest
z rozwianiem najbardziej strzeżonej
tajemnicy, dotyczącej lokalizacji Zlotu Plejad w danym roku. Pierwszego
kwietnia grupowy czat na Messengerze, który pozostał z poprzednich

Plejad, non stop sygnalizował kolejne wiadomości. Szaleństwo powiadomień zwiastowało godzinę 12:00,
a wraz z nią chęć zapisów 5 zaprzyjaźnionych z nami załóg. Wybiło
południe – pora ruszyć z zapisami!

Wybieramy następujące po sobie
numery startowe, aby w miarę możliwości startować po kolei, określamy
rozmiary koszulek, deklarujemy
się jako zatwardziali mięsożercy –
w mgnieniu oka rubryczki formularza zgłoszeniowego zapełniają się.
Kolejne załogi meldują ukończenie
zadania. Uff… udało się – wszyscy
zapisani. Jedziemy na Plejady!
Standardowo pierwsze wiadomości SMS-owe z Biura Zlotu otrzymuje
się w czwartek w okolicach godziny
10:00 – takie miłe powitanie. Zdziwienie było ogromne, gdy we wtorkowy wieczór na ekranach telefonów ukazała się nowa wiadomość od
nadawcy „Zlot Plejad”. Wiadomość
o tyle nurtująca, że zawierała nie-

znane mi dotąd określenie na mazidła przeciw komarom – repelenty.
Ot, ciekawostka, Subaru bawi i uczy!
Kwestię przygotowania samochodu
pozostawiłam kierowcy – co ja się
będę wtrącać, wystarczy, że w swoim muszę sprawdzać olej. Z zadań
technicznych mogłabym co najwyżej umyć szyby i ewentualnie dolać
płynu do spryskiwaczy, choć jak
się później okazało, nie było takiej
konieczności. Wszystko gotowe,
pozostaje spakować walizki, umyć
„Białasa” i wyczekiwać czwartku.

Czwartek 20/06/2019
Janów Podlaski położony jest
180 km od Warszawy, w związku
z powyższym postanowiliśmy

Pierwszy kwietnia
nieodzownie od
kilkunastu już
lat związany jest
z rozwianiem
najbardziej strzeżonej tajemnicy,
dotyczącej lokalizacji Zlotu Plejad
w danym roku.

wyruszyć w czwartkowy poranek.
Trasa wiodła przez małe miejscowości, w których natknęliśmy się
na procesje związane z obchodem
święta Bożego Ciała. W naszym
własnym minikonwoju niestrudzenie brnęliśmy dalej do celu, mijając
mocno zdziwionych uczestników
kolejnych procesji. Z każdym pokonanym kilometrem poziom ekscytacji rósł, aż w końcu samochodowa nawigacja ogłosiła: „miejsce
docelowe znajduje się po prawej
stronie”. Naszym oczom ukazał
się hotel Zamek Janów Podlaski
(cztery gwiazdki), który w tym
roku piastował rolę Bazy Zlotu. Po
dotarciu do biura zawodów czekało
nas kilka formalności: odbiór nu-
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fot. Jan Cetera
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fot. Jan Cetera ›

mieszkańców nie powoduje tu niezrozumiałych niesnasek i konfliktów.
Książka drogowa doprowadziła
nas do pierwszej niemotoryzacyjnej
atrakcji plejadowej: Alpakarium Stara
Kornica. Alpaki, niechlubnie mylone
z lamami, to niezwykle mięciutkie
stworzenia. Wełna, którą otrzymuje
się z tych zwierząt, podobno może
być używana przez alergików. Nalot
niebieskich ludzików nie wzruszył
jednak dumnych alpak, nawet
na moment nie przestały żuć trawy.
Próba kiziania alpaki została zakończona sukcesem pomimo odpierania
przez nas ataku krwiożerczych

Wizyta w Muzeum
Ziemi Mielnickiej,
zwiedzanie Motocykli w Drohiczynie
oraz cerkwi Koterka Tokary przybliżyły nam historię
ziemi podlaskiej,
jej ludzi oraz ich
obyczajowości.

Ziemie Podlasia to
sielski klimat,
który jest prawdziwym ukojeniem dla
oczu mieszkańców
wielkomiejskich
blokowisk.

fot. Jan Cetera

fot. HORIZONT

się do czasów szczenięcych i czerpałam z tego radość. Po spełnieniu
wszystkich obowiązków i formalności udaliśmy się do hotelu, w którym
stacjonowaliśmy. Jako że na Plejady
wybieraliśmy się większą grupą,
zrezygnowaliśmy z oferowanej
przez Subaru bazy noclegowej,
a wybrany przez nas hotel oddalony
był od Bazy Zlotu o jedyne 7 km.
Resztę popołudnia spędziliśmy we
własnym gronie, a wieczorne pogadanki umilała nam muzyka rozbrzmiewająca z otrzymanego w wyprawce głośnika bezprzewodowego,
który pełni również funkcję powerbanka – nie dość, że gadżet, to jeszcze funkcjonalny.

insektów (repelenty jednak się przydały). Pierwsza pieczątka na karcie
drogowej zdobyta, a my ruszyliśmy
w stronę zamku, który został zaprojektowany oraz zbudowany przez
jednego człowieka. Zamek Kasztel-ik,
bo o nim tu mowa, umiejscowiony był
w środku lasu. To niezwykle ciekawa
konstrukcja autorstwa pana Jerzego
Korowickiego. Kasztel-ik powstał
z miłości do kamieniarstwa oraz
zapału do ciężkiej pracy. Nazywany
Koroną Podlasia, w moim odczuciu,
w pełni zasłużył na to miano. Czas
gonił, a my mieliśmy jeszcze w planie
wizytę w Muzeum Ziemi Mielnickiej,
Muzeum Motocykli Drohiczyn oraz

plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

cerkwi Koterka Tokary. Wszystkie
powyższe w formie przyspieszonej
przybliżyły nam historię ziemi podlaskiej, jej ludzi oraz ich obyczajowości. Najciekawsze z eksponatów to
mielnicka dłubanka oraz motocykl
z silnikiem typu bokser z szalonym
przebiegiem 6 km.
Trasa turystyczno-szosowa, jak
sama nazwa wskazuje, zawierała
również elementy trasy szosowej –
próby sportowe. Pierwsza próba,
niezbyt widowiskowa, odbyła się
na lotnisku w Białej-Podlaskiej
(jazda prosto, maksymalna prędkość, hamowanie przy pachołkach,
pomiar V-max oraz długości drogi
hamowania). Druga z ułożoną trasą
PLEJADY 5/2019
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fot. HORIZONT × 3 ›

fot. HORIZONT

merów startowych, obowiązkowe
badanie techniczne pojazdu oraz
oklejenie numerami startowymi.
Z naklejkami oraz kartą badania technicznego udaliśmy się
na przegląd. Panowie z serwisu,
jak co roku, podzieleni byli na dwie
sprawne ekipy: ekipę oklejającą
samochód oraz ekipę sprawdzającą stan techniczny pojazdu. Przegląd przedplejadowy nie wykazał
żadnych nieprawidłowości, a panowie z serwisu punkt po punkcie
odhaczali kolejne rubryki na karcie badania – wiadomka, Subaru
się nie psuje!

Piątek 21/06/2019
Plejadowy piątek to jeden z dwóch
dni w roku, w którym nie muszę się
zastanawiać, co na siebie włożyć – to
takie odprężające. Szybka kawka
do śniadania, ostatnie sprawdzenie
oleju (na wypadek, gdyby w trakcie
nocy miało go ubyć), książka drogowa w dłoń – jestem gotowa być
pilotem! Przed linią startu naszym
oczom ukazał się organizator „A”
z alkomatem w dłoni oraz organizatorzy „B” wręczający prowiant.
Dmuchanie „świeczki” zaowocowało
ukazaniem się zielonej lampki. Kalorie w postaci kanapek i batonów
spakowane do auta, karta zadań
wręczona przez sędziów, szybkie
„powodzenia” i ruszamy.
Ziemie Podlasia to łąki, barwne
pola, bujne lasy i mnóstwo bocianich
gniazd wraz z ich mieszkańcami.
Ukojenie dla oczu mieszkańców wielkomiejskich blokowisk. Sielski klimat
roztaczał się wokół – tu czas płynął
wolniej, pomimo wyśrubowanych
czasów umieszczonych w książkach
drogowych. Kolejną rzeczą, która
rzucała się w oczy poza stadami
bocianów, była naprzemienność
i mnogość występowania budynków
sakralnych: kościołów oraz cerkwi.
W trakcie przejazdów przez okoliczne
miejscowości odnosiło się niezbite
wrażenie, że wielowyznaniowość

‹ fot. HORIZONT

fot. Jan Cetera

Ostatnim obowiązkowym punktem czwartkowego dnia było szkolenie pilotów. Szkolenia w zależności
od wybranej trasy prowadzone były
zarówno przez instruktorów Szkoły Jazdy Subaru oraz takich ikon
motosportu, jaką bez wątpienia jest
Maciej Wisławski. Przy okazji szkolenia pilotów zajrzeliśmy również
do sklepiku Subaru. Szara damska
bluza oraz koszulki Subaru Poland
Rally Team nie mogły pozostać nam
obojętne. Furorę zrobiły również
tatuaże, które (przynajmniej dla
mnie) stanowiły miły powrót do
dzieciństwa, a z mojej obserwacji
wynika, że nie tylko ja cofnęłam

‹ fot. HORIZONT

ZLOT PLEJAD

ZLOT PLEJAD
dem, jak i zadania sprawnościowe).
W trakcie tego dnia przeprowadzone
były dwie dłuższe, bardziej zaawansowane próby sportowe (jedna
na terenie terminalu Adamol, druga
na lotnisku w Białej Podlaskiej) oraz
próby sprawnościowe – slalom wymyślnym rowerkiem na czas, rzuca-

Sobota zaowocowała w próby
sportowe, zarówno
w jazdę samochodem, jak i zadania
sprawnościowe.

fot. Natalia Satława × 2

fot. HORIZONT

fot. Jan Cetera
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nie podkowami, sztafeta ze strzałami
łuczniczymi oraz ubijanie masła
z prawdziwego mleka, od polskiej
krowy! W tzw. międzyczasie zdążyliśmy również odwiedzić sanktuarium
św. Onufrego oraz wioskę Tatarów.
Meta drugiego dnia znajdowała się w pensjonacie Uroczysko
Zaborek. Pensjonat był też rekomendowanym miejscem noclegowym dla zlotowiczów. Stara
drewniana architektura kompleksu wraz z cudownym wiatrakiem
„Koźlak” bardzo przypadła mi do
gustu. Niektóre z obiektów usytuowane w Zaborku pamiętają
czasy powstania styczniowego,
plejady.subaru.pl

a woń starego drewna przyjemnie
drażniła nozdrza. W tym miejscu
zabudowa pozostawała w zgodzie
z dziką naturą. Staw znajdujący
się na terenie Zaborka pokryty był
gęstą rzęsą wodną, trawa nie była
wystrzyżona równo pod linijkę,
a wszędzie wokół widoczne były

połacie pokrzyw. Pokrzywy tym
bardziej cenne, gdyż – jak się później okazało – służyły do przygotowywania lokalnych specjałów.
Po zdaniu kart zadań mogliśmy
doświadczyć na własnych skórach
gościnności Podlasia. Zostaliśmy uraczeni między innymi:

fot. Jan Cetera›

Sobota 22/06/2019
Wybór końcowych numerów
startowych ma swoje plusy w postaci
późniejszej godziny startu. Powtórka
z rozrywki, alkomat, kanapki, dzień
drugi Plejad – czas start. Pierwszym
punktem drugiego dnia były odwiedziny w największej i najbardziej
znanej w Polsce stadninie koni
w Janowie Podlaskim. Stadnina
znana z hodowli pełnokrwistych
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smażonymi pokrzywami, napitkami z własnoręcznie zebranych
owoców, świeżo ubitym masłem,
cudownie wypieczonym chlebem
oraz przepysznymi konfiturami.
Sobota Plejadowa to również czas
wzmożonej integracji podczas imprezy końcowej. Impreza podsumowująca Zlot połączona z ogłoszeniem
wyników oraz tańcami zorganizowana została w Bazie Zlotu. Czas oczekiwania na wyniki końcowe umilały
różne quizy oraz pokaz fotografii
konkursowej. Pokaz zdjęć konkursowych to moment, w którym pozostali
uczestnicy zlotu mogą zobaczyć, co
działo się na poszczególnych trasach.
Ogłoszeniu wyników przez Ojca Dyrektora towarzyszyły gromkie brawa,
gratulacje oraz tradycyjne pozdrowienia dla Forum Subaru. Po części
oficjalnej oraz rozdaniu nagród nadszedł czas na tańce do białego rana
okraszone kolorowymi drinkami.

fot. HORIZONT

koni arabskich, wokół której w ostatnich latach pojawiało się mnóstwo
kontrowersji, głównie łączonych
ze słowem „polityka”. Jednakże
mnie, miłośniczce zwierząt, wszelkie
polityczne ceregiele nie przysłoniły
piękna i majestatu tych zwierząt.
Urok i czar kopytnych sprawiły,
iż czułam ogromny niedosyt spowodowany zbyt krótkim czasem przeznaczonym na tę atrakcję. Za mało
kiziania, za dużo biegania i szukania
odpowiedzi na pytania zawarte
w karcie zadań.
Sobota, w przeciwieństwie do
piątku, zaowocowała w próby sportowe (zarówno w jazdę samocho-

fot. Marcin Kaliszka

i dodatkowymi atrakcjami w postaci
przejeżdżających samochodów ciężarowych była już znacznie ciekawsza. Jak to zwykle bywa, na poszczególnych próbach nie obyło się bez
poślizgów czasowych. Przy próbie
pachołkowej towarzyszyli nam
instruktorzy SJS-u, którzy rozdawali mapki oraz udzielali ostatnich
wskazówek przed próbą wykręcenia
najlepszego czasu. W tych miejscach
daje się odczuć nurt #beznapinki.
Niby zabawa, natomiast widok sędziego dzierżącego stoper w dłoni
wzbudza wyrzut adrenaliny u każdego z kierowców. Pierwszy dzień
zakończyliśmy zadaniem wiązania
węzłów na przepięknych łąkach położonych nad Bugiem w miejscowości Serpelice. Zadanie prowadzone
było przez Ochotniczą Straż Pożarną
i poza urokliwym widokiem na Bug
niosło ze sobą wartości merytoryczne w postaci nauki wiązania węzłów.

facebook.pl/MagazynPlejady

Niedziela 23/06/2019
Tegoroczne Plejady uważam za
dużo bardziej udane od poprzednich.
Przede wszystkim przypadła nam do
gustu lokalizacja samego zlotu oraz
dojazdówki pomiędzy poszczególnymi punktami książki drogowej.
Dojazdówki odbywały się po drogach
lokalnych, bez wjazdów do zatłoczonych miast, minimalna ilość świateł
i przyjemne dla oka otoczenie.
Atrakcje zorganizowane na świeżym
powietrzu, jedzenie dużo lepsze oraz
brak błędów w książkach drogowych
sprawiły, że ten weekend należał do
naprawdę udanych. Zmierzając ku
końcowi swojej opowieści, ślę moc
uścisków dla naszych zaprzyjaźnionych załóg: 356, 390, 391, 392 oraz
397. Pragnę podziękować również
wszystkim ludziom zaangażowanym
w organizację zlotu. Dziękuję za
Waszą pracę, poświęcenie własnego
długiego weekendu, uśmiech oraz
dobre słowa.
Zlot Plejad – meta. STOP. Pora
wracać do rzeczywistości. Gratulacje dla zwycięzców zlotu i wszelkiej
pomyślności dla wszystkich jego
uczestników! Do zobaczenia za rok!
PLEJADY 5/2019
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TEKST: AGNIESZKA JAMA I ZDJĘCIA: JAN CETERA

KLUBU NIE MOGĘ PROWADZIĆ
PO ŁEBKACH –

ROZMOWA Z PAWŁEM PIETRZAKIEM
Paweł Pietrzak z Suszca zawsze marzył o byciu nauczycielem – WF-u lub matematyki.
Jego kariera zawodowa potoczyła się jednak nieco inaczej i dzisiaj kieruje własną firmą
Pro-Kan świadczącą usługi projektowo-budowlane. Dzięki niezależnej działalności
i wrodzonej umiejętności świetnej organizacji czasu kilka lat temu mógł wreszcie
powrócić do marzeń o pracy z dziećmi i stopniowo zacząć wdrażać je w życie. Co więcej,
dawne marzenia połączył ze swoją wielką pasją – jazdą na rowerze. Efekt? Świetnie
prosperujący klub kolarski w Suszcu, w którym pan Paweł realizuje się w pełnieniu
szeregu różnych funkcji, w tym tej najważniejszej – trenera najmłodszych zapaleńców
jazdy na dwóch kółkach.

