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NA POCZĄTEK

ANALFABETYZM
FUNKCJONALNY
Według badań OECD pewna część
naszych rodaków nie potrafi czytać.
Według tychże badań część tych,
którzy czytać potrafią, nie jest w stanie
zrozumieć nawet prostego tekstu.
Również powyższe badania wskazują
na fakt, iż znaczna część tych, którzy
prosty tekst rozumieją, nie potrafi go pojąć, gdy zawiera odnośniki, parafrazy itd.
Dlaczego o tym piszę? Otóż po ostatniej nowelizacji KK (nie, nie Kościoła Katolickiego – nowelizacji podlega Kodeks
Karny) w internecie pojawiła się fala oburzenia, że wspomniana nowelizacja pewne aspekty (pedofilia) zamiast zaostrzyć,
złagodziła. Że nagle w ferworze zmian
dopiero co uchwalone paragrafy (np. ten
o karalności „modyfikacji” drogomierzy
samochodowych) zniknęły, a za to pojawiła się karalność z urzędu za obrażanie
kogoś w mediach, z włączeniem internetu. Czyli za klasyczny „mem” internetowy
można być ściganym, a za umożliwienie
stosunku z nieletnim – nie (trzeba tylko
zadbać o to, aby faktycznie do stosunku
doszło – za współdziałanie w „innych
czynnościach seksualnych” mianowicie
ściganie grozi).
Sęk w tym, że cytowane oburzenie
w świetle przytoczonych powyżej wyników badań jest niesłuszne. Jeżeli bowiem
posłowie – jak sami twierdzą – są obrazem społeczeństwa, to prawdopodobieństwo iż potrafią czytać ze zrozumieniem
jest, takie sobie. Jeżeli do tego dodamy,
że dany im czas na zapoznanie się z treścią ustawy jest – delikatnie mówiąc –
niewystarczający, to nawet ci potrafiący
czytać ze zrozumieniem mają niewielkie
szanse na wyłapanie błędów. Jeżeli finalfacebook.pl/MagazynPlejady

nie dorzucimy tych, którzy i tak głosują
na „tak”, to powstawanie bubli prawnych
jest praktycznie nieuniknione. Tak więc
wspomniane wielkie oburzenie jest absolutnie nie na miejscu, albowiem aktualnie stosowany system innych rozwiązań
według rachunku prawdopodobieństwa
nie dopuszcza.
Wniosek jest prosty – trzeba zmienić system. Nie, nie cały. Tylko ten
element odnoszący się do procedowania ustaw. Ponieważ ustawy i tak będą
przegłosowane, nic nie przemawia
przeciwko ich publikowaniu na kilka
dni przed głosowaniem. Upublicznienie
ich w internecie natychmiast zmobilizuje co bardziej aktywnych prawników.
Ci z kolei pilnie posprawdzają wszelkie
wewnętrzne sprzeczności, ewidentne
błędy itp. oraz natychmiast się na ten
temat wypowiedzą. W efekcie posłowie
będą mogli zgłosić poprawki… zamiast
siebie i sejm kompromitować. Pozytywny efekt uboczny – taka forma korekty
odbędzie się zupełnie bezpłatnie, czyli
budżetowo neutralnie.
Naturalnie wiem, że finalnie wprowadzono poprawki i większość cytowanych błędów ustawodawczych udało się
na czas wykluczyć. Co dla większości
naszych współobywateli i tak jest bez
znaczenia, gdyż niczego na ten temat nie
przeczytali, a nawet gdyby przeczytali…
Życząc Państwu (i sobie) więcej zrozumienia dla tych, którzy nie czytają,
wyrażam nadzieję, że dzięki temu być
może pewniej i bezpieczniej będziemy
docierali do celu.
Witold Rogalski
Dyrektor S
 ubaru Import Polska
PLEJADY 3/2019
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na celu zwiększenie bezpieczeństwa jazdy
przez ostrzeganie przed niezamierzonym
zjechaniem z własnego pasa ruchu (LDWS).
Weryfikacji poddana została również widoczność do tyłu. Jurorzy przyjrzeli się
uważnie obrazowi, jaki przekazywany jest
kierowcy z kamery cofania. Samochody

musiały uporać się również z przeprowadzanymi od niedawna dwoma nowymi testami. W pierwszym z nich zweryfikowane
zostało działanie autonomicznego systemu
hamowania awaryjnego (AEBS) w momencie, gdy samochód zbliżał się do pieszego.
Drugi z testów miał na celu ocenę działania
systemu kontroli przyspieszenia w przypadku niewłaściwego użycia pedału gazu.
Mówiąc o XV i Imprezie, wypada przypomnieć ich wcześniejsze sukcesy. W kwietniu
2017 roku cieszyły się one Grand Prix, które
obecnie przypadło w udziale Foresterowi. We wcześniejszych edycjach testów
zderzeniowych obowiązujących w latach
2016–2017 oba modele zdobyły po 199,7 punktu na 208 możliwych, pobijając tym samym
rekordowy wynik odnotowany w ramach
programu oceny JNCAP trzy lata wcześniej.
Warto podkreślić, że oba otrzymały wówczas
również nagrodę specjalną za nowy, bardzo
istotny element przyczyniający się do poprawy
bezpieczeństwa – poduszkę powietrzną chroniącą pieszych, która znalazła się w wyposażeniu standardowym specyfikacji japońskich.
Wracając do najnowszego Forestera,
w ostatnich testach JNCAP mających na celu
ocenę bezpieczeństwa przy zderzeniach wypadł on rewelacyjnie, zasługując na maksymalną liczbę pięciu gwiazdek. Zdobył on 96,5
punktu, co odpowiada najwyższej możliwej
do zdobycia nocie według nowego kryterium