Agnieszka Jama: Panie Pawle,
skąd wzięło się Pana zainteresowanie kolarstwem?
Paweł Pietrzak: Kolarstwem
interesuję się praktycznie od
1995 roku. Swego czasu miałem
okazję być zawodnikiem nieistniejącej już grupy kolarskiej,
„GKS Krupiński Suszec”. Był to
bardzo ważny wątek w moim
życiu. W tej drużynie ścigali się
kiedyś jedni z najlepszych kolarzy
w Polsce, między innymi Andrzej
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Sypytkowski, który na Igrzyskach
Olimpijskich w Seulu zdobył
srebrny medal w jeździe drużynowej na czas. Ta drużyna istniała do
1999 roku, kiedy to sekcja kolarska
zawiesiła swoją działalność.
Ja jednak nie porzuciłem roweru, z czasem przerzuciłem się tylko
na rowery MTB, czyli zająłem się kolarstwem górskim. Obecnie nazywa
się ono kolarstwem XC. Ścigałem się
jako amator w imprezach akademickich. Udało mi się nawet zdobyć brą-

zowy medal na Mistrzostwach Polski
w Rowerach Górskich. Tak to wyglądało w czasie studiów. W późniejszym okresie wróciłem do roweru
szosowego, a następnie przesiadłem
się na rower przełajowy (w dalszym
ciągu jako amator).
W 2015 roku powstała z kolei nieformalna grupa kolarska „Pro-Kan”,
która skupiała 4–5 zawodników.
W grudniu 2017 roku podjąłem decyzję o reaktywowaniu tradycji kolarskich w Suszcu. W jej wyniku stwo-
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O teren wszyscy dbamy, przycinamy starannie drzewa, usuwamy
ewentualne połamane gałęzie.
Jeśli mowa o kolarstwie przełajowym, to bardzo ważne jest,
aby na pierwszym etapie rozwoju
zawodnika, czyli przez pierwsze
cztery lata, nie specjalizować się
w jednej wąskiej dyscyplinie czy
też odmianie kolarstwa szosowego. Ważne jest podejście ogólnorozwojowe, czyli również jazda
na rowerze górskim. Jazda w terenie rozwija wszystkie mięśnie,
uczy techniki. Dziecko zaczyna
rozumieć, że na przykład nie może
nagle skręcić kierownicą, bo to
grozi wywrotką. U nas na szczęście jeżeli już dochodzi do wywrotki, to odbywa się to na miękkim

rzyliśmy Uczniowski Klub Sportowy
KRUPIŃSKI Suszec. Został on zarejestrowany w Starostwie Powiatowym
w Pszczynie i postanowiliśmy skupić
się przede wszystkim na trenowaniu
dzieci. W tym roku mijają dwa lata
naszej działalności. W Klubie pełnię rolę prezesa, trenera, sponsora,
sprzątaczki, kucharza, kierowcy
i mechanika (śmiech). Mogę pochwalić się, że w tym roku nasz zespół
szkoleniowy poszerzył się. Łącznie
jest obecnie czterech trenerów plus
dwóch asystentów. Zajmujemy się
dzieciaczkami już od tych najmłodszych. Mamy grupę tak zwanych
wentylków, w skład której wchodzą
dzieci urodzone w latach 2009–2013.
Następnie mamy starszych „żaków”, których szeregi zasilają dzieci
urodzone w latach 2007–2008.
I wreszcie mamy grupę „młodzików”,
czyli dzieci urodzonych w latach
2005–2006. Gdybyśmy wszystkie
te dzieci zwołali na jeden wspólny
trening, to mielibyśmy ich około
czterdzieścioro.

A.J.: Czy w tych grupach są
również dziewczynki?
P.P.: Tak, tak! Od tego roku w naszych grupach mamy również dziewczynki, łącznie jest ich dziesięć.
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A.J.: Jak często odbywają się zajęcia?
P.P.: Cała nasza drużyna kolarska jest podzielona na dwie grupy,
a nawet powiedziałbym, że na trzy.
Pierwsza grupa to tak zwana
szkółka kolarska, która trenuje
dwa razy w tygodniu. Obok mamy
klub kolarski, który z kolei podzielony jest na sekcje. Pierwszą z nich
jest sekcja suszecka, czyli zawodnicy trenujący trzy razy w tygodniu w Suszcu. Sekcję drugą
stanowi część jastrzębska złożona
z czterech zawodników, którzy
są w klasie sportowej pływackiej,
a dodatkowo w czasie roku szkolnego dwa razy w tygodniu trenują
właśnie kolarstwo. Z kolei w czasie wakacji, kiedy nie mają zajęć
na basenie, trenują z nami cztery
razy w tygodniu.
A.J.: Gdzie odbywają się zajęcia?
Jak udało się zapewnić odpowiedni teren do trenowania?
P.P.: Można powiedzieć,
że wszystko odbywa się na naszych trasach. Podstawowe treningi w okresie jesienno-zimowym
odbywają się na hali sportowej
w Suszcu. Mamy tam specjalne trenażery, rolki rowerowe.

Od 2019 roku
w klubie trenują
również dziewczynki, łącznie jest
ich dziesięć.

podłożu, bo na naszym terenie
mamy przecież dużo piasku.
Oczywiście staramy się też jeździć
na rowerach szosowych po lokalnych drogach asfaltowych.

A.J.: Jak często zabiera Pan
swoich uczniów na różne zawody?
Jakie sukcesy Pana wychowankowie mają już na koncie?
P.P.: Jeżeli chodzi o kategorie
„żaków” i „młodzików”, to w tym
przypadku mamy około trzydziestu wyścigów w sezonie. Tak więc
uczeń, który jest przygotowany do
takich zawodów, z reguły zalicza
30 startów rocznie. Jeśli mowa
o naszych sukcesach w kategorii
„żak”, możemy pochwalić się już
tytułem wicemistrza Śląska w ko-

Prawdziwe ściganie zaczyna się
dopiero w wieku
15–16 lat.

larstwie przełajowym oraz tegorocznym tytułem mistrza Śląska
ze startu wspólnego. W ubiegłym
roku „żacy” zdobyli również III
miejsce w mistrzostwach Śląska
w jeździe parami na czas. Braliśmy
również udział w Mistrzostwach
Polski w Raszkowie, gdzie dwóm
z naszych zawodników udało się
być w czołówce. Mimo że nie zdobyliśmy tam medali, bardzo się
z tego cieszę, bo uważam, że lepiej
jest, kiedy w zawodach o randze
ogólnopolskiej dzieci zbyt wcześnie
ich nie zdobywają. Zauważyliśmy,
że jeśli tak się dzieje, pojawia się
problem z motywacją młodych
zawodników. Pamiętać należy,
że prawdziwe ściganie zaczyna się
przecież dopiero w wieku 15–16 lat.

Oprócz tego w okresie zimowym
raz w tygodniu trenujemy w terenie, czyli jeździmy po prostu
w lesie. Mamy swoją ulubioną trasę
w Kobiórze i Radostowicach koło
Pszczyny. Jest to siedmiokilometrowy odcinek asfaltowej drogi,
która przebiega przez las. Obowiązuje na niej zakaz poruszania się
samochodów, a prawo do korzystania z niej mają tylko rowerzyści,
rolkarze, biegacze i oczywiście
służby leśne. To na tej właśnie
drodze uczymy się warsztatu kolarskiego z naszymi najmłodszymi
uczniami.
Oprócz tego w tym roku udało
mi się wydzierżawić dwa hektary
byłej piaskowni, która przestała
funkcjonować w latach 70. Od tamtego momentu przez minione kilkadziesiąt lat zarosła drzewami.
I taką oto piaskownię, przypominającą raczej lasek, postanowiliśmy wynająć. Następnie przy
użyciu sił własnych mięśni i koparek udało się nam stworzyć na jej
terenie ścieżki, które są idealnie
przystosowane dla kolarzy MTB
i kolarzy przełajowych. Zbudowaliśmy również bramy, żeby nie wjeżdżały nam tam żadne motocrossy…
Mieliśmy ostatnio z nimi problem.
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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A.J.: Jeśli mowa o motywacji –
jak zachęcają Państwo dzieci do
regularnego trenowania? Co sprawia,
że chcą przychodzić na zajęcia?
P.P.: Motywacja jest sprawą
wielowątkową. Nie da się ukryć,
że cały czas myślimy nad tym, jak
to robić. Przede wszystkim organizujemy wyścigi. One są w tej kwestii podstawą. Od czterech lat, czyli
jeszcze zanim powstał nasz klub,
organizujemy cyklicznie zawody
na rowerach szosowych, turystycznych i górskich we wszystkich
kategoriach wiekowych. Przede
wszystkim adresowane były one
na początku dla szkół podstawowych i od tego momentu w naszej
miejscowości zaczęło się w końcu
coś dziać w dziedzinie kolarstwa.
Pocztą pantoflową informacja o takich imprezach trafiała do poszczególnych rodzin. Takie zawody mają
miejsce w Suszcu zawsze w drugim
tygodniu września. 1 września
startuje pełna kampania wyścigowa, mobilizujemy wszystkie siły,
dyrektorów szkół i wszystkie klasy.
Dzieci od samego początku bardzo
chętnie uczestniczyły w tym wydarzeniu. Jest to zatem pierwsza
forma ich motywowania.
Kolejną formą, która niestety
jest nieco mniej skuteczna, ale której również trzeba próbować, jest
prezentacja naszej działalności
w klasach szkół podstawowych.
Jest to tak zwana naborówka –
w tym roku poszukujemy chętnych
do trenowania dzieci urodzonych
w 2009 roku. Ta akcja ma z kolei
miejsce zawsze w tygodniu następującym po wyścigach i jest to dla
nas niezwykle gorący okres. Odwiedzamy wówczas szkoły gminy
Suszec, w których organizujemy
prezentację z udziałem naszych
zawodników. W jej trakcie rozdajemy ulotki oraz robimy 20-minutowe pogadanki na temat rowerów
i bezpieczeństwa jazdy. Na zakończenie odbywają się krótkie
testy. To wszystko udaje się nam
realizować podczas lekcji. Niestety
w przypadku takich prezentacji
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rezultat jest nikły, ponieważ większość dzieci ma już „zagospodarowany” czas przez rodziców – najczęściej okazuje się, że grają w piłkę, uprawiają akrobatykę, czy też
rywalizują w tenisie stołowym.
W pewnym momencie zaczęliśmy
zastanawiać się, jak to jest możliwe, że w ubiegłym roku w naszych
prezentacjach wzięło udział blisko
250 dzieci i żadne z nich nie dołączyło do naszych zajęć. Nie zainteresował się absolutnie nikt, a przecież nasz klub zapewnia nowym
zawodnikom sprzęt, buty, kaski,
stroje… Byliśmy tym faktem bardzo
zdziwieni. Po przeanalizowaniu tej
sytuacji postanowiliśmy stworzyć
grupę wspomnianych „wentylków”
i na nich bardzo mocno się skupiliśmy. W tym roku są to dzieci
urodzone w latach 2009–2013, najprawdopodobniej niezapisane jeszcze przez rodziców na inne zajęcia
dodatkowe. Jak się okazało, był to
dobry wniosek. Dla dzieci, które
uformowały „wentylki”, kolarstwo
okazało się świetną zabawą!
Raz w tygodniu mają one 25 minut tak zwanej zabawy rowerowej
w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Po upływie tego czasu przemieszczamy się na typowy plac zabaw,
gdzie przez kolejne 25 minut dzieci
po prostu wspólnie bawią się pod
naszą opieką. W samym Suszcu
mamy trzy bardzo fajne place zabaw
i to właśnie przy nich staramy się
organizować wspomniane zabawy
rowerowe. Obecnie „wentylków”
mamy około 20 i już widzimy
ogromny zapał w ich oczach! Ba,
te dzieci w trakcie zajęć trzymają
nas na wysokich obrotach, bo ani
przez moment nie chcą mieć żadnej
próżni! Musimy być bardzo czujni
i wypełnić im każdą sekundę zajęć.
Ta grupa uczniów jest dla nas niezwykle ważna.
Ponadto w Suszcu istnieje bardzo
prężnie działający Gminny Ośrodek
Kultury. W tym roku organizował on
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zaproponowano mi
włączenie się w to przedsięwzięcie.

W trakcie finału
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy rozstawiliśmy
specjalny trenażer
umożliwiający wirtualną jazdę po
Suszcu. Pomysł
okazał się strzałem
w dziesiątkę.
Ku naszej ogromnej
radości trenażer
cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Włączenie
się w taką inicjatywę pokazało
nam, że cały czas
musimy być
twórczy. Dzieci
same nie przyjdą
do naszej szkoły.
Zrozumieliśmy,
że dopiero poprzez
takie inicjatywy
możemy je do tego
zachęcić.

Oczywiście odpowiedziałem pozytywnie i tym sposobem w trakcie
finału rozstawiliśmy specjalny
trenażer elektroniczny. Zdjęliśmy
tylne koło jednego z rowerów i ramę
umocowaliśmy w tym właśnie urządzeniu. Kamerką GoPro nagrałem
dwa pięciominutowe filmiki prezentujące wirtualną jazdę po Suszcu.
Nasz trenażer okazał się strzałem
w dziesiątkę. Wszystko odpowiednio rozstawiliśmy, podłączyliśmy też
52-calowy telewizor, który przywiozłem z domu. Ku naszej ogromnej
radości, w godzinach 18–21 trenażer
cieszył się ogromnym zainteresowaniem i mieliśmy na nim niesamowite
obłożenie! Bardzo, bardzo chętnie
jeździli na nim i młodzi, i osoby
starsze, a nawet dziadkowie! Bardzo chcielibyśmy powtórzyć naszą
obecność na kolejnym finale WOŚP
i to z dwoma lub nawet trzema takimi stanowiskami. Po tym wieczorze
do naszego klubu zgłosił się chłopiec, któremu bardzo spodobała się
taka wirtualna jazda i postanowił
spróbować swych sił w zmaganiach
w prawdziwym terenie. Włączenie
się naszego klubu w taką inicjatywę
pokazało nam zatem, że cały czas
musimy być twórczy. To nie jest tak,
że dzieci same przyjdą do naszej
szkoły. Zrozumieliśmy, że dopiero
poprzez takie inicjatywy możemy je
do tego zachęcić.
Jeśli mowa o motywacji, to kolejną z jej form, o której chciałem
również wspomnieć, jest ta najbardziej naturalna – z uwagi na to, że
„kręcimy się” po Suszcu i jesteśmy
tam widoczni, nasze stroje kolarskie i logo stają się powoli coraz
bardziej rozpoznawalne. Dzięki
temu, że kilka osób zwróciło na nas
uwagę i zainteresowało się naszą
działalnością, do klubu dołączyli
tego lata kolejni uczniowie.
Na koniec muszę wreszcie wspomnieć o niesamowicie ważnym
dla nas wydarzeniu. Otóż, 1 lutego
tego roku do klubu przeszedł Marek
Konwa, który jest jednocześnie
naszym zawodnikiem i trenerem.
Raz w tygodniu, w czwartki, pomaga
plejady.subaru.pl
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mi trenować dzieci w kolarstwie
przełajowym. Marek jest wielokrotnym i aktualnym mistrzem Polski
w kolarstwie przełajowym w elicie,
kadrowiczem Polski, reprezentantem Polski na mistrzostwach
świata i mistrzostwach Europy
w kolarstwie przełajowym oraz
uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich
w Londynie w 2012 roku, na których zajął 16. miejsce. Mamy zatem
takie szczęście, że jest z nami i…
jest takim naszym magnesikiem!
Jest on wspaniałym trenerem, ma
ogromną wiedzę i doświadczenie.
Myślę, że prędzej czy później dzieci
szlifujące swe kolarskie umiejętności pod jego czujnym okiem zaczną
odnosić sukcesy w „przełajach”
w naszym kraju, a to – mam nadzieję – przyciągnie kolejne do naszego
klubu. Reasumując, to przyciąganie
do nas nie jest materialne. To nie
wygląda już tak jak dwadzieścia lat
temu. Wtedy ktoś, kto przystępował
do klubu, otrzymywał koszulkę i to
wystarczyło, było zaszczytem. Dzisiaj jestem w stanie dać kompletną
wyprawkę dziecku, wartą nawet
kilkaset złotych, a to i tak nie działa,
nie jest wabikiem. Na początku dajemy dzieciom do dyspozycji proste
rowery. Rodzicie robią w tym zakresie dużo błędów. Na przykład kupują
12-latkowi bardzo profesjonalny
rower. Takie dziecko w wieku 13–15
lat nie ma już żadnej motywacji. Ono
po prostu już wszystko ma. Trzeba
pamiętać, że kolarstwo jest ciężkim
sportem, w którym mamy do czynienia z dużymi obciążeniami, a tętno
zawodnika jest bardzo wysokie. Tu
nie ma litości – kto nie kręci, nie jedzie! Tutaj nikt na nikogo nie czeka,
a liczy się przede wszystkim systematyczność i jeszcze raz systematyczność. Jeśli nawet ktoś ma super
sprzęt, a nie trenuje, to niestety ten
sprzęt sam nie pojedzie.

A.J.: Przesiądźmy się teraz z dwóch
kółek na cztery. Jest Pan właścicielem Subaru i słyszałam, że po
wymarzony samochód udał się Pan
do salonu rowerem. Czy to prawda?
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P.P.: (śmiech) Tak! Forestera XT
kupiłem w 2017 roku. Musiałem
odebrać go z salonu w Bielsku-Białej
na początku kwietnia, ale niestety
nie znalazł się wtedy nikt, kto mógłby mnie tam z Suszca podrzucić.
Pamiętam, że był to piątek i tym
bardziej trasa miała być ruchliwa.
Westchnąłem wtedy: „A, co tam.
Pojadę na rowerze!”. Spakowałem
plecak, pieniądze na ubezpieczenie,
wyszukałem ciekawą trasę bocznymi drogami – standardowo liczyłaby
ona około 25 kilometrów, ta moja
natomiast wyniosła ich blisko
40. Wszystko przez to, że chciałem
uniknąć jazdy drogą DK1 z Pszczyny
do Bielska, która w piątki jest wyjątkowo zakorkowana i niebezpieczna.
Pędziłem sobie zatem w pełnym
ekwipunku na przełaj i pamiętam,
że moja średnia prędkość tego dnia
wyniosła 37 km/h. Adrenalina była!
W końcu o 16:30 zawitałem w salonie
u Dominika Babika, który zobaczył
mnie w stroju kolarskim, w kasku
i okularach… i był bardzo zdziwiony.
Przyznał, że jeszcze nigdy klient nie
przyjechał po samochód na profesjonalnej kolarzówce. A ja… zmieniłem
buty, poskładałem siedzenia w moim
nowym samochodzie, ułożyłem
w nim rower i już po chwili wracałem
do domu Subaru, z rowerem w środku. Przy okazji dowiedziałem się,
że pan Dominik amatorsko uprawia
kolarstwo górskie i od tego momentu
mocno się zakolegowaliśmy, a nawet
czasem pomagam mu przy treningach. Tak wyglądała historia zakupu mojego pierwszego Subaru, bo
na tym nie koniec. Już w listopadzie
2017 roku kupiłem bowiem drugie
Subaru – tym razem XV. Z Państwa
marką związany jest również Marek
Konwa. Odwiedzając go w marcu
tego roku, od razu zauważyłem,
że jest właścicielem pięknej niebieskiej Imprezy GT z 1999 roku
(z silnikiem i resztą części z nowszych Imprez STi)! Ta oto „klasyka”
stoi u niego w garażu, wychuchana
z każdej strony, bo nasz trener jest
wyjątkowym pedantem. Ponoć
używa jej jedynie na specjalne oka-

Kiedy przyjechałem
do salonu, sprzedawca przyznał,
że jeszcze nigdy
klient nie przyjechał po samochód
na profesjonalnej
kolarzówce. A ja…
zmieniłem buty, poskładałem siedzenia w moim nowym
samochodzie,
ułożyłem w nim
rower i już po chwili
wracałem do domu
Subaru, z rowerem
w środku.

zje, bo ta spala aż trzydzieści litrów
na sto kilometrów (śmiech). Niemniej
jednak, jak tylko zobaczyłem u niego ten lśniący samochód, byłem
naprawdę mile zaskoczony, że oto
w naszym klubie będą „przewijały
się” aż trzy samochody Subaru.
Tutaj muszę wyjaśnić, że w Stanach Zjednoczonych marka Subaru
wspierała dość mocno kolarzy.
Jedna z tamtejszych grup kolarskich
nazywała się Subaru Montgomery.
Samochody Subaru widziałem również podczas ubiegłorocznego odpowiednika naszego Tour de Pologne
w Australii.
plejady.subaru.pl

A.J.: Czy te obrazki z zagranicy
zainspirowały Pana do wykorzystania właśnie samochodów S
 ubaru
na potrzeby klubu w Suszcu?
P.P.: Zacznę od tego, że mam
w Radlinie serdecznego kolegę,
Tomka, który już od kilku lat jeździ
Subaru. Od dawna sugerował mi,
żebym podjechał do salonu w Bielsku pooglądać właśnie te samochody. W końcu zrobiłem to w lutym
2017 roku i jak tylko wsiadłem do
Forestera, byłem w totalnym szoku.
Nie jestem samochodziarzem, wcześniej jeździłem autami „niemieckimi”. Pamiętam jednak pierwszą
facebook.pl/MagazynPlejady

przejażdżkę Subaru. Zaraz po niej
wiedziałem, że chcę ten samochód.
Tego samego roku w październiku/listopadzie zaczęliśmy trenować
dzieci i od razu pojawił się pomysł
zainstalowania na moim samochodzie odpowiednich bagażników.
Byłem w stanie przewieźć nim na zawody aż 8 rowerów (nie ma z tą ilością
absolutnie żadnego problemu). Raz
natomiast zdarzyło mi się przetransportować moim Subaru aż 10 rowerów – były to rowery szosowe, w których zdemontowaliśmy koła i wtedy
byliśmy w stanie te dwa dodatkowe
zmieścić w środku. Tak robimy do

dzisiaj. Nie ukrywam, że w pewnym
momencie okazało się, że niezbędny
będzie również zakup busa. Nasz klub
nabył zatem dodatkowo taki używany
pojazd i… bardzo żałowaliśmy, że nie
może on być również marki Subaru.
Niemniej jednak, jeśli zachodzi
potrzeba jednoczesnego przetransportowania na przykład 16 rowerów,
mamy obecnie i taką możliwość.
Tak czy owak, Subaru jeździ
z nami na zawody zawsze. To ono
jest samochodem funkcyjnym na
trasie w czasie wyścigu, bus jest
dla nas natomiast taką bazą stacjonarną. Subaru jest idealnym
PLEJADY 5/2019

27

ROZMOWY
samochodem do jazdy za peletonem, kiedy jedziemy w kolumnie,
przede wszystkim dlatego, że ma
automatyczną skrzynię biegów
i napęd na cztery koła. Czasami
trzeba nagle zjechać gdzieś na pobocze i ten samochód świetnie sobie
radzi. Pamiętajmy, że peleton pędzi
z prędkością 45–50 km/h i takie
sytuacje się zdarzają. Mam wtedy
pewność, że nigdzie moim Subaru
nie zahaczę. Tak więc na pewno
nadal będziemy eksploatować mój
samochód w kolumnie wyścigowej.
Dodam, że absolutnie idealnym
do tego zadania byłby Outback.
Na nim mógłbym zamontować profesjonalny bagażnik i przewozić
na dachu aż 8, a nawet 10 rowerów.
Myślę jednak, że nad zakupem
tego modelu będę zastanawiał się
za 2–3 lata. Wracając do Forestera,
chciałbym dodać, że wykorzystuję
go również w mojej codziennej
pracy. Jestem kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru, a co się
z tym wiąże – bardzo często muszę
wjeżdżać w trudniejszy teren. Mój
samochód bez problemu radzi sobie
z ewentualnymi przeszkodami,
wszędzie w łatwy sposób mogę
wjechać i wyjechać.

A.J.: Czy w swoim Foresterze musiał
Pan dokonać jakichś specjalnych
modyfikacji, by móc przewozić
rowery i ekwipunek kolarski?
P.P.: Nie, nie. Relingi są standardowe, montuję tylko prowadnice
i bagażniki na rowery.
A.J.: Pana uczniowie trenują również
w trudnych warunkach pogodowych, a czy Pan miał możliwość
sprawdzić swoje samochody
w takich okolicznościach?
P.P.: O tak! Za każdym razem,
kiedy zaczyna padać deszcz lub sypać śnieg, doceniam możliwości
moich Subaru. Inni użytkownicy
drogi zwalniają wtedy do 50 km/h,
a ja nadal mogę jechać normalnie
(oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa). Pamiętam pewną sytuację sprzed kilku lat. Mój (obecnie
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dwunastoletni) syn grał w tym czasie
w piłkę nożną i był czołowym zawodnikiem w grupie. Cztery lata temu
ujawniono u niego cukrzycę dziecięcą typu pierwszego. Na przełomie
kwietnia i maja 2017 roku grupa poznańska zorganizowała w Gnieźnie
mistrzostwa Polski piłkarzy nożnych
chorych na cukrzycę. Jechaliśmy
wówczas z synem na te mistrzostwa
i nastąpiło bardzo mocne załamanie
pogody, zaczął sypać śnieg. Wtedy po
raz pierwszy doceniłem i przekonałem się, jakim autem jest Subaru i co
to znaczy jechać w takich trudnych
warunkach autostradą za jego sterami. Wszyscy kierowcy rozwijali tego
dnia maksymalnie prędkość 60–70
km/h, a my w tym czasie zasuwaliśmy bezpiecznie 120–140 km/h.
Przy okazji dodam, że we wrześniu mamy mistrzostwa Polski
dzieci i dorosłych chorych na cukrzycę w kolarstwie szosowym
i zawsze staramy się podczas tej
imprezy wspierać osoby borykające
się z tą chorobą. W tym roku była to
już trzecia edycja.

A.J.: Co jeszcze ceni Pan
w naszych samochodach oprócz
poczucia bezpieczeństwa?
P.P.: Na pewno komfort jazdy.
Chcę tutaj powiedzieć, że moje
„bateryjki” jako kierowcy wcześniej z reguły bardzo szybko się
wyczerpywały. Mogłem prowadzić
samochód maksymalnie do sześciu
godzin i na tym był koniec. Odkąd
przesiadłem się na Subaru, zauważyłem, że ta moja „żywotność” znacznie
się wydłużyła. Myślę, że nawet o 50%!
Absolutnie nie męczę się teraz za
kierownicą. W tym roku w czasie
wakacji po raz trzeci byliśmy z rodziną w Chorwacji i byłem bardzo mile
zaskoczony, jak łatwo i komfortowo
prowadziło mi się Subaru. Co więcej,
ten samochód bardzo szybko reaguje
na moje polecenia.
A.J.: Wracając do tematu klubu kolarskiego – jakie ma Pan największe
marzenie dotyczące jego dalszego
rozwoju? Co chciałby Pan osiągnąć?

Za każdym
razem, kiedy
zaczyna padać
deszcz lub sypać
śnieg, doceniam
możliwości moich
Subaru.

P.P.: Mówiąc w wielkim skrócie,
interesuje mnie droga ku czemuś,
konkretny projekt. Staram się nie
myśleć o marzeniach. Obecnie będzie u nas ruszała klasa pływacko-kolarska, którą udało nam się dosyć
szybko zorganizować. Chciałbym
stworzyć pewien rodzaj metodyki,
program rozwoju od „wentylków”
po zawodowych, dorosłych kolarzy.
Nie interesują mnie medale, mistrzostwa Polski, Europy czy świata.
Owszem, udział w nich mógłby być
wisienką na torcie, a ewentualne
medale – efektem naszej ciężkiej
pracy. Bardzo natomiast chciałbym
stworzyć pewien konkretny system
szkolenia moich uczniów.
A.J.: Z pewnością jednak ucieszyłby
Pana fakt, gdyby któryś z Pana
uczniów jeździł w przyszłości w profesjonalnej drużynie, w pierwszej
lidze, na przykład w CCC Polkowice?
P.P.: Na przykład! Oczywiście!
Jest też ciekawa drużyna zawodowa
Team Novo Nordisk składająca się
z samych cukrzyków. Jej zawodnicy
startowali również w Tour de Pologne. No a my przecież też otwieramy
się na diabetyków. Współpracujemy
na przykład z Kliniką Diabetologii
w Katowicach, której od czasu do
czasu dostarczamy rowery stacjonarne. Dzięki ćwiczeniom na nich
najlepiej zbija się cukier. Nie mogę
powiedzieć, że nie cieszą mnie sukcesy, bo to nie byłoby prawdą. Sukcesy cieszą, ale jeszcze raz podkreślę –
dla mnie najważniejsza jest droga,
ścieżka rozwoju moich zawodników.
Chciałbym, żeby w przypadku
kolarzy nie powtórzyła się sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia
w przypadku naszych skoczków
narciarskich… Był Adam Małysz
i potem długo, długo nikt. Oglądaliśmy wtedy zmagania na skoczniach
i zastanawialiśmy się, jak to jest,
że żaden z Polaków nie potrafi zakwalifikować się do drugiej serii, nie
mówiąc już o wejściu na podium.
Dopiero po jakimś czasie trenerzy
zrozumieli, że tutaj trzeba zbudować
cały system szkolenia skoczków.
plejady.subaru.pl

Dla mnie wzorem jest obecnie
Copernicus, czyli Akademia Kolarska Michała Kwiatkowskiego
w Toruniu. Stanowi ona niejako
przybudówkę drużyny CCC. Czasami spotykamy się na różnych
zawodach i mam okazję przyjrzeć
się jej funkcjonowaniu. Chciałbym,
aby nasz klub mógł funkcjonować
w podobny sposób w przyszłości. Niestety, jak nietrudno się
domyślić, wszystko wiąże się
z finansami, ale – jak to się mówi –
dżentelmeni o pieniądzach nie
rozmawiają (śmiech).

A.J.: Jest Pan człowiekiem
orkiestrą – prowadzi własną
firmę, troszczy o rodzinę, walczy
z chorobą syna i jeszcze znajduje
w tym wszystkim czas na prowadzenie klubu. Skąd czerpie Pan

facebook.pl/MagazynPlejady

na to siły i jaka jest recepta na tak
świetną organizację czasu?
P.P.: To jest bardzo proste.
Mam wokół siebie mnóstwo ludzi,
którzy są pozytywnie zakręceni.
Sam bym tego wszystkiego nie
zrobił. Ja jestem tylko osobą, która
wyznacza kierunki. W swoim biurze inżynierskim mam wspaniałego kierownika pracowni, który jest
byłym kolarzem. Doskonale mnie
zatem rozumie. Jest moją prawą
ręką, chętnie mnie zastępuje i dzięki jego pomocy nie muszę spędzać
pełnych ośmiu godzin w pracy. Jeśli
chodzi o prace w terenie, pracuję
z grupą sprawdzonych ludzi, którym mogę w pełni zaufać. Po cichu
mogę w tym miejscu swoje słowa
wdzięczności skierować również
do moich klientów, którzy są sponsorami naszego kolarskiego przed-

Mam wokół siebie
mnóstwo ludzi,
którzy są pozytywnie zakręceni. Sam
bym tego wszystkiego nie zrobił. Ja
jestem tylko osobą,
która wyznacza
kierunki.

sięwzięcia. Właściwie to każdego
roku powinienem każdemu z nich
wysłać podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe. Do tego –
jeśli mowa o klubie – mamy tutaj
cały wspaniały sztab trenerski.
Są wreszcie rodzice naszych zawodników, którzy również nam
pomagają.
Nie ukrywam jednak, że czasami bywa ciężko. Mój średni syn
trenuje pływanie i czasami kończąc
zajęcia z kolarzami, szybko go
pakuję i zawożę jeszcze na basen.
Bardzo często wracam do domu dopiero o godzinie 21 i czasami czuję,
że jestem zmęczony. Widząc jednak
kolejnego dnia zadowolone twarze
dzieci na naszych treningach, czuję, że naprawdę warto to robić. Nagle, jak ręką odjął, mijają wszystkie
boleści i choroby świata.
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Prowadzenie klubu kolarskiego
jest w pewnym sensie spełnieniem
mojego marzenia o byciu nauczycielem. Zawsze chciałem nim
zostać, ale moi nauczyciele z Technikum Budowlanego w Żorach, do
którego uczęszczałem, stanowczo
mi ten pomysł wyperswadowali. Wuefista odradził mi studia
na AWF-ie, a matematyk przestrzegał przed studiami matematycznymi i pedagogicznymi. Koniec końców wybrałem Politechnikę Śląską,
na której ukończyłem dwa kierunki – budownictwo i inżynierię środowiska. Finalnie jestem zadowolony, że poszedłem tą właśnie drogą,
bo obecnie pełnię samodzielne
funkcje w budownictwie w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej
i instalacyjnej, i to w pełnym zakresie, to jest w projektowaniu i w wykonawstwie. Dzięki temu mam
z czego żyć i nie muszę martwić się,
że pewnego dnia kolarstwo doprowadzi mnie do ruiny.
Podejmując decyzję o założeniu
klubu, miałem świadomość, że nie
będę mógł zrobić tego po łebkach.
Mogę śmiało porównać jej wagę do
wagi decyzji o zawarciu małżeństwa, którą z moją ówczesną narzeczoną podjęliśmy w 2005 roku!
Wtedy też wiedziałem na sto procent, że chcę w to wejść. To nie było
na zasadzie, że coś sprawdzimy
i ewentualnie się wycofamy. Nie!
Zarówno w formalny związek, jak
i w klub kolarski można było tylko
albo wejść, albo nie wejść. Nie było
trzeciej opcji pomiędzy.
Do podjęcia decyzji o powołaniu
klubu przyczynił się mój kolega,
który jest dyrektorem gminnego ośrodka sportu. To właśnie
wspólnie z nim organizowaliśmy
wyścigi kolarskie. Mniej więcej od
2015 roku zaczął mnie po prostu
zagadywać, że może warto byłoby
taki klub stworzyć, bo tak na dobrą
sprawę w Suszcu nie było żadnego kolarza. Wtedy odpowiadałem
mu: „Nie, no co Ty! Absolutnie!”.
Po dwóch latach, w 2017 roku, zmieniłem jednak zdanie, a zaważyły
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kiedy zobaczyłem przygotowany
odcinek leśnej drogi, powiedziałem
ostatecznie: „OK. Wchodzę w to
małżeństwo!” (śmiech).

A.J.: Czy dzisiaj może Pan powiedzieć, że małżeństwo z klubem
było strzałem w dziesiątkę?
P.P.: O tak! Praca z dziećmi
w ramach naszego klubu jest spełnieniem moich marzeń. To nimi
chcę się zajmować, a z czasem –
starszymi kolarzami. Zawsze jednak uważałem, że muszę zacząć
od tych najmniejszych, że chcę
je wychowywać na prawdziwych
zawodników. One muszą nauczyć
się, że mamy pewną filozofię. Bardzo chciałbym, aby każdy z moich
uczniów nabył pewne bardzo ważne cechy. Mam tutaj przede wszystkim na myśli poczucie odpowiedzialności za drugiego kolarza oraz
systematyczność w trenowaniu.
Dziecko powinno nauczyć się zdobywać na rowerze również różnego
typu wzniesienia, góry. Nie może
się tego bać, a to pomoże mu później także w innych życiowych
sytuacjach. W życiu przecież też
bywa ciężko i trzeba umieć radzić
sobie z przeszkodami na co dzień,
nie poddawać się, nie załamywać.
Kolarstwo uczy pokory. Dzieci trenują bez względu na warunki pogodowe – czasem w pięknym słońcu,
kiedy indziej w ulewnym deszczu.
To je hartuje. Stworzenie klubu jest
z całą pewnością realizacją jednego
z moich najważniejszych życiowych celów. Teraz skupimy się
na opracowaniu wspomnianej metodyki i głęboko wierzę, że te nasze
działania i ciężka praca zaowocują
w przyszłości.
na tym głównie trzy argumenty.
Pierwszym i najważniejszym było
to, że znalazłem sposób na finansowanie. Po drugie – moje pierwsze dziecko weszło wtedy w wiek
poborowy. Z uwagi na to, że mam
troje dzieci, które przychodziły
na świat co trzy lata, wymyśliłem
pewien cichy plan. Otóż założyłem

sobie, że każde z moich dzieci zechce wchodzić w kolarstwo co trzy
lata i w ten sposób hipotetycznie
minie 9–10 lat, podczas których
któreś z nich powinno być tym
sportem zainteresowane. Dodam,
że moja najmłodsza pociecha ma
obecnie sześć lat. Przyjąłem zatem, że klub zakładam niejako dla
plejady.subaru.pl

moich własnych dzieci i one były
dla mnie największą motywacją do
działania. Wiedziałem, że stawiając
pierwszy krok w tym kierunku, nie
będę mógł się już wycofać. Moje
przewidywania okazały się trafne –
zarówno dwóch synów, jak i córka
chcą być kolarzami! I wreszcie
był argument numer trzy – fakt,
facebook.pl/MagazynPlejady

że wyasfaltowano nam siedem
kilometrów drogi w lesie. Wcześniej
jako szkoleniowiec, metodyk, zastanawiałem się, gdzie będę z tymi
dziećmi trenował. Tego bałem się
najbardziej. Nie chciałem jeździć
z nimi po ruchliwych drogach, bo
najzwyczajniej w świecie dostałbym zawału. Dopiero w momencie,

A.J.: Nie pozostaje mi zatem nic
innego, jak tylko życzyć Panu,
aby klub przyciągał jak magnes
kolejnych młodych zawodników,
a opracowywany system ich
szkolenia posłużył wychowaniu
pokolenia świetnych kolarzy
w Suszcu. Dziękuję za rozmowę.
P.P.: Dziękuję bardzo.
PLEJADY 5/2019
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BEZPIECZEŃSTWO

TEKST: DR KATARZYNA PĘZIŃSKA-KIJAK

BEZPIECZNY PIES W PODRÓŻY
Sezon wakacyjny już w większości za nami, ale mimo to warto zaznajomić się z zasadami,
jakie obowiązują podczas przewozu psa samochodem. Być może wykorzystamy jeszcze
tę wiedzę nawet w tym roku, a jeśli nie, będziemy mieli dostatecznie dużo czasu,
aby odpowiednio przygotować się do wyjazdu z pupilem przed kolejnym sezonem.