oceny na lata 2018–2019. To właśnie przesądziło o przyznaniu mu Grand Prix. Jak widać,
ogromna wiedza i doświadczenie inżynierów
Subaru po raz kolejny przełożyły się na świetne wyniki. To między innymi dzięki opracowanej przez nich platformie Subaru Global Platform Forester, którego na jej bazie zbudowano,
odniósł taki sukces. Przypomnijmy, że platforma została skonstruowana w taki sposób, aby
pochłaniać energię powstałą podczas zderzenia oraz rozpraszać ją tak, aby chronić kabinę.
To, w połączeniu ze zoptymalizowaną konstrukcją kabiny i minimalnym zwiększeniem
masy pojazdu, przyczyniło się do podniesienia
bezpieczeństwa pasażerów podczas kolizji.
Co więcej, w standardowym wyposażeniu
Leśnika (w japońskiej specyfikacji) znajduje
się poduszka powietrzna chroniąca pieszych,
co również nie umknęło uwadze ekspertów.
Wyróżnienie aż trzech modeli naszej
marki w ostatnich testach w ramach JNCAP
pokazuje, że Subaru jest marką zasługującą na zaufanie kierowców i ich pasażerów.
Samochody spod znaku Plejad mają zapewnić przyjemną i spokojną jazdę, a nasi
specjaliści nieustannie dokładają starań,
by do 2030 roku wyeliminować wszelkie wypadki śmiertelne z ich udziałem.
Na drogach bezpiecznie powinny czuć się
nie tylko osoby podróżujące samochodami
naszej marki, lecz również piesi i rowerzyści, którym przyjdzie z nimi dzielić jezdnię.

TRZY MODELE S
 UBARU WYRÓŻNIONE W RAMACH JNCAP

Na

początku roku informowaliśmy,
że w jesiennej edycji badań w ramach Japońskiego Programu
Oceny Nowych Samochodów (JNCAP),
mających na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa prewencyjnego pojazdów, najnowszy Forester wyposażony w system
EyeSight zdobył tytuł Advanced Safety
Vehicle+++ (ASV+++). Teraz możemy podzielić się wiadomością o przyznaniu tego
najwyższego odznaczenia dwóm kolejnym
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modelom Subaru – XV i Imprezie. Co więcej,
wspominany Forester otrzymał również
nagrodę 2018–2019 Grand Prix Award za
zdobycie największej liczby punktów w testach zderzeniowych w ramach tego samego programu oceny. Wszystkie badania
JNCAP jak zwykle zorganizowane zostały
przez japońskie Ministerstwo Gruntów,
Infrastruktury, Transportu i Turystyki oraz
Państwową Agencję ds. Bezpieczeństwa
Drogowego i Pomocy Ofiarom Wypadków.

Do tegorocznego sukcesu XV i Imprezy w testach JNCAP i decyzji japońskich
ekspertów o przyznaniu im tytułu ASV+++
bezsprzecznie przyczyniła się obecność
systemu EyeSight na pokładzie tych dwu
modeli. Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa prewencyjnego obu samochodów zakończyła się przyznaniem im po 118,8 punktu
na 126 możliwych. Badania objęły ocenę autonomicznego systemu hamowania awaryjnego (AEBS) i aktywnego systemu mającego
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SUBARU NAJBEZPIECZNIEJSZĄ MARKĄ W RANKINGU DRIVER POWER

P

od koniec kwietnia brytyjski magazyn motoryzacyjny „Auto Express”
opublikował wyniki kolejnego
badania satysfakcji użytkowników samochodów – Driver
Power. Kierowcy zapytani
zostali w nim tym razem
o najlepszych ich zdaniem
producentów czterech kółek.
Mieli oni również możliwość
wypowiedzenia się w kwestii
bezpieczeństwa, jakie poddani ocenie producenci oferują
na pokładzie swoich pojazdów. W zestawieniu marka
S ubaru zajęła szóste miejsce,
natomiast pod względem
bezpieczeństwa okazała się
niekwestionowanym numerem
jeden, pokonując aż 29 konkurentów i zdobywając zaszczytny tytuł Best Manufacturer for Safety Features!

Pierwsze miejsce cieszy
tym bardziej, że zdecydowali
o nim sami użytkownicy S
 ubaru
na Wyspach. Dostrzegli i docenili oni zestaw funkcji bezpieczeństwa, w które wyposażone
są nasze modele, a nad którymi
od lat nieustannie pracują japońscy inżynierowie. W tym
miejscu warto przypomnieć,
że nasze samochody poddawane były testom zderzeniowym
już w latach 60. minionego
wieku, na długo przed wprowadzeniem takich badań w branży
motoryzacyjnej na szeroką
skalę. Bardzo wysoki poziom
bezpieczeństwa oferowany
przez samochody naszej marki doceniony został już przez
wiele różnych instytucji, w tym
przez organizację Euro NCAP,
która wyróżniła wszystkie
SUV-y Subaru oraz Imprezę

i Levorga pięcioma gwiazdkami.
Jest to najwyższa możliwa do
osiągnięcia nota w przeprowadzanych przez nią corocznie
testach bezpieczeństwa w ramach programu oceny nowych
samochodów. Na pokładzie modeli spod znaku Plejad w standardowym wyposażeniu znajdziemy cały szereg innowacyjnych technologii mających
wpływ na podniesienie bezpieczeństwa podróżnych. Należy
podkreślić, że troszczymy się
jednak nie tylko o komfort użytkowników naszych pojazdów,
lecz dokładamy również wszelkich starań, aby ci, którzy dzielą
z nimi drogi – rowerzyści i piesi – także czuli się bezpiecznie.
Najlepszym tego wyrazem
jest nasza wizja zakładająca
wyeliminowanie wszelkich
wypadków śmiertelnych

25. PLEBISCYT CZYTELNIKÓW „AUTO MOTOR I SPORT”

na drogach z udziałem samochodów Subaru do 2030 roku.
Swojego zadowolenia
z otrzymanego tytułu w rankingu Driver Power nie ukrywał
Chris Graham, dyrektor zarządzający S
 ubaru w Zjednoczonym Królestwie. Komentując
wyróżnienie, podkreślił on,
że najwyższa jakość systemów
bezpieczeństwa obecnych
w naszych samochodach doceniona została przez osoby,
których zdanie liczy się w tej
kwestii najbardziej – właścicieli czterech kółek spod znaku
Plejad. Steve Fowler, redaktor
naczelny magazynu „Auto
Express”, odniósł się z kolei do
znaczenia systemu E
 yeSight,
coraz częściej obecnego na pokładach modeli S
 ubaru i coraz
bardziej cenionego przez osoby
zasiadające za ich kółkiem.

S

ubaru, choć nie wprost,
pojawiło się na tegorocznych targach Poznań Motor Show 2019. Czterodniowa
impreza, trwająca od 28 do
31 marca, przyciągnęła do Poznania dokładnie 146 718 osób.

Zwiedzający mogli zobaczyć
ekspozycję przygotowaną przez
170 wystawców. Salon podzielono tematycznie na pięć stref:
samochodową, motocyklową,
kamperową, a także strefę
ciężarówek i car detailingu.

W 15 pawilonach zaprezentowano łącznie ponad 1000 pojazdów.
Na targach pokazano 60 modeli
premierowych, w tym wiele
samochodów koncepcyjnych.
Na stoisku w czerwonych barwach, ze ścianami

oklejonymi okładkami „auto
motor i sport” oraz półkami
uginającymi się od egzemplarzy
naszego magazynu „Plejady”,
które rozdawaliśmy żądnym
wiedzy fanom motoryzacji,
można było spotkać nie tylko redaktorów miesięcznika,
ale także ciekawe samochody.
Gwiazdą stoiska jak co roku
była nagroda w plebiscycie Best
Cars 2019 – tym razem uterenowione S
 ubaru XV, które wcześniej
wywarło znakomite wrażenie
w teście redaktorów „amis”. To już
tradycja, że z tysięcy uczestników plebiscytu jest wybierany
jeden, który podczas Motor Show
uroczyście odbiera z rąk redakcji
kluczyki do nowego samochodu.
Już od 25 lat czytelnicy
„auto motor i sport” wybierają
najlepsze samochody roku. Do
tegorocznego plebiscytu stanęło
385 modeli. Wystarczyło wskazać własnych faworytów w każdej z 11 klas i wymyślić hasło
reklamujące plebiscyt, by zyskać
szansę na nagrodę – S
 ubaru XV!
Plebiscyt Best Cars
2019 odbywa się w 10 krajach
w Europie, a także w Chinach,
Brazylii i Meksyku. Biorą w nim
udział czytelnicy kilkunastu
pism motoryzacyjnych.

SUBARU W WALCE Z EMISJĄ CO2

T
ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO

W

tym roku Autoryzowany Dealer S
 ubaru Grafix z Białegostoku po raz kolejny włączył się w akcję „Zaświeć się
na niebiesko dla autyzmu”. Celem akcji jest przybliżenie
tego zaburzenia oraz nauka postępowania z ludźmi nim dotkniętymi.
Według badań wzrasta liczba osób ze spektrum zaburzeń autyzmu
i jest niemal pewne, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu miał
kontakt z osobą autystyczną. Ponieważ autyzm nie ma żadnych
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zewnętrznych cech, a jedynie wiąże się z nietypowym zachowaniem, na pierwszy rzut oka nie można odróżnić kogoś autystycznego
od „neurotypowego”, dlatego jednym z celów akcji jest wskazywanie na niecodzienne zachowania mogące świadczyć o tym zaburzeniu. W założeniu ma to pomagać w integracji osób autystycznych
ze społeczeństwem. Akcja „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”
ma charakter ogólnoświatowy i co roku ma coraz większy zasięg.
plejady.subaru.pl

roska o środowisko naturalne jest
jednym z priorytetów naszej działalności. Niedawno informowaliśmy
o planach zbudowania elektrowni słonecznej na terenie zakładu S
 ubaru położonego w mieście Oizumi w japońskiej
prefekturze Gunma. Na tym jednak nie
koniec naszych działań mających na celu
obniżenie emisji CO2. Subaru Corporation
opracowało bowiem kolejne inicjatywy, którym przyświeca ten właśnie cel,
a które wdrożone zostaną w obiektach
należących do grupy S
 ubaru (fabryki,
biura, itp.). Mają one pomóc w realizacji
naszych planów, które zakładają łączną
redukcję bezpośredniej emisji CO2 o około
20 tys. ton rocznie. Odpowiada to blisko
3% emisji rocznej całej grupy. Taki wynik
chcielibyśmy uzyskać do marca 2021 roku.
Mówiąc o nowych inicjatywach, mamy
na myśli trzy kluczowe przedsięwzięcia.
facebook.pl/MagazynPlejady