Na

pewno większość
z właścicieli czworonogów zastanawia
się, w jaki sposób podróżować
z psem, aby zapewnić mu odpowiedni komfort i bezpieczeństwo.
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Coraz więcej hoteli, restauracji
i miejsc wypoczynkowych akceptuje psy, dzięki czemu ich posiadacze mają większe możliwości
podróży nie tylko z całą rodziną,
ale również ze zwierzętami. Jednak

sama chęć zabrania psa ze sobą to
za mało, żeby był bezpieczny.

Przede wszystkim zdrowy rozsądek
Pies biegający po aucie czy
siedzący luzem na kolanach

właściciela to obraz z codzienności.
Nikogo nie dziwi również duży pies
na tylnym siedzeniu samochodu
z dumnie wystawioną przez okno
głową i powiewającymi na wietrze
uszami. Niestety to częsty widok
w okresie wakacyjnym. Właściciele
nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie narażają swoje
psy podczas jazdy samochodem.
Niekontrolowany zwrot oraz hamowanie mogą spowodować u psa
poważne urazy, a wystawianie głowy przez otwartą szybę – problemy
zdrowotne.

Pies w podróży, czyli o czym
należy pamiętać pakując psa?
Przed wyjazdem należy na początek zadbać o formalności. Jeśli
plany wyjazdowe dotyczą kraju,
na pewno trzeba pamiętać o książeczce zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
W przypadku podróżowania poza
granice Polski warto zapoznać się
z wymaganiami, jakie są stawiane
przez państwo, do którego się wybieramy, odnośnie do szczepień.
Należy także pamiętać o wyrobieniu psu paszportu.

Ponadto warto zabezpieczyć psa
preparatami przeciwko komarom
i kleszczom, szczególnie jeśli planowany jest dłuższy pobyt z psem
nad morzem lub jeziorem. Należy
podać je kilka dni przed wyjazdem.
Lekarze weterynarii oraz pracownicy sklepów zoologicznych pomogą dopasować odpowiedni produkt
dla psa w zależności od miejsca
i długości wypoczynku.
Do naszego bagażu należy dołączyć psie gadżety, które przydadzą
się w trakcie podróży oraz podczas
wypoczynku.
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Adresówka – w razie
zaginięcia psa dane adresowe oraz numer telefonu
ułatwią odnalezienie właściciela.
Choć warto również zastanowić się
nad zaczipowaniem, dzięki któremu odpowiednie służby szybciej
odnajdą właściciela czworonoga.
Miska na wodę – w trakcie podróży należy pamiętać o stałym dostępie do wody,
jednak w samochodzie może być
to kłopotliwe z uwagi na jazdę oraz
poruszanie się psa po klatce, dlatego warto robić częstsze postoje albo
zakupić specjalny podajnik wody
połączony z butelką, który ułatwi
podawanie wody w trakcie jazdy.
Karma – w podróży
lepiej nie podawać zbyt
dużych ilości jedzenia
z uwagi na stres i możliwość choroby lokomocyjnej. Należy
zabrać ze sobą karmę, którą pies
spożywa na co dzień, aby uniknąć
niepożądanych reakcji na nowy
produkt.

Podróż należy zaplanować dużo
wcześniej, pamiętając o spakowaniu wszystkich niezbędnych
rzeczy.
Należy pamiętać o odpowiedniej godzinie wyjazdu. Szczególnie, jeśli podróżujemy w okresie
letnim, warto wybrać się w drogę
wczesnym rankiem lub w nocy, kiedy temperatura jest jeszcze niższa.
Przysłuży się to również małym
dzieciom i osobom starszym.
Zwracajmy uwagę na odpowiednią temperaturę w aucie – na pewno ciągła jazda z klimatyzacją
ustawioną na maksimum nie przyniesie nic dobrego, optymalną temperaturą w kabinie jest temperatura
o 4–6 stopni niższa niż panująca
na zewnątrz.

Zabezpieczenie psa w aucie
Obecnie na rynku istnieje wiele
możliwości zabezpieczenia psa
podczas podróży. Należy pamiętać,
że dzięki temu poprawiamy także
bezpieczeństwo kierowcy i pasaże-

Nawet krótka
podróż samochodem może być
dla psa sporym
obciążeniem.
Dlatego należy
przygotować
podróż w każdym
szczególe, aby zarówno pasażerom,
jak i zwierzęciu
podróżowało się
wygodnie i spokojnie.

rów, szczególnie w przypadku psów
mających tendencje do wskakiwania właścicielom na kolana lub skaczącym po całym aucie.
Najprostszą metodą ustabilizowania psa i jego zabezpieczenia jest podpięcie do pasów
bezpieczeństwa. To dobry wybór
szczególnie dla psów ras dużych
i olbrzymich, które nie mają zbyt
dużo miejsca do poruszania się
w aucie. Najlepiej podpiąć przejściówkę do szelek, nie do obroży.
Dobrze jest dodatkowo zabezpieczyć wolną przestrzeń między
siedzeniami tzw. hamakiem.
Kolejną popularną metodą jest
powszechnie znany „kontenerek”
który uniemożliwia swobodne poruszanie się psa po aucie. Jeśli pies
jest do niego przyzwyczajony, to
podróż zniesie spokojnie. Jeśli
jednak nigdy wcześniej nie był zamykany, może powodować to dodatkowy stres, więc przed podróżą
należy go stopniowo przyzwyczaić
do takiej formy.

podawać jedzenia oraz zbyt dużej
ilości wody, z uwagi na podrażnienie śluzówki żołądka i wzmożone
odruchy wymiotne.
Jak możemy sobie poradzić
ze stresem psa? Dla większości
psów sama podróż jest ogromnym
stresem. Aby temu zaradzić, możemy zaopatrzyć sie w gabinecie
weterynaryjnym lub sklepie zoologicznym w odpowiednie preparaty
uspokajające o delikatnym działaniu. Należy je podawać kilka dni
przed podróżą.

Podsumowanie
Wspólna podróż z psem to wyzwanie, które wiąże się z logistyką.
Niezależnie od tego, czy ma się do
pokonania 200 czy 2000 km, trzeba zaplanować podróż w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo
zarówno pasażerom, jak i zwierzęciu. Najlepiej przygotować się
do tego odpowiednio wcześnie,
szczególnie jeśli jest to pierwsza
podróż psa.
Na rynku są również klatki
produkowane pod wymiar bagażnika, stanowiące jego wnętrze. Jest
to najdroższa opcja i montowana
na stałe w bagażniku, więc jej
wybór nadaje się raczej do samochodów z dużym bagażnikiem
lub w przypadku, kiedy autem nie
podróżuje większa liczba osób.

Apteczka – powinna
zawierać m.in. bandaż,
wodę utlenioną, jałowe
gaziki, węgiel aktywny, panthenol,
żel chłodzący itd.
Koc, na którym pies
będzie spał w trakcie
jazdy.

Podczas podróży…
W trakcie podróży z psem należy co dwie godziny zatrzymywać
się na krótkie postoje. W ich trakcie
pies powinien pospacerować, mieć
możliwość załatwienia potrzeb
fizjologicznych i napicia się wody.
Podczas postojów nie należy zostawiać psa samego w aucie, szczególnie jeśli na zewnątrz panują wysokie temperatury. W trakcie jazdy
mogą pojawić się u psa nudności
i wymioty. Jeśli jest to pierwsza
podróż psa i nie wiemy, jak się zachowa, warto wcześniej zaopatrzyć
się w środki przeciwwymiotne. Jeśli
wymioty wystąpią, nie należy psu

Zabawka – może
pomóc w rozładowaniu napięcia, które
powstaje w wyniku
wyjazdu.

Jak przygotować samochód
do podróży z psem?
Nawet krótka podróż samochodem może być dla psa sporym obciążeniem. Dlatego należy przygotować podróż w każdym szczególe,
aby zarówno pasażerom, jak i zwierzęciu podróżowało się wygodnie
i spokojnie. Jak to zrobić?
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TEKST: JANUSZ DUDEK I ZDJĘCIA: PIOTR CIECHOMSKI

SYSTEMY ELEKTRONICZNE ZIMĄ –
POMOC CZY UTRAPIENIE?

Już niedługo sezon zimowy. Przeglądając różnego rodzaju fora czy komentarze pod
przeróżnego rodzaju artykułami w internecie, można odnieść wrażenie, że odpowiedź
na pytanie postawione w tytule może być tylko jedna – „Systemy bezpieczeństwa typu
ABS czy ESP to wręcz największa pomyłka współczesnej motoryzacji. Zwłaszcza zimą.
Sprawiają wiele trudności, gdy chcemy zapanować nad samochodem, ograniczają
przyjemność z jazdy oraz przeszkadzają »mistrzom kierownicy«”. Takie stanowisko
dominuje wśród komentujących.
36
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ako dyżurny argument przytaczana
jest informacja, że gdyby pomagały,
to w motorsporcie byłyby na porządku dziennym, a nie są! No cóż, pora podjąć
polemikę z tak „wysublimowanymi” komentarzami!
Zacznijmy więc od rzeczy fundamentalnej. To, że nie rozumiemy istoty działania
jakiegoś systemu bądź nie potrafimy go
wykorzystać we właściwy sposób, nie
oznacza od razu, że jest ono złe. Jeśli tak
postępowałby każdy, nie byłby możliwy
postęp cywilizacyjny, w tym również rozwój motoryzacji. Magiczne kilkuliterowe

skróty nowoczesnych systemów elektronicznych instalowane w samochodach
zdają się przyprawiać o zawrót głowy niejednego użytkownika. Często gubi się sens
ich użycia, a górę bierze wyłącznie potrzeba i poczucie ich posiadania. A tymczasem
od posiadania do użycia jeszcze daleka
droga. Nie mówiąc już o właściwym użyciu!
Co więcej, wraz z nadejściem zimy sprawa
staje się jeszcze trudniejsza. Dlaczego?

Zawodowy amator – ABS
Bezsprzecznie to jeden z najważniejszych i „największych” zarazem syste-

mów podnoszących aktywne bezpieczeństwo użytkowników dróg. Pozwala
on w sytuacji awaryjnej na jednocześnie
gwałtownie wytracanie prędkości oraz
zmianę kierunku jazdy. Dla wielu to jasna sprawa. Wiedza i rozpoznawalność
systemu wśród kierowców jest duża.
Nieco gorzej wygląda właściwe jego
użycie w praktyce. Zwłaszcza na śliskiej
nawierzchni można zaobserwować, jak
kierowcy nieco asekuracyjnie unikają
mocnego użycia pedału hamulca, bojąc
się poślizgu. A tymczasem ABS został
przecież precyzyjnie stworzony po to,
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by nieść pomoc kierowcy przy gwałtownym hamowaniu. Z precyzją chirurga
zapobiega blokowaniu kół, a przez to
najprostszemu z możliwych poślizgów.
Stabilizuje on wstępnie także samochód.
Dużym błędem kierowców jest asekuracyjna (czytaj: delikatna) praca hamulcem
zwłaszcza w zakręcie, która wbrew oczekiwaniom kierowcy doprowadzić może
do poważnych konsekwencji – trudnej
do opanowania nadsterowności. Nasza
rada: jeśli sztab inżynierów przez lata
pracował i dopracowywał ten system, Ty
wydałeś na niego swoje pieniądze, to nie

wahaj się i zacznij go w końcu używać,
gdy sytuacja będzie tego wymagała!
Wyćwicz właściwe odruchy oraz swoją
technikę jazdy.

Anioł stróż – ESP
ESP jest różnie nazywany przez różnych producentów. Mamy więc na przykład VDC (lub VDCS), DSC, VSA, PSM, jak
również parę innych skrótów. Często system ten błędnie określany jest mianem
„kontroli trakcji”, a tymczasem samochód
w niego wyposażony posiada system
„stabilizacji toru jazdy”. Zwłaszcza w se-

zonie jesienno-zimowym niczym nasz
personalny Anioł Stróż czuwa nad naszym bezpieczeństwem, dbając o to, aby
prowadzony przez nas samochód podążał
zawsze torem, jaki sami obierzemy, a nie
tym, którym chciałaby nas zabrać na „wycieczkę” fizyka. Innymi słowy – w sytuacji wykrycia poślizgu którejkolwiek z osi
stabilizuje nasz tor jazdy poprzez przyhamowanie poszczególnych kół. Kierowcy
skoncentrowani na różnych rzeczach
i czynnościach mogą nawet nie wyczuć
jego pracy. Ważne jednak, aby nauczyć
się żyć z tym systemem. Nie przeszka-

dzać w jego działaniu poprzez podawanie
błędnych informacji kierownicą czy pedałami. Zawsze kierować przednie koła
tam, gdzie chcemy jechać, a w razie konieczności rozpocząć hamowanie. Warto
też zrozumieć, dlaczego system odłącza
możliwość pracy gazem, minimalizując
ryzyko błędu kierowcy. Wszystko to możemy jednak wyćwiczyć wyłącznie podczas treningu na zamkniętych obiektach,
w bezpiecznych warunkach. Warto także
przekonać się wówczas, jakimi trybami
pracy ESP dysponuje nasz samochód i co
one zapewniają.

Zadbaj o przyczepność – ASR
W zależności od producenta i tutaj
możemy spotkać różne oznaczenia.
Między innymi: TC, TCS i ASC. Bardzo
przydatny w sezonie jesienno-zimowym
system, zwłaszcza w tak popularnych
samochodach z silnikiem diesla dysponujących dużym momentem obrotowym.
Oparty na czujnikach ABS w sytuacji
wykrycia uślizgu któregoś z napędzanych
kół reguluje moc dostarczaną na to koło
i przyhamowuje je. Wszystko po to, aby
zapewnić możliwie najwyższą trakcję,
a nasz samochód ruszał bądź przyspieszał
efektywnie. System ten nie uchroni nas
jednak przed skutkami poślizgu w sytuacji wystąpienia nad- lub podsterowności!
Siła spokoju – BAS
Niedoceniany system o enigmatycznie
brzmiącej nazwie. Cichy i nienarzucający
się. Cierpliwy i zawsze czujny. To system
wspomagający nas podczas hamowania awaryjnego. Niestety nie „widzi” on
przeszkody, przed którą nagle próbujemy
wyhamować. „Widzi” jedynie „0” i „1”
z czujników i poddaje je analizie, dlatego
tak ważnym jest nauczenie się jego wykorzystania. Poprzez analizę gwałtowności
wciśnięcia pedału hamulca, wykrywa
awaryjne hamowanie w ułamkach sekundy i zwiększa ciśnienie w układzie, maksymalizując jego efektywność. Współpracuje
z innymi systemami, głównie ABS.
Jego właściwe użycie polega więc
na silnym „kopnięciu” w pedał hamulca
(tylko wówczas BAS się aktywuje), co spowoduje wydatne zmniejszenie drogi hamowania, zwłaszcza z większych prędkości.
Jeśli jedynie położymy nogę na pedale
hamulca i będziemy stopniowo zwiększać
nacisk, BAS nie zadziała, a nasza droga
hamowania wydłuży się nawet o kilka metrów, których w najgorszym scenariuszu
może nam zabraknąć przed przeszkodą.
Trzymać ciśnienie – TPMS
Wiele się o nim mówiło, zwłaszcza
w kontekście dyrektywy unijnej nakazującej jego instalację w samochodach sprzedawanych na terenie UE. Chodzi o czujniki
monitorujące ciśnienie w oponach. Czy
one naprawdę są takie istotne? Słychać
do dzisiaj komentarze o dodatkowych
kosztach dla użytkowników samochodów,
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trudnościach w serwisowaniu opon (ryzyko ich uszkodzenia podczas sezonowej
wymiany ogumienia). Ale spójrzmy na to
w ten sposób – opona to jedyny element
mogący zapewnić nam możliwość przekazania poleceń na reakcję samochodu. Jedyny punkt naszej styczności z nawierzchnią. Dlatego tak ważnym jest zapewnienie
optymalnych warunków pracy opon. Nie
można podchodzić do kwestii poprawnego
ciśnienia w oponach na zasadzie „jakoś
to będzie”. Wystarczy, że odpowiemy sobie na pytanie, jak często sprawdzamy
ciśnienie w oponach naszego samochodu? Raz w tygodniu, miesiącu, a może raz
w roku, pozostawiając to specjalistom?
Czujnik monitoruje je na bieżąco, informując lub ostrzegając o istotnych zmianach.
A warto tutaj wspomnieć, że niewłaściwe ciśnienie może powodować znaczny
spadek bezpieczeństwa, wzrost kosztów
eksploatacji czy niewłaściwego zużycia
samych opon.
No cóż, nie od dziś wiadomo, że postęp techniczny następuje bardzo szybko. Nie dajmy się mu jednak znacząco
wyprzedzić. Nie traktujmy nowego czy
czasami trudnego do zrozumienia jak
swoistego średniowiecznego szarlatana
burzącego dotychczasowe status quo.
Wszystkie wspomniane systemy, współpracując ze sobą, tworzą pewnego rodzaju
parasol ochronny. A jest ich znacznie
więcej (podałem jedynie podstawowe).
Parasol ten będzie spełniał swoją funkcję
wyłącznie, gdy otworzymy go nad sobą,
czyli nauczymy się takie systemy świadomie i poprawnie wykorzystywać. Wiemy,
że parasol trzeba rozłożyć i trzymać nad
sobą, aby ochronił nas przed deszczem.
Tak samo nauczmy się wykorzystywać
systemy dostępne w samochodach, a nie
woźmy je tylko ze sobą.
Tak, mają one także swoje „efekty
uboczne”. To prawda. ABS w pewnych
przypadkach może powodować tendencję
do podsterowności. ESP odbiera amatorom
zabawy samochodem po torze fun z jazdy.
Wszystko się zgadza. Ale nie oszukujmy
się: systemy te to 90% plusów i tylko 10%
minusów, więc bilans jest zdecydowanie
pozytywny! Teraz tylko warto nauczyć się
ich właściwego wykorzystania. A to, jak
pokazuje doświadczenie instruktora techniki jazdy, wcale nie jest takie proste…
PLEJADY 5/2019
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TEKST: MARIA SZRUBA/NBI, MARIUSZ KARPIŃSKI-RZEPA/NBI