Pierwszym z nich są dalsze prace w mieście
Oizumi, czyli zainstalowanie tam solarnego
systemu zasilania w dwóch dodatkowych
obiektach, tj. centrum akcesoriów Subaru
i centrum Kanto PDI (Pre-Delivery Inspection). Instalacja będzie produkować energię
na potrzeby własne tych jednostek. Montaż
instalacji powinien zostać ukończony do
marca 2020 roku, a jej wydajność wynosić
będzie 1 MW. Przedsięwzięcie to przyczyni się do obniżenia emisji CO2 o około
330 ton rocznie, co odpowiada blisko 40%
całkowitej rocznej emisji CO2 na terenie
wymienionych obiektów. Drugą z inicjatyw
będzie korzystanie przez główny zakład
produkcyjny (w prefekturze Gunma) i jego
tokijskie biuro w mieście Mitaka (na terenie
prefektury Tokio) z energii generowanej w
elektrowni wodnej „Aqua Premium”. Pozwoli
to na obniżenie w nich emisji CO2 aż o blisko
10 tys. ton rocznie. Przedsięwzięcie numer

trzy zakłada z kolei stosowanie programu certyfikacji z zakresu zielonej energii/
zielonego ciepła w siedzibie naszej firmy
w mieście Ebisu oraz w centrum szkoleniowym Subaru w mieście Hachioji. Oba
miasta położone są również na terenie
prefektury Tokio. W przypadku tej inicjatywy będzie można liczyć na obniżenie
emisji CO2 o około tysiąc ton rocznie.
Przypomnijmy, że polityka środowiskowa Subaru, która została zaktualizowana
w 2017 roku, zakłada ograniczenie emisji
CO2 we wszystkich obszarach naszej działalności. Jej głównym celem jest łączne obniżenie tejże emisji przez całą grupę S
 ubaru
nawet o 30% poniżej jej poziomu z roku
podatkowego 2016. Taki wynik chcielibyśmy odnotować do końca marca 2031 roku.
Realizacja wymienionych kolejnych trzech
przedsięwzięć z całą pewnością znacznie
przybliży nas do osiągnięcia tego założenia.
PLEJADY 3/2019
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TEKST: JERZY DYSZY

SZÓSTA GENERACJA

WSZECHSTRONNEGO KOMBI
Subaru Outback jest jednym z najciekawszych rynkowych pomysłów producenta spod
znaku Plejad. Warto podkreślić, że pojawienie się tego modelu w sezonie 1994/1995
(wtedy jako Subaru Legacy Outback) obarczone było stosunkowo niewielkim wysiłkiem
i małym ryzykiem dla firmy.

O

utbacka można było pozycjonować
jako nieco inaczej (lepiej) wyposażoną wersję ówczesnego Legacy
kombi drugiej generacji, bo w gruncie rzeczy taki właśnie był. Praktycznie to samo
nadwozie ze stosunkowo niewielkimi
poprawkami stylistycznymi, nieco podniesione zawieszenie, najczęściej mocniejsze silniki z dostępnej oferty i dobre
wyposażenie. Ktoś mógłby powiedzieć,
że tak usprawnione Legacy kombi mógłby
stworzyć każdy użytkownik, korzystając
z rynkowej oferty tuningowej. Okazało się
jednak, że ów pomysł przyniósł znaczący
sukces sprzedażowy i wkrótce był kopiowany przez liczne konkurencyjne firmy,
przede wszystkim te, które mogły bez
gigantycznych nakładów zaproponować
auta z napędem 4×4. Dla Subaru było to
oczywistością, wszak Symmetrical AWD

10

jest podstawowym wyróżnikiem pojazdów tej marki.
Odpowiednio promowany Outback
stał się wkrótce wiodącą propozycją
Subaru, szczególnie na rynku USA, który
jest zdecydowanie najistotniejszy dla
tego producenta. A koncepcja Outbacka
zasadniczo nie zmieniała się ani trochę,
choć piąta generacja (rok 2015) przyniosła pewne zmiany wizerunkowe. Nadwozie nieco urosło (wraz z Legacy szóstej
generacji) i to pozwoliło na przeniesienie
Outbacka z kategorii „uterenowionych
kombi” do popularnej dziś klasy crossoverów, gdzie zaczął konkurować z pojawiającą się ofertą niezliczonych nowych
SUV-ów. W tym przypadku termin
„crossover” ma oznaczać pojazd łączący
cechy „zwykłego” kombi i auta prawie
sportowo-terenowego.

Operacja poprawy wizerunku powiodła się, Outback „crossover” nadal jest
najlepiej przyjmowanym Subaru w USA.
Nie dziwi więc, że debiut Outbacka kolejnej, szóstej generacji odbył się na tym
rynku, konkretnie podczas tegorocznego
Auto Show w Nowym Jorku.
Warto zauważyć, że Subaru, prezentując kolejnego Outbacka, w pewnym sensie
przyznało się, że jest ofiarą sukcesu tego
modelu. Auto powstało z wykorzystaniem
znanej już, ale ciągle nowej globalnej
platformy nadwoziowej Subaru Global
Platform, a więc zasadniczo nie musiało mieć wiele wspólnego z poprzednim
modelem. I rzeczywiście, materiały firmy
podkreślają, że Outback 6. generacji jest
„all new”, czyli „całkowicie nowy”. Można
w to uwierzyć, w końcu nowe nadwozie,
nowe silniki, nowe wnętrze… Tyle że tego

prawie nie widać, subtelne zmiany kroju
przednich i tylnych świateł czy wlotu powietrza można łatwo przeoczyć. Styliści,
mimo że korzystali z inspiracji badawczego Viziv Concept Tourer, dołożyli wszelkich starań, żeby przynajmniej z zewnątrz
różnice wobec poprzedniego modelu były
niewielkie. Nie zmienił się także prześwit
zawieszenia (ok. 22 cm, co jest wartością
niemałą jak na kombi i względnie typową
jak na SUV-a), natomiast nie zapomniano
o widocznych płytach osłonowych podwozia, poprawiających przede wszystkim
„terenowy” wygląd auta.
W sumie – najprawdopodobniej uznano,
że zwycięskiego wizerunku nie należy
zmieniać, ulepszając jedynie to, co można
zrobić korzystając z zalet nowej platformy.
A zatem nowy Outback będzie ok. 5 cm
dłuższy, co przy praktycznie niezmienionym rozstawie osi pozwoliło na zwiększenie
przestrzeni dla pasażerów tylnych siedzeń
o ok. 4 cm. Nadwozie jest o ok. 3 cm szersze
i ok. 5 cm wyższe niż w poprzednim modelu. Ale co istotne, ulepszona konstrukcja
i technologia wykonania pozwoliła na gigantyczne (70%) zwiększenie sztywności
nadwozia na skręcanie, co ma poprawić
między innymi prowadzenie samochodu.
Warto się zatrzymać przy nowych jednostkach napędowych. Walka o obniżenie

emisji spalin i zużycia paliwa zmusiła
koncern do nietypowego (jak na USA)
ruchu – zrezygnowano z dotychczas najmocniejszego silnika 3,6 l H6, pozostając
jedynie przy jednostkach czterocylindrowych, oczywiście w układzie bokser.
Ale odbiorcy nie będą poszkodowani, choć
na razie zaproponowano tylko dwa silniki.
Jeden to nowy, wolnossący z wtryskiem
bezpośrednim, o pojemności 2,5 l, mocy
maksymalnej 185 KM i momencie maksymalnym 286 Nm, zapewniający czas przyspieszania do 100 km poniżej 9 sekund,
ale oferujący w miarę niewielkie zużycie
paliwa. Druga jednostka napędowa (znana
już z innych modeli) to 2,4-litrowy turbodoładowany silnik o mocy maksymalnej
260 KM i momencie 376 Nm, co warto zaznaczyć, już przy 2000 obr./min. Ten drugi
silnik zapewni przyspieszanie do 100 km/h
w czasie poniżej 7 s. Jeżeli chodzi o układ
napędowy, nie ma zaskoczenia. Symmetrical AWD jest standardem, podobnie jak automatyczne, bezstopniowe skrzynie biegów
Lineartronic, z podziałem zakresu przełożeń na osiem wirtualnych biegów. Pod tym
względem nawet niektórzy amerykańscy
komentatorzy narzekają, domagając się
opcji skrzyni manualnej. Z drugiej jednak
strony Subaru podkreśla możliwość powiązania, dzięki skrzyni bezstopniowej, funkcji

bezpieczeństwa z funkcjami układu napędowego (system wspomagania kierowcy
EyeSight jest oferowany jako wyposażenie
standardowe) oraz pełnego wykorzystania
systemu aktywnego sterowania przyczepności w trudnych warunkach drogowych
Dual Mode X-Mode.
Najistotniejsze i widoczne dla użytkownika zmiany w nowej generacji
Outbacka dotyczą wyposażenia wnętrza
i jakości wykończenia. Subaru postanowiło pod tym względem wejść na wyższy
poziom, szczególnie w wersji XT (z silnikiem turbo). Pierwsze, czego nie można przeoczyć, to wielki (ponad 11 cali,
w uboższej wersji 7 cali) ekran dotykowy
na konsoli środkowej, pozwalający sterować wszelkimi systemami samochodu.
A jest ich niemało. Znajdziemy tu wszelkie standardowe już „wspomagacze”
kierowcy, także kamery z widzeniem
dookoła auta, automatyczne hamowanie
przy niebezpieczeństwie kolizji (w ruchu
do przodu i do tyłu), a wreszcie zaawansowany system nagłośnienia i nawet…
specjalny program informacyjny dla
zwiedzających 400 najważniejszych
parków narodowych w USA.
Nowy Outback oznaczony jako model
2020 dostępny będzie w USA jesienią
tego roku.
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TEKST: MACIEJ KRACIK/SPRT

fot. Marcin Kaliszka

UDANY DEBIUT ZAŁOGI
SUBARU POLAND RALLY TEAM
NA ŁOTEWSKICH SZUTRACH
Tegoroczny Rajd Liepaja – trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Europy – był znakomitym
sprawdzianem dla młodego kierowcy Subaru Poland Rally Team. Debiutujący w rajdach
samochodowych Kuba Greguła, pilotowany przez doświadczonego Grzegorza
Dachowskiego, jechał szybkim, ale bezpiecznym tempem. Start w Liepai był kolejnym
bardzo ważnym krokiem w procesie adaptacji Kuby do nowej dyscypliny motosportu.
12

R

ajdowy debiut młodego kierowcy
SPRT poprzedził intensywny program treningowy, przygotowany
przez zespół. Kuba miał okazję doskonalić
swoje umiejętności pod okiem rajdowych
mistrzów: Johna Hauglanda, Urmo Aavy,
Wojtka Chuchały i Dominika Butvilasa.
Testował Subaru Imprezę na szutrowych
i asfaltowych odcinkach specjalnych,
w tym również w warunkach zimowych.
Nie mniej ważne było doskonalenie opisu
trasy i czas spędzony w siedzibie SPRT
poświęcony zgłębianiu wiedzy na temat
ustawień samochodu.