fot. Anna Karpińska-Rzepa

FORESTER NA TROPIE DRAKULI
Podróże Foresterem uzależniają. Po ostatniej, która wiodła z Krakowa do Wenecji
przez wysokoalpejską drogę Großglockner, jedną z największych atrakcji Austrii,
postanowiliśmy zwiedzić kolejną górską trasę drogową i znajdujące się w jej pobliżu
obiekty inżynieryjne. Tym razem celem dziennikarzy „NBI” była rumuńska Trasa
Transfogarska, nie bez powodu uznawana za jedną z najpiękniejszych dróg na świecie.
Pokonaliśmy ją niezawodnym Foresterem IV generacji, z silnikiem wolnossącym 2.0,
predysponowanym do jazdy w trudniejszym terenie, co z całą mocą potwierdzamy.
40

Po

terenie Rumunii, do której dostaliśmy się przez
Słowację i Węgry, a następnie podróżowaliśmy z zachodu
na wschód – przez Braszów, Trasę
Transfogarską, po Sybin. Pierwsze
skojarzenie z Rumunią? Hrabia
Drakula. Niewątpliwie to właśnie
legenda o nim przyciąga co roku
do Transylwanii (Siedmiogrodu)
tysiące turystów.

W krainie hrabiego Drakuli
Pierwowzorem tej postaci był
hospodar wołoski Wład Palownik
(Vlad Ţepeş). Urodzony w 1431 r.
w Sighişoarze, był synem Włada
zwanego Dracul, rycerza dowodzącego oddziałem strzegącym
wołosko-siedmiogrodzkiej granicy
przed Turkami i Węgrami (dracul
jest ludowym przekształceniem
nazwy rycerskiego zakonu drago-

Legenda o hrabim
Drakuli przyciąga
co roku do Transylwanii tysiące
turystów.

nów, do którego należał Wład; po
rumuńsku dracul znaczy diabeł,
czart, chociaż nazwa zakonu odwoływała się do smoka).
Przydomek Włada Palownika – Drăculea – oznacza więc
syn smoka. Z czasem zaczęto go
także tłumaczyć jako syn diabła,
co na stałe wpisało się w legendę
o Drakuli. Wład Palownik zasłynął bowiem z iście diabelskiego
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 Dracula – historia prawdziwa; bit.ly/2MBVJYU
(dostęp 31/09/2019).
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 Count Dracula. The Myth; bit.ly/2MCC1NZ5
(dostęp 28/08/2019).

odbudował więc i wzmocnił mury
twierdzy, tworząc z niej jedną
ze swoich głównych fortec. Zamek,
surowy i sprawiający wrażenie
niedostępnego, był taki w istocie.
Obecnie na potrzeby turystów prowadzą do niego schody (dokładnie
1480), ale w przeszłości trzeba się
było wspinać do niego przez góry.
Wejście jest męczące, pozwala
jednak wyobrazić sobie, jak trudna musiała być budowa twierdzy.
Ze szczytu widać rozległy, piękny krajobraz Rumunii. Położony
na wzniesieniu zamek służył także
do obserwowania i kontroli traktu,
na podstawie którego wybudowano
Trasę Transfogarską 3.

Droga z chmur
Trasa Transfogarska to druga
najwyżej położona droga w Rumunii, a zarazem najbardziej znana z górskich tras w Karpatach.
Łączy wieś Bascov (wschodnia

fot. Porojnicu/stock.adobe.com

fot. Anna Karpińska-Rzepa

okrucieństwa. Podczas swojego
sześcioletniego panowania bez
wahania skazywał na śmierć.
Choć preferował różne metody
uśmiercania, bez wątpienia jego
ulubionym sposobem pozbawiania
życia było nabijanie na pal.
Źródła historyczne, jak również
współczesne nam opracowania
jednoznacznie wskazują na okrucieństwa i bestialstwa, jakich
dopuszczał się hospodar Wołoszczyzny. Nigdzie jednak w żaden
sposób nie potwierdzono wampiryzmu Włada Palownika 1. Nie przeszkodziło to, by funkcjonował jako
taki w legendach i mitach, które
są znane do dziś. Mylnie wskazują
one często zamek w Branie jako
siedzibę Włada. Poniekąd miał on
rzeczywiście związek z zamkiem
Bran, ponieważ brał udział w kilku
kampaniach mających na celu
ukaranie niemieckich kupców
z Braszowa, którzy nie przestrzegali jego rozkazów dotyczących
handlu na Wołoszczyźnie. Przez
Bran przebiegało przejście do
Wołoszczyzny, najbliższy wąwóz
od Braszowa, który łączył się
z Târgoviște, siedzibą Palownika.
Relacje z panami Branów nie były
zbyt serdeczne, ponieważ byli
oni przedstawicielami cytadeli
w Braszowie, wrogo nastawionymi

do Włada. Z zachowanych dokumentów nie wynika, czy Palownik
zdobył zamek Bran i czy w ogóle
w nim przebywał 2 . Niemniej mimo
braku historycznych przesłanek
obiekt stał się turystyczną mekką
fanów wizerunku Drakuli utrwalonego w popkulturze.
Ta jedna z najpopularniejszych
atrakcji w Rumunii znajduje się
ok. 40 km na południowy wschód
od Braszowa. Aby dojść do zamku,
trzeba się jednak przedrzeć przez
ulicę pełną straganów uginających
się od pamiątek „made in China”.
Poszukując właściwej siedziby
Włada Palownika, należy się udać
gdzie indziej. Po lewej stronie Trasy
Transfogarskiej, na szczycie wzgórza, znajdują się ruiny zamku Poenari, zwanego też cytadelą. Zamek
został założony mniej więcej na początku XIII w. przez pierwszych
władców Wołoszczyzny. Palownik
dostrzegł jego potencjał militarny,

fot. 9parusnikov/stock.adobe.com

fot. Czamfir/stock.adobe.com
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część Wołoszczyzny) z Cârțișoarą
w Transylwanii, przecinając z południa na północ główny grzbiet
Gór Fogaraskich pomiędzy ich
dwoma najwyższymi szczytami:
Moldoveanu (2544 m n.p.m.) i Negoiu (2535 m n.p.m.). W zależności
od pogody można nią przejechać
od końca maja do początku października.
Pomysłodawca budowy drogi,
Nicolae Ceaușescu, prezydent Rumunii sprawujący władzę dyktatorską w latach 1967–1989, świadomy
napiętych stosunków ze Związkiem
Radzieckim chciał zapewnić sobie
szybki transfer przez góry w przypadku sowieckiej inwazji. Tym
samym w 1968 r. zdecydował o zainwestowaniu milionów w stworzenie drogi w niezwykle trudnym
terenie, mimo że na północ znacznie łatwiej i szybciej można się
było przemieścić już wtedy gotową
drogą krajową nr 7, na równoległym odcinku z Râmnicu Vâlcea
do Sybina. Budowa Trasy Transfo-

Trasa Transfogarska to druga
najwyżej położona
droga w Rumunii,
a zarazem
najbardziej znana
z górskich tras
w Karpatach.
Powstała w latach
1970–1974 i liczy
łącznie 151 km
długości.

garskiej miała więc z jednej strony
znaczenie militarne, z drugiej zaś
stanowiła w mniemaniu Ceaușescu
wyraz potencjału technologicznego
i potęgi Rumunii.
Droga ma łącznie 151 km długości, przy czym odcinek DN7C,
określany mianem właściwej Trasy Transfogarskiej, liczy 90,2 km.
Powstawała w latach 1970–1974
(część prac, w szczególności wykonywanie nawierzchni, trwała
aż do 1980 r.) w bardzo trudnym
terenie, niejednokrotnie przy niesprzyjającej pogodzie. Ta ogromna
konstrukcja, z której ponad 50%
wykuto w skale, o maksymalnej
wysokości 2042 m przy wejściu do
tunelu o długości prawie kilometra
(884 m), położonego między szczytami Capra i Paltin, rozciągającego
się na skraju wąwozów, w zwykłych warunkach powstawałaby
przez kilka dekad. Tymczasem
prace nad budową trasy, prowadzone w systemie trójzmianowym
po osiem godzin, zostały ukończoPLEJADY 5/2019
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wejścia do elektrowni Vidraru.
Imponująca zapora, uruchomiona
w 1965 r., znajduje się na rzece
Ardżesz. Ta jedna z piękniejszych
zapór w Rumunii to potężna, łukowo wygięta betonowa tama, spiętrzająca wody Ardżeszu w sztuczne
jezioro Vidraru o powierzchni niecałych 9 km². 166-metrowa zapora
wznosi się 830 m n.p.m. Długość jej
korony wynosi 305 m. W korpusie
zapory wykonano osiem galerii
kontrolno-pomiarowych. Woda
z jeziora płynie kanałem wydrążonym w skale do oddalonej o 11 km
hydroelektrowni, zagłębionej 100 m
pod skalistą powierzchnią. Moc hydroelektrowni wynosi aż 220 MW.
Zainstalowano w niej cztery turbiny
reakcyjne Francisa, a produkcja
energii wynosi 400 GWh na rok 6,7.
 Z awilska M.: Energia z Karpat. „Nowoczesne
Budownictwo Inżynieryjne” 2008, nr 6, s. 84–86.
 Flaga K.: XIX Europejska Wyprawa Mostowa
Rumunia, Ukraina, Słowacja. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2014, nr 2, s. 72–82.

6

 Gheorghe D.: Ultimii santieristi de pe Transfagarasan; bit.ly/2MP3PAUG (dostęp 5/09/2019).
5
 B ratu I.: Transfăgărăşanul, aşa cum a fost;
bit.ly/2KROG78 (dostęp 6/09/2019).
4
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Na Trasie Transfogarskiej znajduje
się 27 wiaduktów,
830 mostów oraz
kilka mniejszych
tuneli, a także
imponująca łukowo
wygięta betonowa
zapora na rzece
Ardżesz.

Bezpiecznie nie znaczy nudno
W Rumunii drogi są kiepskie,
a sieć komunikacyjna słabo rozwinięta. Wszystkie drogi, które
prowadzą przez Karpaty, są kręte,
wąskie i mają po jednym pasie
ruchu w każdym kierunku. Wymagają dużej uwagi i skupienia
kierowcy, ale także czasu, który
warto zarezerwować na przejazd.
Karpackie odcinki rumuńskich
dróg poprowadzone są górzystymi
graniami widowiskowo i odważnie.
Parę razy mijaliśmy się na nich
z tirami. Ma się wówczas wrażenie,
że chwila nieuwagi wystarczyłaby,
by znaleźć się pod przełęczą…
Trasa Transfogarska w czasach,
kiedy powstała, była z pewnością
bardzo nowoczesnym rozwiązaniem technicznym i jednocześnie
niezwykle trudnym przedsięwzięciem z racji budowy w naprawdę
trudnych warunkach górskich.
Dzisiaj widać, że została nadgry-

fot. Anna Karpińska-Rzepa × 3

ne w ciągu zaledwie czterech i pół
roku. Niejednokrotnie góry były
rozsadzane materiałami wybuchowymi. W tym celu wykorzystano
ogółem 6520 t dynamitu. Wzdłuż
całej drogi wylano 290 tys. m³
betonu na ściany podporowe.
Trasę oficjalnie otwarto
20 września 1974 r. Znajduje się
na niej 27 wiaduktów, 830 mostów
oraz kilka mniejszych tuneli. Widoki zapierają dech w piersiach.
Przecinającą Góry Fogaraskie
drogą zachwycił się także Jeremy
Clarkson, który po nakręceniu tu
odcinka Top Gear nazwał ją najpiękniejszą trasą w Europie 4,5.
Podczas przejazdu Trasą Transfogarską mieliśmy także okazję
podziwiać siedzibę Włada Palownika z innej perspektywy – sprzed

fot. 9parusnikov/stock.adobe.com

ziona zębem czasu, a utrzymanie
obiektów drogowych wydaje się
na granicy akceptowalności. Ograniczenie prędkości na trasie wynosi 40 km/h, przy czym liczba samochodów praktycznie uniemożliwia
szybsze przemieszczanie. Za to
ukształtowanie terenu pozwoliło
nam w pełni wykorzystać właściwości terenowe Forestera.
Mając w pamięci ostatnią podróż
wysokoalpejską drogą Großglockner, którą pokonaliśmy Subaru
Foresterem XT, trudno nie pokusić
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się o porównanie obu modeli. Auta
fizycznie niczym się różnią. Niemniej jednostka dwulitrowa wolnossąca jest zupełnie inna niż XT
w kontekście mocy i przyspieszenia. Teraz jednak poruszaliśmy się
samochodem z systemem E yeSight,
co biorąc pod uwagę okoliczności –
duży ruch, ostre i niebezpieczne
zakręty – dawało kierowcy dodatkowe wsparcie. Dobrze jest wiedzieć, że siedzi się za kierownicą
jednego z najbezpieczniejszych samochodów na świecie. Technologia

Po Trasie Transfogarskiej poruszaliśmy się samochodem z systemem
EyeSight, co
biorąc pod uwagę
okoliczności – duży
ruch, ostre i niebezpieczne zakręty
– dawało kierowcy
dodatkowe wsparcie. Dobrze jest
wiedzieć, że siedzi
się za kierownicą
jednego z najbezpieczniejszych
samochodów na
świecie.

 yeSight to bowiem ucieleśnienie
E
idei kompletnego bezpieczeństwa
(all-around safety), jaką wyznaje
się w Subaru. Ta cyfrowa druga
para oczu nie tyle wykrywa obiekty, co je widzi. Forester czuwa nad
bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów, obserwując drogę. Trójwymiarowy obraz z kamery stereoskopowej jest następnie przetwarzany
pod kątem definiowania różnorakich obiektów na drodze – innych
pojazdów, pieszych, motocyklistów
i rowerzystów. Uwzględnia przy
tym ich prędkość poruszania się
i odległość od naszego samochodu.
Po wykryciu potencjalnego niebezpieczeństwa system ostrzega
kierowcę. W krytycznej sytuacji,
aby uniknąć kolizji, nawet zahamuje pojazd. System E yeSight z jednej strony, jako asysta kierowcy,
wzmaga uwagę prowadzącego samochód. Z drugiej, w funkcji zapobiegania wypadkom, interweniuje
w momentach zagrożenia w sposób
uniemożliwiający powstanie kolizji.
Dlatego podróżując Foresterem,
PLEJADY 5/2019
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Sforii, uważaną też za jedną z najwęższych ulic w Europie.
W Sybinie, z jego typową przedwojenną architekturą, znajduje się
pierwszy żeliwny most w Transylwanii – most Kłamców, zbudowany
w XIX w. Legenda głosi, że jeśli
przejdzie po nim kłamca, to most się
zawali. Tamtejsze domy, z wąskimi
oknami z półokrągłym obramowaniem od góry i prostym od dołu,
wyglądają jak ogromne oczy, które
niczym system EyeSight nieustannie
obserwują poruszających się ludzi.
Rumunię warto odwiedzić.
To fascynujący i intrygujący kraj
o zróżnicowanym krajobrazie,
mnogości smaków, ciekawej architekturze, pełen życzliwych ludzi.
Polecamy przekonać się o tym
osobiście.

Współpraca i pomoc przy realizacji tekstu:
Przemysław Olszewski

Rumunia, mimo
wzrostu popularności wśród
turystów, wciąż
pozostaje mało
znana. A przecież
różnorodność
jej krajobrazów
i ciekawa architektura zachwyca.

fot. Anna Karpińska-Rzepa × 3

nawet na Trasie Transfogarskiej
czuliśmy się bezpieczni.
Niech nikogo nie zwiedzie spokojna natura dwulitrowego Forestera. Przy mocy 150 KM, niemałym nadwoziu i napędzie na cztery
koła bardzo dojrzale reaguje
na próby dynamiczne. Zawieszenie
jest doskonale zestrojone i wyważone, a układ kierowniczy, szybko
reagujący na komendy kierowcy,
przekazuje informacje o tym, co
się dzieje na przedniej osi. Subaru
kojarzy się z dobrym prowadzeniem i także na tym polu Forester
nie zawodzi. O odroczenie w czasie momentu utraty przyczepności
na śliskiej nawierzchni dba napęd
Symmetrical AWD. ESP wspiera
kierowcę nawet po wyłączeniu,
wówczas opóźniając jedynie
swoje działanie. To, w połączeniu
z 22-centymetrowym prześwitem
i dużymi kątami natarcia (25°),
zejścia (26°) i rampowym (22°),
zapewnia doskonałe możliwości
terenowe, co po wyprawie do Rumunii potwierdzamy.