Na starcie Rajdu Liepaja, będącego
jednocześnie podwójną rundą Rajdowych Mistrzostw Łotwy, stawiła się czołówka najszybszych kierowców Starego
Kontynentu. Dla Kuby, który rozpoczyna
swoją rajdową karierę, była to doskonała
lekcja rajdowego rzemiosła na najwyższym poziomie. Celem było przejechanie
jak największej liczby kilometrów oesowych i zbieranie kolejnych doświadczeń
w warunkach rywalizacji. W swoim
rajdowym debiucie załoga Subaru Poland Rally Team notowała coraz lepsze
czasy na wymagających i trudnych

technicznie odcinkach specjalnych,
przejeżdżanych w zmiennych warunkach atmosferycznych. Kuba i Grzegorz
zameldowali się na mecie obu rund Rajdowych Mistrzostw Łotwy, jadąc czysto
i bez żadnych przygód. Widoczny progres
w wynikach osiąganych na poszczególnych odcinkach specjalnych daje dużo
satysfakcji i motywuje do dalszej pracy.
Kuba Greguła: Pierwszy rajd w karierze, mocne auto z napędem na cztery koła,
pierwszy raz jazda na opis dyktowany przez
pilota i debiut na szutrowej nawierzchni.
W obliczu takiego wyzwania mam szczęście,
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startach, a debiut na odcinkach specjalnych
łotewskiej rundy Mistrzostw Europy był
odważną, ale dobrą decyzją.
Grzegorz Dachowski: Prawie pięć miesięcy pracowitych przygotowań do pierwszego rajdu. Dużo wspólnie spędzonego
czasu, sporo nauki, wiele kilometrów w rajdówce i szlifowania opisu odcinków. Przez
te kilka miesięcy każde wspólne działanie
było kolejnym wyzwaniem, kolejnym krokiem do celu. Począwszy od pierwszych
kilometrów w rajdówce na ośnieżonych
norweskich odcinkach, przez setki kartek zapisanych informacjami o zakrętach w różnych zakątkach Polski, aż po
szutrowe i asfaltowe testy. Efektem naszej
wspólnej pracy są dwie rundy Rajdowych
Mistrzostw Łotwy przejechane czysto

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.

i coraz szybciej. Nie patrzymy na wynik,
bo ten start był dla nas przede wszystkim
treningiem. Cieszy przede wszystkim to,
że jest zdecydowany progres w wynikach
poszczególnych oesów. Mimo zmiennych
warunków Kuba zachował zimną krew,
jadąc coraz szybciej i pewniej.
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 na swoim koncie wiele wygranych wyścigów w Polsce i Europie. Był

fot. Mateusz Banaś

fot. Marcin Kaliszka × 2

że rajdową przygodę rozpocząłem z Subaru
Poland Rally Team – zespołem, który wykształcił wielu znakomitych kierowców.
Niespełna pięć miesięcy temu zacząłem
przygotowania do pierwszego rajdowego
sezonu. Debiutancki start w Rajdzie Liepaja
za kierownicą Subaru Imprezy był jednym
z największych wyzwań na mojej sportowej drodze. Była to także pewna forma
egzaminu, podsumowanie kilku miesięcy
przygotowań do pierwszego rajdu. Moje
doświadczenie rośnie z każdym kilometrem,
a przejechaliśmy prawie dwieście kilometrów oesowych. Odcinki specjalne były
szybkie i wymagające pełnej koncentracji,
ale daliśmy radę przejechać je czysto i bez
żadnych przygód. Mam nadzieję, że nabyte
tu doświadczenia zaprocentują w kolejnych

fot. Marcin Kaliszka × 4

fot. Mateusz Banaś

fot. Mateusz Banaś
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ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA

BYŁY TAKIE MOMENTY, ŻE NIE
ZAUWAŻAŁEM WCALE, ŻE JESTEM
NIEPEŁNOSPRAWNY –
ROZMOWA
Z PAWŁEM CIASTKIEM

fot. Jan Cetera

Paweł Ciastek urodził się bez lewego
przedramienia. To jednak nie przeszkodziło mu
uprawiać karate, co czyni już od 30 lat. Co więcej,
udało mu się osiągnąć zamierzony cel i zostać
instruktorem karate Shōrin-ryū ze stopniem
mistrzowskim 5 dan. W naszej rozmowie
z sentymentem wraca do lat młodzieńczych,
czyli do czasu, w którym zdobywał pierwsze
szlify w sztukach walki. W jego życiu na dobre
rozgościły się również sztuka fotografii,
pragnienie dalekich podróży i… japoński
samochód spod znaku Plejad.
Agnieszka Jama: Jest Pan mistrzem
stylu karate wywodzącego się z Okinawy:
Shōrin-ryū. Co sprawiło, że zainteresował się Pan sztukami walki?
Paweł Ciastek: W dzieciństwie zawsze
wszędzie było mnie pełno. Pamiętam,
że po obejrzeniu jednego z filmów, w którym pojawili się jacyś mistrzowie, akcja
rozwijała się interesująco technicznie,
a oni sami potrafili pokonać kilku przeciwników naraz, postanowiliśmy razem
z kolegami pójść na zajęcia judo. Było
to w okresie szkoły podstawowej. Po jej
ukończeniu zapisaliśmy się na lekcje karate. To zatem opowieści o mistrzach i ich
wyczynach spowodowały, że sam w to
bardzo mocno wsiąkłem. Zafascynowała
mnie cała filozofia związana ze sztukami walki oraz fakt, że człowiek wcale
nie musi być w pełni sprawny fizycznie,
aby dzięki ciężkiej pracy i wysiłkowi
wspiąć się w karate na wyżyny.
Po jakimś czasie okazało się, że z całej naszej klasy, z którą zaczynałem
przygodę z tym sportem, zostałem sam.
Myślę, że koledzy nie mieli wystarczająco dużo samozaparcia, mimo że fizycz-
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nie szło im wszystko dobrze. W karate
strona fizyczna i psychiczna są ze sobą
mocno powiązane. Te dwie sfery ludzkiej
natury są tutaj niemalże nierozłączne.
Z reguły jest tak, że ktoś do pewnego
momentu uczy się karate i nagle zaprzestaje treningów, sądząc, że osiągnął już
odpowiedni poziom. Po pewnym czasie
okazuje się jednak, że nie ćwicząc, traci
nabyte umiejętności. Niestety z nauką
karate jest tak, że trzeba przez cały czas
ją pielęgnować i rozwijać. Zapewniam,
że z upływem lat jest w tej dziedzinie
ciągle coś do zrobienia. Ktoś powiedział,
że to nie jest tak, że się raz na zawsze
osiągnie perfekcję – tutaj trzeba cały
czas do niej dążyć. I to jest właśnie w karate fajne, że nie ma takiego momentu,
w którym mogę sobie powiedzieć, że oto
jestem już perfekcyjny. Nie! Tego się
nigdy nie osiągnie. Sztuki walki właśnie
takie są. One nie uznają kompromisów
i żadnych przerw. Tutaj znaczenie mają
pokora i determinacja do ciągłej pracy. Mimo że „siedzę” w tym już 30 lat
i koledzy mówią: „Stary, przecież ty już
wszystko umiesz!”, to wcale tak nie jest.

Podobnie jest w przypadku różnych
zawodów, czy to lekarza, czy prawnika.
Gdyby nie pogłębiali swojej wiedzy i nie
rozwijali umiejętności, też nie mogliby
w tych zawodach funkcjonować. Codziennie zatem się rozwijam, a obecnie
również jako trener (w Karate Okinawa
Stołeczny Klub Shōrin-ryū Karate „TE”
– przyp. red.) każdego dnia uczę się rozpoznawać, jakie predyspozycje mają moi
uczniowie i w którym kierunku mogą
w karate pójść. Jest to dodatkowa część
mojego rozwoju.

A.J.: O byciu trenerem porozmawiamy
za chwilę. Teraz chciałabym wrócić
jednak do początków Pana przygody
z karate. Czy pamięta Pan swoje pierwsze
zajęcia? Jak one wyglądały? Jakie
emocje Panu wówczas towarzyszyły?
P.C.: To jest bardzo fajne pytanie dlatego, że większość młodych ludzi w tamtym
czasie miało w sobie dużo potencjału,
chęci sprawdzenia się i poczucia, że „ja
mogę wszystko”. A tu nagle – przychodziło się na salę i wszystko było weryfikowane. Byli tam starsi koledzy, bardziej
doświadczeni technicznie, którzy potrafili pewne rzeczy skontrolować. Pokora
przyszła natychmiast. Nagle człowiek,
który chciał pokazać, że może dużo zrobić i wierzył, że jest w stanie wszystkich
pokonać, musiał stanąć w drugim szeregu
i zacząć ćwiczyć. Szybko zrozumieliśmy,
że sama psychika nie wystarczy i trzeba
będzie w tę pasję włożyć mnóstwo pracy.
Tak wyglądał początek drogi w karate.
Zdaliśmy sobie sprawę, że panują w nim
pewne zasady, że to już nie są żarty, lecz
poważna praca i że trzeba szanować innych ludzi – kolegów na sali, z którymi się
ćwiczy, ale też członków swojej rodziny.
Trener zawsze nam powtarzał,
że musimy utożsamiać się z wieloma
zasadami – na przykład, że jeżeli mama
prosi, żebyś wyrzucił śmieci, to nie wolno
odpowiadać jej „może później”, „nie chce
mi się”. Musisz zrobić to od razu! Tylko
wtedy będziesz miał to za sobą i nie będziesz szukał sobie usprawiedliwień,
furtek. Ta zasada była dla nas rodzajem
wprowadzenia w sztuki walki. Mieliśmy
zrozumieć, że od tej pory nie tylko będziemy ćwiczyć na sali, ale też pewne
zasady będziemy przenosić na zewnątrz.
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A.J.: Rozszerzając temat fizycznej
strony zajęć, czy wychodzi się z nich
bardzo poobijanym? Jak to wyglądało po pierwszych treningach?
P.C.: O tak, często jest się poobijanym!
Zwłaszcza jeśli na sali obecni są koledzy,
którzy są bardziej doświadczeni i próbują
się wykazać. To jednak w sztukach walki
jest bardzo motywujące. Niestety trzeba
przyjąć na siebie jakąś część ciosów i te
siniaki się pojawiają. Na szczęście dla
mnie, wychowywałem się na Bródnie,
więc tych siniaków było od dziecka bardzo dużo! (śmiech) Były one skutkiem
różnych zabaw na podwórku i byłem do
nich przyzwyczajony. Jeśli natomiast po
treningu wszystko boli, to znaczy, że ten
trening był po prostu dobry. Czasami ból
na zajęciach pojawia się niekoniecznie
w wyniku bezpośredniego kontaktu
z przeciwnikiem. Może wystąpić na przykład na skutek tego, że musimy się rozciągać, zrobić określoną liczbę pompek
czy przysiadów, aby wzmocnić się fizycznie. Jeśli wcześniej się tego nie robiło, to
na początku przygody z karate pojawiają
się siniaki, zakwasy i bóle mięśni. To
wszystko sprawia jednak, że kumuluje się
w nas energia. Jak tylko zaczynamy więcej ćwiczyć, dyskomfort mija.
A.J.: Czy ktoś wcześniej w Pana rodzinie
interesował się wschodnimi sztukami walki?
P.C.: W mojej rodzinie w ogóle nie było
żadnego kontaktu z jakimkolwiek spor-
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tem, którym mógłbym zostać „zarażony”.
I nagle trafiło na mnie! Zainteresowałem
się sztukami walki i okazało się, że miałem ku nim predyspozycje, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Bardzo mnie ku
temu sportowi ciągnęło. Jak tylko rodzice
zauważyli, że chcę pójść w tym kierunku, zaczęli mi bardzo pomagać. Treningi,
obozy, wszelkie opłaty, wyjazdy – w tym
zakresie zawsze mogłem liczyć na ich
wsparcie. Robili wszystko, żebym mógł
rozwijać swoją pasję. Tu nie chodziło
o to, że oni sami tego nie mieli, bo tak
naprawdę nigdy nie marzyli o karierze
sportowej. Zobaczyli po prostu, że sprawia
mi to ogromną przyjemność, że się w tym
bardzo odnajduję i że staje się to powoli
moją pasją. Zaczęli mi bardzo pomagać.
Zawdzięczam im naprawdę wiele. Pamiętam moje pierwsze wyjazdy zagraniczne
na szkolenia do Japonii czy do Ameryki.
Tak naprawdę były one zasługą moich
rodziców, którzy rozumieli, jak ważne
jest to dla mnie i jak bardzo spełniam się
w tym sporcie.