Potencjał wart odkrycia
Rumunia, mimo wzrostu popularności wśród turystów, wciąż
pozostaje mało znana. A różnorodność jej krajobrazów zachwyca. Zmieniają się one począwszy
od plaż Morza Czarnego, przez
bogactwo przyrodnicze delty Dunaju, lasy Transylwanii, po wysokie szczyty Karpat Południowych.
Rumunia to zdecydowanie coś
więcej niż Transylwania i zamek
hrabiego Drakuli. Miejsca, takie
jak Braszów czy Sybin, przybliżyły nam bogatą kulturę i historię
regionu. Wizyta w Braszowie była
jak przeniesienie się w czasie.
Można tu podziwiać XIX-wieczne kamienice, ale także zabytki
w duchu gotyckim, jak Czarny
Kościół, uznawany za największą
gotycką świątynię między Wiedniem a Istambułem. Odnaleźliśmy tu także najwęższą uliczkę
w Rumunii – mającą ledwie 1,32 m
szerokości i 83 m długości Strada
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TEKST: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

XI SUBARIADA ZIMOWA

NA PÓŁWYSEP KOLSKI I NORDKAPP /CZ.1/
Po subariadowych wyprawach na południe, czyli do Rumunii, Bułgarii i na Bałkany,
na wschód, czyli na Ukrainę i do Mołdawii, oraz dalej na południowy wschód,
czyli na obie strony Kaukazu, przyszedł czas na coś nowego. Wyprawa zimowa,
i to w dodatku na północne krańce Europy, to pomysł, o którym Miłosz wspominał
mimochodem już wcześniej. Organizował on bowiem już takie wyprawy
dla aut terenowych. Nam jednak zaproponował nieco lżejszą formułę.

W

szystkie noclegi miały
być hotelowe, a z uwagi
na porę roku odpadała
także jazda w terenie. Szykowała się
więc pierwsza lajtowa zimowa Subariada. Pomimo obaw mojej żony,
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która słabo toleruje niskie temperatury i najchętniej przeniosłaby się
na stałe do Grecji albo na południe
Włoch, zapisaliśmy się na wyprawę,
widząc bogaty program, zamieszczony przez Miłosza w wątku na Fo-

rum S
 ubaru. Wiedzieliśmy bowiem,
że tak jak w przypadku np. Kaukazu
Północnego sami pewnie nieprędko
wybralibyśmy się w tym kierunku.
Przed wyjazdem zaopatrzyliśmy się
w długie puchowe kurtki, ocieplane

nieprzewiewne i nieprzemakalne
spodnie, wysokie buty do chodzenia
w głębokim śniegu oraz ciepłą bieliznę termoaktywną z wełny merynosów. Miejsce spotkania Miłosz wyznaczył w Estonii, niedaleko granicy
z Rosją. Początkowo mieliśmy wjeżdżać do Rosji przez Łotwę, jednak po
przykrych doświadczeniach, jakie
miała Beata na tej granicy kilka
dni przed rozpoczęciem Subariady,
Miłosz postanowił, że nie będzie nas
narażał na ewentualne problemy
z nieprzyjemnymi celnikami.
Wyruszyliśmy z Krakowa dzień
wcześniej wczesnym rankiem,
postanowiliśmy bowiem dojechać
tego dnia aż do Rygi. Umówiliśmy
się na spotkanie w Rydze z Iwonką

i Wiesiem, z którymi byliśmy już
na wcześniejszych wyprawach.
Zarezerwowałem nocleg w małym
hoteliku w samym centrum starego
miasta, licząc, że zdążymy jeszcze
zrobić choć krótki nocny spacer.
Droga upłynęła nam spokojnie, nie
było dużego ruchu, asfalt był czarny
i wieczorem dotarliśmy do celu. Po
szybkim zameldowaniu się w hotelu
ruszyliśmy w miasto na spotkanie
ze znajomymi. Trzeba przyznać,
że stara Ryga przyprószona śniegiem
robi bardzo pozytywne wrażenie.
Widać, że na dobre wyszło im odzyskanie niepodległości i wstąpienie
do Unii. Idąc wąskimi uliczkami
starego miasta, widać też mnóstwo
restauracji, pubów, hoteli i hosteli.

Zaopatrzyliśmy się
w długie puchowe
kurtki, ocieplane
nieprzewiewne
i nieprzemakalne
spodnie, wysokie
buty do chodzenia
w głębokim śniegu
oraz ciepłą bieliznę
termoaktywną
z wełny merynosów.

Gdyby nie język, można by pomyśleć, że jesteśmy np. gdzieś na Wyspach Brytyjskich. Zjedliśmy kolację
w restauracji z kuchnią fusion,
a następnie po krótkim, z uwagi
na temperaturę, spacerze po starówce wstąpiliśmy do jednego z pubów,
aby spróbować lokalnego piwa.
Nazajutrz po wymeldowaniu
z hotelu opuściliśmy Rygę, a następnie Łotwę i wjechaliśmy do
Estonii, by po niedługim czasie
dotrzeć na miejsce spotkania.
Po szybkich powitaniach z resztą
uczestników wjechaliśmy do miasta Narwa, w którym na rzece o tej
samej nazwie przebiegała granica
z Rosją. Przekroczenie granicy
przebiegło nad wyraz sprawnie,
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Rosja to kraj
w zupełnie innej
skali niż znane nam
państwa z dotychczasowych podróży po Europie.

Monaster Smolny
został wzniesiony
na polecenie carycy Elżbiety w XVIII
wieku. Jednak ta
majestatyczna
budowla nigdy nie
została dokończona.

fot. Beata Nowik/przygody4×4.pl

brzeg, mogliśmy zobaczyć ciągnący
się wzdłuż niego olbrzymi pałac
z biało-zieloną fasadą. Był to Pałac
Zimowy, którego budowę zaczęto
około 50 lat później na wzór pałacu w Wersalu. Pałac w obecnym
kształcie jest piątym pałacem.
Cztery wcześniejsze wznoszono
od roku 1711. Obecnie mieści się
w nim muzeum Ermitaż. Następnie
podjechaliśmy pod zacumowany
przy brzegu rzeki pancernik Aurora. Kolejnym punktem programu

plejady.subaru.pl

był Monaster Smolny wznoszony na polecenie carycy Elżbiety
w XVIII wieku. Majestatyczna
budowla nigdy nie została dokończona. Na dłużej zatrzymaliśmy się
przy kolejnych dwóch zabytkach.
Sobór św. Izaaka to największa
prawosławna świątynia w Petersburgu i druga co do wielkości w Rosji. Wznoszona w XIX wieku przez
ponad 40 lat według projektu francuskiego architekta Auguste’a de
Montferranda z zastosowaniem
wielu nowatorskich rozwiązań
architektonicznych i inżynierskich.
Musiał się on zmierzyć nie tylko
z podmokłym terenem, ale także
zachować fragmenty poprzedniej
świątyni, która znajdowała się
w tym miejscu. Efekt robi naprawdę imponujące wrażenie. Ma ona
ponad 100 metrów wysokości
i wieńczy ją kopuła pokryta 100 kg
złota. Całości dopełniają bogato
zdobione wnętrza, z użyciem złota
oraz różnych rodzajów kamienia,
m.in. lazurytu, malachitu, porfiru
i marmuru.
Drugą świątynią, której wnętrza
zwiedziliśmy, był Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, zwany
inaczej Cerkwią na Krwi. Nazwa
facebook.pl/MagazynPlejady

lejnym mieście. Był to bardzo dobry
wybór. Po raz kolejny mogliśmy się
przekonać o rozmachu carskiego
miasta. Metro zbudowano bardzo
głęboko pod ziemią, a stacje przypominały zdobieniami wnętrza
zwiedzanego niedawno muzeum.
Bardzo ciekawie wyglądała stacja,
na której wsiadaliśmy do kolejki.
Nie miała ona typowego peronu.
Zamiast niego były ściany, w których znajdowały się w równych
odstępach drzwi. Otwierały się one,
gdy z drugiej strony ściany zatrzymywały się wagony kolejki. Kolejna
stacja, znajdująca się kilkadziesiąt
metrów od hotelu, miała już tradycyjne perony.
Następnego dnia opuściliśmy
Petersburg i wyruszyliśmy na północ. Naszym celem tego dnia była

wywodzi się stąd, że wzniesiono
ją w miejscu, gdzie w 1881 roku
zginął Car Aleksander II. Świątynia jest bogato zdobiona zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz przepięknymi mozaikami. Zwiedzanie
zakończyliśmy nieopodal Pałacu
Zimowego, skąd udaliśmy się pieszo na obiad do restauracji Gogol.
Następnie już sami, a w zasadzie
w towarzystwie Marcina, udaliśmy
się do Ermitażu. W kasie okazało
się, że akurat tego dnia muzeum
jest czynne krócej, zwiedziliśmy
je zatem w tempie iście japońskim.
Już same wnętrza Pałacu Zimowego
są zabytkiem najwyższej klasy.
Umieszczone w nich zbiory muzealne dopełniają wrażenia. Wielkość
muzeum i ilość eksponatów powodują, że można by spędzić w nim
tydzień i nie zobaczyć wszystkiego,
a my mieliśmy raptem trzy godziny.
Nienasyceni nacieszyliśmy jeszcze
oczy wieczornym widokiem podświetlonego pałacu i udaliśmy się
Prospektem Newskim w kierunku
hotelu. Po drodze stwierdziliśmy,
że przecież możemy wrócić do
hotelu metrem, a przynajmniej
przejechać jedną lub dwie stacje,
aby „zaliczyć” jazdę metrem w ko-

fot. Przemysław Kaczmarek × 3

narażeni na mroźną pogodę. Zabytków było tak wiele, że część z nich
podziwialiśmy przez okna busa,
nie było bowiem szans, aby w ciągu
kilkugodzinnej wycieczki zobaczyć
wszystko. Przewodnik mówił biegle
po polsku i z jego ust usłyszeliśmy
mnóstwo ciekawych informacji nie
tylko związanych z miastem i jego
historią, ale także z historią carskiej rodziny oraz carskiej Rosji.
Przejechaliśmy zatem Prospektem Newskim do jego początku
nad rzeką Newą i zrobiliśmy sobie
pierwszy postój. Zobaczyliśmy po
jednej stronie rzeki Wyspę Zajęczą,
na której w 1703 roku rozpoczęto
budowę Twierdzy Pietropawłowskiej. Tę datę i to wydarzenie
uważa się za moment założenia
miasta. Patrząc na przeciwległy

fot. Beata Nowik/przygody4×4.pl × 3

jak na warunki rosyjskie, i po nieco
ponad dwóch godzinach wszyscy
znaleźliśmy się w Rosji. Krzysiek
i Marianna mieli trochę obaw, bo
pojechali na wyprawę z tymczasowym dowodem rejestracyjnym,
co mogło zakończyć ich udział już
na granicy. Ostatecznie jednak
przekroczyli granicę i w komplecie
udaliśmy się na pierwszy wspólny
nocleg do Sankt Petersburga.
Podczas poprzednich pobytów
w Rosji zobaczyliśmy, że jest to
kraj w innej skali niż znana nam
z naszego kraju lub nawet z dotychczasowych podróży po Europie.
Średniej wielkości miasto zwykle
ma grubo ponad milion mieszkańców. Dlatego spodziewaliśmy się,
że dawna stolica carskiego imperium też będzie w odpowiedniej
skali. Jednak to, co zobaczyliśmy,
znacznie przekroczyło nasze wyobrażenia. Nawet wizyty w Paryżu
czy Rzymie nie wywarły na nas
takiego wrażenia jak Petersburg.
Hotel, w którym mieliśmy spędzić
dwie najbliższe noce, znajdował się
nieopodal największej i najważniejszej ulicy miasta, czyli Prospektu
Newskiego. Po zameldowaniu w hotelu ruszyliśmy z Justyną na spacer.
Chcieliśmy wymienić trochę dolarów, a także zakupić kartę rosyjskiej sieci komórkowej, żeby mieć
kontakt przez internet z najbliższymi. Minuta tradycyjnego połączenia
z Polską kosztuje bowiem ponad
10 zł. Prospekt Newski ma około
12 kilometrów długości, a odcinek
od naszego hotelu do jego początku
przy Pałacu Zimowym to dwa długie szeregi kilkupiętrowych, przepięknie odrestaurowanych kamienic i pałaców, w nocy niesamowicie
podświetlonych. Przeszliśmy kilkaset metrów i wróciliśmy na wspólną
kolację. Nieopodal hotelu mieściła
się restauracja popularnej w Rosji
sieci „Dwie Pałeczki” serwująca
między innymi wyśmienite sushi.
Następny dzień upłynął na zwiedzaniu miasta w towarzystwie
przewodnika. Spod hotelu zabrał
nas bus, dzięki któremu nie byliśmy
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Co odważniejsi nacierali się dodatkowo śniegiem. Po takim wieczorze spało się nam wybornie.
Rano czekała nas pierwsza
z wielu atrakcji, jakie Beata z Miłoszem przygotowali dla nas na tej
wyprawie. Gospodarze mieli
bowiem hodowlę psów, których
używali do zaprzęgów. Po krótkim
wykładzie poświęconym psom
i instruktażu jazdy saniami wyruszyliśmy na ponad półgodzinną
przejażdżkę po zamarzniętym jeziorze i okolicznych lasach. Sanie
były dwuosobowe. Jedna osoba,
czyli w naszym przypadku Justyna,
siedziała na saniach opatulona
kocami, a druga osoba, czyli ja,
podróżowała z tyłu sań na stojąco.
Kierowanie saniami było zero-jedynkowe. Psy biegły za przewodnikiem, jadącym skuterem śnieżnym,
a moim zadaniem było tylko utrzymywanie odpowiedniego dystansu.
W jedną z płóz wbudowany był
nożny hamulec, którym zwalniało

fot. Beata Nowik/przygody4×4.pl × 3

oddalona o około 500 km wioska
Kudama, nad jeziorem Siamoziero.
Czekał nas więc cały dzień jazdy.
Dodatkowo Miłosz postanowił
zjechać z głównej odśnieżonej
drogi i spory dystans jechaliśmy po białej drodze, biegnącej
w pięknych okolicznościach przyrody. Do wioski dotarliśmy już po
zmroku. Czekały na nas wygodne
pokoje w prawdopodobnie nowo
wybudowanych domkach. Gospodarze przygotowali nam ognisko
w drewnianym szałasie oraz ciepłą
kolację z grillowaną rybą złowioną
w tamtejszym jeziorze. Po całym
dniu jazdy jedzenie smakowało
wyśmienicie, jedynym minusem
szałasu był zapach ogniska, który
przeniknął mocno do naszych
ubrań. Po kolacji skorzystaliśmy
z banii, którą nagrzali dla nas
gospodarze. Kilka razy nagrzewaliśmy się w gorącej saunie i wychodziliśmy na zewnątrz, żeby się
schłodzić mroźnym powietrzem.

plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

się pędzące psy. Przyspieszanie
następowało automatycznie po
zwolnieniu hamulca.
W trakcie naszej przejażdżki
w wiosce zdarzyła się tragedia.
W jednej z chat, leżącej niedaleko naszego gospodarza, wybuchł
pożar. Mieszkańcy ratując własne
życie nie zdążyli wynieść z domu
praktycznie niczego, a wysuszona
mroźnym powietrzem drewniana
konstrukcja spłonęła doszczętnie,
zanim zdążyła dojechać straż pożarna. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy,
że musimy coś zrobić. Przeglądnęliśmy nasze bagaże i każdy z nas
oddał coś, bez czego mógł się obejść
na wyprawie. Znalazły się koce,
kurtki, buty oraz trochę pieniędzy,
które wspólnie zebraliśmy. Mieliśmy
nadzieję, że choć trochę pomogliśmy w sytuacji, w jakiej znienacka
znaleźli się poszkodowani.

ciąg dalszy w następnym numerze
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TEKST: ANNA PIECUCH/OAB

WYZNACZAJĄC NOWE DROGI KLASYKI!
Światowe premiery, europejskie tournée, obecność na najważniejszych
międzynarodowych festiwalach, nowe projekty i współprace. Orkiestra Akademii
Beethovenowskiej dotarła w tym roku do coraz nowszych muzycznych rejonów,
sygnalizując swoje otwarcie na współczesne muzyczne trendy i nowe artystyczne
kolaboracje.

Elektronika symfonicznie
Śmiałe i niesztampowe pomysły koncepcyjne oraz aranżacyjne to jedna z cech pożądanych
na obecnym rynku muzycznym.

Gwarantem sukcesu i rynkowej
widoczności jest teraz nowatorstwo
oraz dotarcie do coraz to nowszego
grona odbiorców. Tego nie można
odmówić zapoczątkowanemu przez
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fot. Wojciech Wandzel, Robert Sluszniak, SPHeRESIS Robert Słuszniak
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Hibą Al Kawas utworu „Aspiration
No. 1” na orkiestrę smyczkową, pod
batutą maestro Wojciecha Czepiela,
w realizacji wytwórni DUX Poland,
a także rozpoczęła współpracę
ze światowej sławy dyrygentem
francuskiego pochodzenia Jean-Luc
Tingaudem, który we wrześniu
2019 został Pierwszym Gościnnym
Dyrygentem Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej na lata 2019-22.

fot. Jakub Janecki FMF

Orkiestra wysokich lotów
Współpraca z emirackim kompozytorem Ihabem Darwishem
zapewniła orkiestrze wysokie loty.
Wspólne nagranie płyty „Waves of
my life” (Universal, 2018) jedynego
kompozytora emirackiego tworzącego muzykę wzorowaną zachodnimi wpływami muzyki klasycznej
oraz muzyką filmową wybrzmiewa
już w dwóch prestiżowych i wiodących emirackich liniach lotniczych
Emirates Airlines i Etihad Airways.
To nie koniec nowych muzycznych
podróży. W tym roku Orkiestra Akademii Beethovenowskiej zwieńczyła
nagranie z libańską kompozytorką

MULTIMEDIA

Światowa premiera
i filmowy „glamour”
Obecność artystów Orkiestry
Akademii Beethovenowskiej na odbywającym się corocznie w maju
w Krakowie „Festiwalu Muzyki Filmowej” to już tradycja. Orkiestra od
lat współtworzy jedno z najważniejszych festiwali z muzyką filmową
na świecie, aktywnie wpływając
na jego muzyczną jakość.
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II edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny
Campi z Miklaszewiczów w Lublinie, miała ona okazję wystąpić
na uroczystym koncercie laureatów
konkursu u boku jednego z czołowych nazwisk polskiego świata
muzycznego, dyrygentem brazylijskiego pochodzenia Jose Maria
Florencio. Oprócz arii operowych
wykonała brawurowo m.in. uwertury do oper „Rusłan i Łudmiła”
Michała Glinki oraz „Halki” Stanisława Moniuszki.
Kolejnym artystycznym przedsięwzięciem był udział w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari,
organizowanym przez Małopolskie
Centrum Kultury SOKÓŁ, który
wybrzmiał w Europejskim Centrum
Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Orkiestra wystąpiła w „Nadzwyczajnym Koncercie
Symfonicznym”, inaugurującym
20. edycję wydarzenia. Gościem

Obecność artystów
Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej
na odbywającym
się corocznie
w maju w Krakowie
„Festiwalu Muzyki
Filmowej” to już
tradycja. Orkiestra
od lat współtworzy
jedno z najważniejszych festiwali
z muzyką filmową
na świecie, aktywnie wpływając
na jego muzyczną
jakość.

wyłącznie na nutach i budowaniu
muzycznego braterstwa na scenie…
Warto było! Niemilknące brawa
i wielki rezonans w mediach społecznościowych… – wspomina menedżer OAB Marcin Klejdysz.
Kolejnym wydarzeniem festiwalu z udziałem zespołu OAB była
finałowa gala – „The Glamorous
Show”. W krakowskiej Tauron Arenie zaprezentowano kultowe piosenki i symfoniczne tematy z superprodukcji, tj. „Moulin Rouge”,
„Wielki Gatsby”, „Romeo i Julia”
w anturażu finezyjnych wizualizacji oraz z towarzyszeniem
tancerzy. Orkiestrze dowodzonej
przez znanego pianistę jazzowego,
aranżera i kompozytora Krzyszofa Herdzina towarzyszyli artyści
młodego pokolenia, m.in. Natalia
Nykiel, Maria Sadowskia, Natasza
Urbańska, Igor Walaszek, Jakub
Wociala oraz chór Pro Musica
Mundi. Wyjątkowość gali podkreśliła obecność brytyjskiego
kompozytora Craiga Armstronga –
plejady.subaru.pl

Orkiestra Akademii
Beethovenowskiej
doceniana jest
w różnych kręgach
muzycznych.
Od lat pełni ona
rolę orkiestry
akompaniującej
na międzynarodowych festiwalach
sztuki wokalnej,
towarzysząc wybitnym gwiazdom
opery i adeptom
sztuki wokalnej.

‹ fot. Piotr Droździk

(…) A mnie się wydawało,
że na tym festiwalu jesteście od zawsze! Trudno mi sobie wyobrazić,
żeby było inaczej! Dziękuję za te
piękne 10 lat. Każdy rok przynosił
dużo emocji. Ale dzisiaj robimy coś
wyjątkowo ważnego i dzięki, że jesteście częścią tej wielkiej sprawy. Szkoda, że FMF jest tylko raz
w roku – tak podsumował obecność
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej na festiwalu sam jego dyrektor
artystyczny, dzisiaj doradca Prezydenta Krakowa, Robert Piaskowski.
W tegorocznej odsłonie orkiestra
miała okazję brać udział w światowej premierze Dracula (1992) Live
in Concert z muzyką Wojciecha
Kilara oraz w wieńczącej tegoroczną festiwalową odsłonę FMF gali:
„The Glamorous Show”.
Muzyka napisana przez Wojciecha Kilara do filmu Francisa Forda
Coppoli wybrzmiała w wykonaniu
orkiestry wraz z towarzyszeniem
Chóru Polskiego Radia oraz wybitnych solistów: Agaty Kuliś, Anny
Zawiszy, Matyldy Staśto-Kotuły,
Szymona Fecica, Adama Radnickiego. Gościem specjalnym był
zaprzyjaźniony z FMF kompozytor Don Davis, autor muzyki do
m.in. serii Matrix. Monumentalizm
i potęga chóralnego brzmienia,
uważanej za jedną z najlepszych
ścieżek dźwiękowych napisanych
do filmów grozy, wydobyte zostały
z wiernie oddającej walory dramaturgiczne muzyki Kilara interpretacji muzyków Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej oraz Chóru Polskiego Radia.
… trudno nam było podczas końcowych prób skoncentrować się
na wybitnej muzyce, gdy za plecami
muzyków na gigantycznym ekranie
zawieszonym w ICE Kraków wyświetlano arcydzieło Coppoli w pięknych
pastelowych odcieniach. Zdaliśmy
sobie jednak sprawę, że podczas
premiery jesteśmy odpowiedzialni
za równie ważną warstwę dzieła
dopełniającą obraz, więc nawet te
podgrupy instrumentów, które miały
chwilę przerwy, były skoncentrowane

fot. Wojciech Wandzel/FMF ›

Gromee’ego we współpracy z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej
projektowi „Orcheston – historia
muzyki elektronicznej”, łączącemu
dwa muzyczne światy – muzykę
elektroniczną z symfonicznym
brzmieniem. Przewodnią ideą było
zaprezentowanie kultowych dzieł
muzyki elektronicznej takich twórców i zespołów, jak: Depeche Mode,
Donna Summer, Daft Punk, Armin
Van Buuren, Vangelis, Fatboy Slim,
Chemical Brothers czy Avicii w nowych orkiestrowych aranżacjach.
Podróż sentymentalna do lat
największej świetności gatunku,
oprawiona szerokim symfonicznym brzmieniem, zagwarantowała
wielki sukces projektowi, w którym wzięli udział wybitni przedstawiciele muzyki rozrywkowej,
tj. Kayah, Ania Dąbrowska, Reni
Jusis, Lukas Meijer, Sarsa, Mateusz
Ziółko czy prawdziwa rockowa
diva – Beata Kozidrak. Wielki rezonans medialny i popularność
zapewnił, poza samą koncepcją,
doskonały poziom wykonawczy
i aranżacyjny, jak podkreślił sam
organizator, Janusz Stefański – prezes agencji MJM Prestige: Dobór
artystów, kunszt Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i pomysł
Gromee’ego utworzyły nową jakość
na polskiej scenie muzycznej, po
którą sięgnęli fani skrajnie różnych
gatunków muzyki.
Druga już z kolei edycja odbyła
się w maju br. na warszawskim
Torwarze. To zapewne nie koniec
dalszych eksploracji projektu
w przyszłości, na co z pewnością
oczekują entuzjaści obu stylistyk.

specjalnym był wybitny tenor, dyrygent i kompozytor argentyńskiego
pochodzenia José Cura. Publiczność
usłyszała niezwykle emocjonalną
interpretację opery „Suor Angelica” Giacomo Pucciniego w wersji
koncertowej oraz poemat symfoniczny „Anhelli, Op. 22” Ludomira
Różyckiego. Na scenie nie zabrakło
krajowych gwiazd opery, m.in. Małgorzaty Walewskiej, Adriany Ferfeckiej i Kingi Borowskiej oraz Chóru
Polskiego Radia i zespołu wokalnego Camerata Silesia.
Moja ukochana Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chóry i soliści
wykonali niezwykłą pracę, bez której
pomysł interpretacji tej „słodko-kwaśnej” opery Pucciniego byłby
niemożliwy do zrealizowania. Dziękuję
wszystkim za wspaniałą współpracę! –
podsumował maestro José Cura.
W maju, oprócz wspomnianych
wydarzeń krajowych, Orkiestra
Akademii Beethovenowskiej
wzięła udział w europejskim tour-

twórcy muzyki do wszystkich
wykonywanych podczas gali filmów. Orkiestra miała okazję wykonać z nim słynne „The Balcony
Scene” z „Romea i Julii”. Jak wspomina jedna z członków orkiestry
coo-leader I skrzypiec OAB Aleksandra Wagstyl: (…) kompletnie
nowa koncepcja FMF-u; połączenie
muzyki filmowej z tańcem na żywo
w konturach balu XX-lecia międzywojennego. Ciekawe inspiracje
i dynamiczne interakcje na scenie.
Takich chwil się nie zapomina,
zwłaszcza gdy czujesz rozedrganie
kilkunastotysięcznej publiczności…

Bel canto i nie tylko
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej doceniana jest w różnych
kręgach muzycznych. Od lat pełni
ona rolę orkiestry akompaniującej
na międzynarodowych festiwalach
sztuki wokalnej, towarzysząc wybitnym gwiazdom opery i adeptom
sztuki wokalnej. 8 marca, na zaproszenie Ewy Vessin – dyrektora
facebook.pl/MagazynPlejady
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tuje już od lat, każdorazowo z repertuarem eksplorującym wpływy
tatrzańskiego folkloru. Tak też było
przy okazji „Karłowicz in Memoriam” – koncertu w Zakopanem
(8.02), poświęconego twórczości
tragicznie zmarłego w Tatrach
polskiego neoklasycystycznego
twórcy. Jego program składał się
z najwybitniejszych symfonicznych dzieł kompozytora, tj. „Poemat Odwieczne Pieśni Op. 10”,
Prolog symfoniczny do dramatu
„Biała Gołąbka Op. 6” czy „Koncert
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zycję „II Koncert na wiolonczelę
i orkiestrę symfoniczną” wykonała
pod przewodnictwem Pierwszego
Gościnnego Dyrygenta – Jean-Luc’a Tingaud. Partię solową
brawurowo wykonał jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów
młodego pokolenia Marcin Zdunik,
laureat konkursu im. Witolda Lutosławskiego. Było to drugie wykonanie tego koncertu po wiosennej
warszawskiej prapremierze. Cytując artystę: Atmosfera w Zakopanem
potrafi budzić na nowo ducha wraż-

na muzykę węgierskiego twórcy,
a zespołowi OAB nowe i cenne doświadczenie udziału w interdyscyplinarnym projekcie artystycznym.
Charakter wysoce podniosły
i równie międzynarodowy miał koncert z okazji uroczystych obchodów
80-lecia wybuchu drugiej wojny
światowej. Zgromadził on najważniejszych przedstawicieli państw

nała Stefana Wyszyńskiego i Lecha
Wałęsy, wysoce symboliczne dzieło,
spotkało się z równie wymownym
wykonaniem, w którym obok siebie,
solidarni wobec minionych wydarzeń, stanęli muzycy polskiej orkiestry prowadzonej przez wyjątkowego znawcę i interpretatora muzyki
Krzysztofa Pendereckiego dyrygenta
Macieja Tworka z solistami świa-

fot. Igor Smirnow/KPRP ›
(dzięki uprzejmości Kancelarii
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej)

liwości na piękno, zarówno w wykonawcach, jak i w słuchaczach.
Tak też było i tym razem. Koncert
Mykietyna uzupełniła dynamiczna
i ekspresyjna interpretacja poematu
symfonicznego „Wełtawa” Bedricha
Smetany z cyklu „Moja Ojczyzna”.
Ujęła ona bogactwem kolorystyki
i przestrzenności, współgrających
z malowniczością górskiej scenerii.

wzruszeń płynących obustronnie ze sceny i widowni, gdzie tym
razem zasiadał z pełnią zadumy
Krzysztof Penderecki, wsłuchując
się w wygrywane przez Orkiestrę
Akademii Beethovenowskiej takty
swojego – jak wspominał – jednego
z najbardziej kontemplacyjnych
i polskich w charakterze dzieł, swoistego „pomnika polskiej historii”.

ORKIESTRA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ (OAB)

fot. Tomasz Budzyński × 2

Orkiestra na tatrzańskich szczytach
U podnóża Tatr Orkiestra Akademii Beethovenowskiej koncer-

skrzypcowy A-dur Op. 8”. Orkiestrą
przewodziła gdańszczanka Monika
Stefaniak, solo skrzypcowe wykonał legendarny Konstanty Andrzej
Kulka. To nie ostatni koncert, jaki
ma za sobą Orkiestra Akademii
Beethovenowskiej w otoczeniu
pięknych górskich krajobrazów
i bogactwa kultury podhalańskiej.
Międzynarodowy festiwal
muzyki kameralnej „Muzyka
na szczytach” to szczególna inicjatywa koncertowa skupiona
na promocji twórczości wybitnych
kompozytorów odwołujących się
do folkloru podhalańskiego i nie
tylko. Dotychczas można było
usłyszeć najważniejsze dzieła
takich twórców, jak: Karol Szymanowski, Mieczysław Karłowicz,
Henryk Mikołaj Górecki czy Wojciech Kilar. Tym razem OAB miała
okazję zwieńczyć festiwal finałowym koncertem (14.09) u boku
Pawła Mykietyna, którego kompo-

U podnóża Tatr
Orkiestra Akademii
Beethovenowskiej
koncertuje już od
lat, każdorazowo
z repertuarem
eksplorującym
wpływy tatrzańskiego folkloru.

W służbie dyplomacji kulturalnej
Jak powiada dawne porzekadło
„Polak – Węgier – dwa bratanki…”,
taki też wymiar posiadał koncert
na międzynarodowej Gali Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej w Kieleckim
Teatrze Tańca, który odbył się pod
koniec marca tego roku. Podczas
uroczystości z udziałem głów
państw Polski i Węgier orkiestra
miała okazję wykonać muzykę do
baletu „Drewniany Książę” (1917)
Beli Bartoka z choreografią Elżbiety
Pańtak. To było premierowe wystawienie przez Kielecki Teatr Tańca
tego spektaklu oraz pierwsze polskie
kompletne wykonanie dzieła z muzyką na żywo. Orkiestrze Akademii
Beethovenowskiej przewodził wybitny dyrygent młodego pokolenia
Sebastian Perłowski. Interpretacja
taneczna na modłę współczesnych
czasów oraz dynamiczne i pełne
wybujałych ekspresji orkiestrowe
towarzyszenie ujęło istotę baletu
w pełni. Wspólny występ z tancerzami kieleckiej instytucji artystycznej
przyniósł nowe i świeże spojrzenie
plejady.subaru.pl

J

fot. Igor Smirnow/KPRP ›
(dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej)

née. Talent orkiestry doceniony
został przez legendarną agencję
SWISSCONCERT International,
na której zaproszenie miała ona
okazję wystąpić w ojczyźnie Emila
Freya – Szwajcarii, oraz w Austrii
i Niemczech. Przewodniczył jej
uważany za jednego z najciekawszych interpretatorów repertuaru
klasycznego, laureat prestiżowych
nagród, m.in. German Conducting
Award Simon Gaudenz. W repertuarze nie zabrakło takich dzieł, jak:
Uwertura „Hybrydy” Felixa Mendelssohna, „Koncert fortepianowy
No. 1” Piotra Czajkowskiego, „Symfonia No. 2” Roberta Schumanna
oraz „Koncert fortepianowy a-moll”
Edwarda Griega. Koncerty wykonały dwie wybitne pianistki, Lilya
Ziberstein oraz Anastasia Voltchok.

Europy w Teatrze Wielkim Operze
Narodowej, w tym prezydentów Polski i Niemiec. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP Orkiestra Akademii Beethovenowskiej wykonała
jedno z najważniejszych i polskich
w wymiarze dzieł najznamienitszego
kompozytora XX i XXI wieku, powstające na przestrzeni 26 lat „Polskie Requiem” Krzysztofa Pendereckiego. Opatrzone dedykacjami najważniejszych dla najnowszej historii
Polski postaci, tj. św. Jana Pawła II,
Maksymiliana Marii Kolbego, kardyfacebook.pl/MagazynPlejady

towych teatrów operowych (Iwona
Hossa – sopran, Anna Lubańska –
mezzosopran, Rafał Bartmiński – tenor, Tomasz Konieczny – bas) oraz
niemieckim chórem Internationale
Chorakademie Lübeck, przygotowanym przez Rolfa Becka i Agnieszkę
Franków-Żelazny.
Jestem wzruszony i chwila ta jest
zawsze bardzo ważna – takimi słowami przywitał publiczność sam
kompozytor. Tego wieczoru wszyscy zgromadzeni współodczuwali
wielkość chwili i podzielali ogrom

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

www.oab.com.pl
facebook.com/BeethovenAcademyOrchestra
instagram.com/beethovenacademyorchestra
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TEKST: MAREK DWORAK
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PRZEPISOWO

(KONSTYTUCJA KIEROWANIA
SAMOCHODEM) /CZ.8/
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Szczegółowo opisując kolejne aspekty doskonałego kierowania samochodem, dochodzimy
do tematu zasad wykonywania manewrów pozornie prostych i oczywistych, które jednak
w rzeczywistości mogą sprawiać pewne trudności, a ich nieumiejętne wykonywanie może
zagrozić płynności ruchu drogowego, a nawet jego bezpieczeństwu.

D

wa z nich: wymijanie i omijanie nie
wymagają zachowania szczególnej
ostrożności (jest jednak wyjątek
dotyczący omijania), a nawet niejednokrotnie są przez kierujących nieuświadamiane. Bywają jednak sytuacje, w których
do ich wykonania musimy się – mówiąc
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kolokwialnie – przyłożyć. Będzie to
wymijanie albo omijanie na wąskim odcinku drogi oraz w trudnych warunkach
atmosferycznych. Dodatkowo manewr
omijania obwarowany jest bardzo istotnymi zakazami, szczególnie w zakresie
ochrony pieszych przechodzących przez

jezdnię. Trzeci opisywany w tym odcinku
naszego cyklu manewr, czyli cofanie, jest
manewrem nietypowym i wymaga zachowania szczególnej ostrożności ze względu
na swoją specyfikę (jazda wstecz) i ograniczone możliwości obserwacji. A więc
po kolei…

Manewr wymijania
Manewrem wymijania jest przejeżdżanie obok pojazdu poruszającego się
w przeciwnym kierunku.
Kierujący są obowiązani do zachowania bezpiecznego odstępu bocznego.
Na wąskich drogach lub na odcinkach
zawężonych przez parkujące pojazdy od
kierujących wymaga się zmniejszenia
prędkości i usunięcia się jak najbardziej na prawo, a jeśli konieczność bezpiecznego wyminięcia tego wymaga,
jeden z kierujących musi się zatrzymać.
Aktualnie obowiązujące przepisy nie
precyzują, który z kierujących jest w pozycji uprzywilejowanej, nawet w przypadku, w którym jeden jest podjeżdżającym
pod wzniesienie, a drugi zjeżdżającym
z niego. Podobnie ma się rzecz w sytuacji, w której zwężenie występuje po
danej stronie (z wyjątkiem zespołu znaków B-31/D-5, o czym w dalszej części).
W tych, jak i we wszystkich innych przy-

padkach wymijania przepisy Art. 23 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obydwu
kierujących równo nakładają obowiązek bezpiecznego przeprowadzenia
wymijania.
Sztuka doskonałego prowadzenia
pojazdu podczas wykonywania manewru wymijania polega na obserwacji
zachowania kierującego nadjeżdżającego
z przeciwka oraz jego potrzeb i możliwości. Należy pamiętać, że kierujący pojazdem o mniejszych wymiarach ma większe
możliwości manewrowania i dopasowania
się do zaistniałej sytuacji oraz warunków,
w jakich musi wykonać manewr.
Zbliżając się do zwężonego odcinka
jezdni dwukierunkowej, należy przede
wszystkim ograniczyć prędkość i zaplanować sposób przejazdu w przypadku
konieczności wyminięcia się z innym
pojazdem (fot. 1). W sytuacji, w której
odcinek zawężony jest przez parkujące
pojazdy (w szczególności na drogach osie-

dlowych, ale nie tylko), należy zwracać
szczególną uwagę na pieszych, którzy
wychodząc spomiędzy zaparkowanych
samochodów mają ograniczoną widoczność naszego pojazdu. Istnieje obawa,
że dostrzeżemy ich wówczas, gdy na reakcję będzie za późno. Lekarstwem jest patrzenie w perspektywie pod podwozia
pojazdów parkujących – jeśli wyrobimy
sobie ten nawyk obecność pieszych nigdy
nas nie zaskoczy (uwaga ta dotyczy również samego manewru omijania) (fot. 2).
W dużych miastach wobec dynamicznego rozwoju ruchu rowerowego
pamiętajmy o tym, że także na ulicach
jednokierunkowych musimy liczyć się
z koniecznością prawidłowego przeprowadzenia manewru wymijania w sytuacji
dopuszczenia rowerzystów (a w nieodległej przyszłości również osób jadących
na hulajnogach elektrycznych) jadących
w przeciwnym niż my kierunku na kontrapasach lub na zasadzie kontraruchu.
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1 › fot. aquatarkus/iStock

MODEL DOBREGO KIEROWCY

Kontraruch (fot. 3), czyli dopuszczenie
rowerzystów bez wygrodzenia im, za pomocą linii, odpowiedniego miejsca może
stanowić szczególny problem. Uważajmy
na to, pamiętając, że rowerzysta (albo
jadący na hulajnodze) to niechroniony
uczestnik ruchu drogowego.
Prędkość na drogach, gdzie dopuszczono kontraruch, jest ograniczona do
30 km/h – precyzyjnie dostosowując
się do tego ograniczenia, pamiętajmy,
że w przypadku zbliżania się rowerzysty
konieczna będzie jeszcze wolniejsza
jazda.
Na niektórych zwężonych odcinkach
stosowany jest zespół znaków B-31/D-5.

Z jednej strony umieszczony znak
zakazu zabrania wjazdu na zwężony
odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to
kierujących znajdujących się na tym
odcinku lub zbliżających się do niego
z przeciwka do zatrzymania się. Ze strony przeciwnej znak informacyjny
wskazuje na pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.
Zwracam uwagę, że znak zakazu nie
zabrania wjazdu w sytuacji, w której
na zwężonym odcinku mieścimy się z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwnego
kierunku.
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Manewr omijania
Manewrem omijania jest przejeżdżanie obok nieporuszającego się pojazdu
lub przeszkody na drodze.
Obowiązkiem kierującego jest zachowanie bezpiecznego odstępu od
omijanego pojazdu lub przeszkody,
a w razie potrzeby zmniejszenie prędkości.
Omijanie pojazdu sygnalizującego
na jezdni zamiar skręcenia w lewo
może odbywać się tylko z jego prawej
strony (rys. 1).
Manewr omijania zakazany jest w 3
przypadkach, z czego dwa pierwsze mają
ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
» » Zabrania się omijania pojazdu,
który jechał w tym samym kierunku,
ale zatrzymał się celem ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu. Nie należy
łączyć tego zakazu jedynie z przejściem dla pieszych, albowiem dotyczy
on każdego zatrzymania pojazdu
w celu przepuszczenia pieszego,
w szczególności obowiązkowego
zatrzymania się w przypadku przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego
oznakowania albo osoby o widocznej
ograniczonej sprawności ruchowej.
Oczywiście należy być czujnym także
wówczas, gdy jakiś kierujący postanowi przepuścić przez jezdnię pieszego
z powodu źle pojmowanej zasady
grzeczności. Zakaz omijania pojazdu
obowiązuje także i w tym przypadku.
Odradzam taką uprzejmość w stosunku do w pełni sprawnych pieszych,
może ona bowiem nie tylko zaskoczyć
innych kierujących (przyczynić się
do niebezpieczeństwa), ale i negatywnie wpływa na płynność ruchu oraz
na stosunek pieszych do porządku
ruchu. Podsumowując: doskonały
kierowca nie powinien tak postępować
(chyba że pieszy w sposób agresywny
to wymusi – takie przypadki też czasem mają miejsce), ale musi liczyć się
z koniecznością zatrzymania pojazdu,
jeżeli inny kierujący zatrzyma pojazd
celem ustąpienia pierwszeństwa pełnosprawnemu pieszemu.
Zakaz omijania nie obowiązuje, gdy
pojazd jadący z przeciwnego kierunku

w wieku do 18 lat oznaczonego z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami
barwy żółtej z symbolem dzieci oraz
autobusu szkolnego (patrz wyżej) –
w obu przypadkach, jeżeli włączone
są światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży; przypominam, że jeżeli kierowca
autobusu szkolnego poda sygnał
STOP, to omijanie w ogóle nie będzie
możliwe, natomiast omijając autobus
oznaczony tablicą z symbolem dzieci,
musimy być przygotowani na zatrzymanie naszego pojazdu w razie
potrzeby;
» » pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznaczonego z przodu
i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy
niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego – podczas
wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej kierowca takiego pojazdu włącza światła awaryjne, a inni
kierujący zobowiązani są do omijania
ze szczególną ostrożnością i kalkulacją konieczności zatrzymania swojego
pojazdu;
» » pojazdu oznaczonego literą „L”, który
przeznaczony jest do szkolenia lub egzaminowania kandydatów na kierowców.
Omijając poza obszarem zabudowanym podczas mgły, obowiązani jesteśmy podawać krótkotrwałe sygnały
dźwiękowe.

rys. 1

zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Nie zwalnia nas to
oczywiście od obowiązku szczegółowej obserwacji zachowania kierującego pojazdem i pieszego tak, by nie
doszło do zagrożenia bezpieczeństwa
niechronionego uczestnika ruchu. Jeśli
pojazd jadący z przeciwka zatrzymał
się przed przejściem dla pieszych, jego
ominięcie będzie możliwe tylko pod
warunkiem zastosowania się do definicji ustąpienia pierwszeństwa (czyli nie
możemy zmusić pieszego do zatrzymania, spowolnienia bądź przyspieszenia
kroku).
» » Zabrania się omijania autobusu
szkolnego (fot. 4), jeżeli kierujący
tym autobusem podał sygnał do zatrzymania. Sygnał może być podany
ręcznie bądź przez odsłonięcie znaku
STOP na autobusie (fot. 5). Ominięcie
będzie możliwe dopiero po ustaniu
sygnału.
» » Zabrania się omijania pojazdu oczekującego przed przejazdem kolejowym
na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część
jezdni przeznaczoną dla przeciwnego
kierunku ruchu.
Są trzy przypadki, w których wyjątkowo jesteśmy zmuszeni do zachowania
szczególnej ostrożności podczas omijania. Wymaga tego omijanie:
» » pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży
plejady.subaru.pl
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PRZEPISOWO
Manewr cofania
Manewr cofania jest manewrem
nietypowym polegającym na chwilowej
jeździe wstecz. Należy pamiętać, że zaburza on naturalny porządek ruchu polegający na posuwaniu się do przodu. Świadomie nie użyłem określenia „jazda do tyłu”,
bowiem wypada przyjąć, że jeździć do tyłu
nie wolno, a cofanie powinno odbywać się
na możliwie ograniczonym obszarze – jest
dozwolone na drodze jednokierunkowej,
ale nie może polegać na przejechaniu całego odcinka „pod prąd”, a jedynie takiego,
który pozwoli na wyjechanie np. z miejsca, w którym parkowaliśmy pojazd.
Im mniejszy jest pojazd, im łatwiej manewrowalny, tym cofanie winno odbywać
się na krótszym odcinku. W przypadku
dużego natężenia ruchu pojazdów powinniśmy unikać wycofywania na jezdnię,
a w przypadku dużego natężenia ruchu
pieszych na chodniku winniśmy unikać
wycofywania na chodnik lub przez chodnik – sztuka doskonałego kierowania
polega na odpowiednim doborze sposobu parkowania i zawracania, tak aby
manewrowanie pojazdem nie zaburzało
płynności, a tym bardziej bezpieczeństwa
ruchu, a cofanie odbywało się na krótkim
odcinku i we właściwym momencie.
W przypadku konieczności wykonania
manewru cofania należy każdorazowo
upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda i czy manewr nie
spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa
lub utrudnienia ruchu. W wielu samocho-

5 › fot. nd700/Adobe Stock
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dach są do dyspozycji urządzenia wspomagające manewr, w szczególności jest
nim kamera cofania. Natomiast w razie
trudności w osobistym upewnieniu się
o możliwości wykonania manewru, przepis Art. 23 ustawy Prawo o ruchu drogowym
zobowiązuje kierującego do zapewnienia
sobie pomocy innej osoby. Jednak odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie cofania spoczywa zawsze na kierującym pojazdem.
Technika kierowania podczas cofania
polega na zapewnieniu sobie koniecznej
obserwacji drogi za pojazdem oraz najbliższego otoczenia – polega ona na kompleksowym wykorzystaniu wszystkich
lusterek wstecznych po ewentualnym
skorygowaniu ich ustawienia. Pomocniczo wykorzystujemy obraz z dostępnych
kamer, a ruch pojazdu wstecz winien
odbywać się przy bardzo małej prędkości.
Stosowana w kierowaniu samochodami
osobowymi technika polegająca na obracaniu się przez ramię nie odpowiada
współczesnym standardom, albowiem nie
zapewnia wystarczającego pola widzenia
i przy obecnym skomplikowanym ruchu
drogowym nie powinna być stosowana.
Manewr wymaga zachowania
szczególnej ostrożności.
Obowiązani jesteśmy do ustąpienia
pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu; należy przyjmować, że pod
względem kolejności przejazdu (pierwszeństwa) kierujący wykonujący manewr
cofania jest przedostatni (ostatnim jest
włączający się do ruchu).
Manewr zabroniony jest w tunelach,
na mostach i wiaduktach oraz na autostradach i drogach ekspresowych,
oczywiście z wyjątkiem, występujących
przy tych drogach szybkiego ruchu, parkingów i miejsc obsługi podróżnych.
W następnym odcinku (lub odcinkach)
cyklu opiszę szczegółowo manewr wyprzedzania.
Jest to manewr obwarowany długim
szeregiem przepisów podanych w dość
skomplikowanej formule, z regułami, wyjątkami i wyjątkami od wyjątków. Z uwagi
na trudną materię i jej kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu poświęcę
temu tematowi wiele miejsca.
ciąg dalszy w następnym numerze
PLEJADY 5/2019

63

IMPREZY

TEKST: IREK DANCEWICZ/SJS I ZDJĘCIA: ARTUR SKIBIŃSKI/MAGAZYN MOTÓR

VII IMPREZA Z IMPREZAMI
Zakończył się już siódmy z kolei zlot samochodów Subaru
Impreza. „Taniec” z Imprezami odbył się 3 sierpnia
2019 roku na Torze Kielce w Miedzianej Górze, wielokrotnie
będącej już obiektem zmagań uczestników zlotu. I tym
razem na uczestników wydarzenia czekała fantastyczna
atmosfera, wielkie emocje, kultowe Subaraki, dużo
adrenaliny, wspaniali ludzie i zmienna pogoda. Było super!

M
fot. × 2

amy nadzieję, że siódmy Zlot
Subaru Imprez dostarczył uczestnikom nie tylko niezapomnianych
emocji i wielu wrażeń, ale również wiedzy
i nowych umiejętności w zakresie techniki jazdy. Naturalnie zadbali o to instruk-
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torzy Szkoły Jazdy Subaru. Przygotowany
przez nas program obejmował zapoznanie
z trasą, jazdy treningowe oraz próbę sportową (na torze otwartym i leśnej pętli)
z użyciem fotokomórki odpowiedzialnej
za pomiar czasu przejazdów.
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W tym roku do 7. edycji imprezy przystąpiła rekordowa liczba ponad 50 kierowców wszelakiej maści Imprez. Gośćmi
specjalnymi wydarzenia była załoga
Subaru Poland Rally Team z Kubą Gregułą
i Grześkiem Dachowskim.
Przygotowana przez nas trasa zlotu
prowadziła przez ciasne sektory wewnętrznego toru, przechodząc w szybszą
partię prostej startowej, aby finalnie ostatnie kilometry pokonać na wymagającym
odcinku pętli leśnej o różnicy wzniesień
aż 58 metrów.
Jako jeden z instruktorów techniki
jazdy i autor niniejszego tekstu podkreślam, że pętla leśna w Miedzianej
Górze jest najładniejszym, a zarazem

najbardziej wymagającym odcinkiem
toru wyścigowego w Polsce. To właśnie
dodaje smaczku tej imprezie, która kierowana jest do wszystkich użytkowników samochodów S ubaru Impreza, bez
podziału na wiek, płeć czy doświadczenie za kółkiem.
Podczas rejestracji każdy z uczestników otrzymał swój numer startowy,
pamiątkową smyczkę z zawieszką SJS
oraz mapkę próby. Podczas wspólnej
odprawy w sali wykładowej omówiliśmy
zasady bezpieczeństwa oraz harmonogram dnia. Następnie uczestnicy przeszli na parking do swoich samochodów,
by ruszyć w kolumnie na zapoznanie
z trasą.

Kolejnym etapem były indywidualne
przejazdy treningowe, podczas których
każdy z kierowców coraz lepiej poznawał trasę, dobierał odpowiednie punkty
hamowań i szukał optymalnego toru
jazdy. Swoją wiedzą przed startem dzielili się z zawodnikami instruktorzy z SJS,
w tym mistrz Polski, Wojtek Chuchała.
Tuż przed przerwą pojechaliśmy pierwszy przejazd pomiarowy z wykorzystaniem fotokomórki. Skoncentrowani
i skupieni zawodnicy czerpali dużą radość z jazdy, pokonując kolejne kilometry próby sportowej.
Pogoda dostosowała się do wysokiego
poziomu zlotu, przez cały dzień było słonecznie, wręcz upalnie, za wyjątkiem…

przerwy. Gdy wszyscy w restauracji zajęci byli krojeniem schabowego i analizą
pierwszego przejazdu, nad torem przeszła
potężna ulewa, która skończyła się wraz
z przerwą. Tor zaczynał przesychać i po
przejeździe treningowym wróciliśmy do
prawdziwego ścigania. Do samego końca
towarzyszyły zawodnikom duże emocje,
a w klasyfikacji generalnej zlotu po każdym przejeździe odcinka zmieniał się
układ w pierwszej piątce.
Wisienką na torcie na zakończenie
zlotu był wspólny przejazd wszystkich
Subaraków po pętli owalnej Toru Kielce,
nawiązujący do legendarnych wyścigów
Daytona w Stanach Zjednoczonych.
Do zobaczenia za rok!

Subaru Corporation/Fuji Heavy Industries,
Subaru Tecnica International, Szkoła
Jazdy S
 ubaru, iStock, Shutterstock,
Adobe Stock, Unsplash, Mediagrafika
MAGAZYN PLEJADY jest czasopismem dla
miłośników i właścicieli pojazdów Subaru.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do edycji tekstów oraz zmiany treści
artykułów. Redakcja zastrzega sobie
prawo do podejmowania decyzji
odnośnie publikacji artykułów i zdjęć,
odmowy publikacji i czasu publikacji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń. Przedruki i wykorzystywanie
w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej
zgody Wydawcy – zabronione.

plejady.subaru.pl
facebook.pl/MagazynPlejady
ISSN 1897-1989

66

PLEJADY NR 86

plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

PLEJADY 5/2019

67