A.J.: Istnieje wiele stylów karate.
Pan poświęcił się temu o nazwie
Shōrin-ryū. Dlaczego akurat jemu?
Czym się on charakteryzuje?
P.C.: Z tym stylem to był zupełny przypadek. Przez dwanaście lat trenowałem
karate Shōtōkan, które było bardziej karate sportowym. Na Shōrin-ryū trafiłem
przez kolegę, który bardzo interesował się
starymi, tradycyjnymi systemami karate.
Właściwie Shōrin-ryū jest najstarszym
stylem pochodzącym z Okinawy – japońskiej wyspy, która jest kolebką karate.
Poznaliśmy Kenyu Chinena, mistrza tego
stylu, który prowadził w Polsce seminarium. Zacząłem fascynować się Shōrin-ryū. Zdałem sobie sprawę, że to nie jest
styl oparty na bazie sportowej, lecz opiera
się na systemie bojowym. Tak naprawdę
jest to bowiem styl stosowany do samoobrony. Wszystkie techniki, które w typowym karate sportowym są zabronione,
w Shōrin-ryū są cały czas kultywowane.
Mam tu na myśli wszelkie uderzenia
w oczy, w krtań, czy w krocze, które tutaj
są dopuszczalne, oczywiście przy odpowiedniej kontroli. Tutaj ogromne znaczenie mają szybkość, siła i wykorzystanie
własnego ciała do tego, żeby bronić się

przed kimś, kto jest cięższy lub w sytuacji,
kiedy przeciwników jest kilku.
W karate sportowym zawsze jest walka
jeden na jeden. Tak naprawdę Shōrin-ryū było tym, co chodziło mi po głowie
od czasu, kiedy oglądałem wspomniane
filmy – filmy, w których jeden człowiek
potrafił pokonać kilka osób jednocześnie.
Zauważyłem, że wszystko, czym dysponujemy – a są to palce, łokcie, kolana – może
posłużyć za broń i spowodować, że uda się
nam przed kimś obronić. Następnie przypadkowo znalazłem się na dwutygodniowym obozie Shōrin-ryū we Francji i po powrocie z niego postanowiłem całkowicie
przejść na ten właśnie system. Jego zaletą
jest to, że można go trenować i rozwijać
praktycznie przez całe życie, bo służy
do obrony. Mnie pochłonął całkowicie!
Dodatkowo ogromną przyjemność sprawiła mi możliwość wyjazdów na Okinawę
i poznania prawdziwych mistrzów Shōrin-ryū. Są oni już w takim wieku, że nam
mogłoby się wydawać, iż nie powinni się
już wcale ruszać! Tymczasem okazało
się, że mają niesamowite umiejętności
i czasem strach było do nich podejść.
Bardzo mi to zaimponowało i uświadomiło, że mam przed sobą w tej dziedzinie
jeszcze wiele do zrobienia. Wiedziałem,
że tutaj nie muszę ograniczać się jedynie
do kilku technik i że mogę ćwiczyć bez
żadnych limitów.

A.J.: Chciałabym teraz nawiązać do Pana
niepełnosprawności. Czy w związku
z faktem, że urodził się Pan bez lewego
przedramienia, a Shōrin-ryū jest stylem
dość agresywnym, ktoś kiedyś próbował
Panu odradzić jego trenowanie?
P.C.: Jeśli mowa o mistrzach, trenerach czy kolegach, którzy byli ze mną od
początku, to nigdy czegoś takiego nie
doświadczyłem. Oni przez cały czas mnie
wspierali. Miałem to szczęście, że zawsze
trafiałem na ludzi, którzy oprócz strony
fizycznej bardzo mocno cenili stronę
psychiczną. Dostrzegli, że posiadam duże
umiejętności, dobrze się rozwijam i mogę
bardzo dużo osiągnąć. Czasami udawało
mi się być lepszym od kolegów z grupy,
a trenerom zdarzało się komponować dla
mnie oddzielne ćwiczenia. Zrozumieli,
że ja na żadnym etapie się nie poddam
i że nie przychodzę na zajęcia tylko po to,
plejady.subaru.pl
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Nauczyliśmy się, czym jest konsekwencja naszych decyzji. Zdobywaliśmy odwagę, która przydawała się na co dzień,
chociażby w trakcie rozmowy o pracę,
spotkań z nauczycielami w szkole czy
wykładowcami na uczelni. Sztuki walki
dają człowiekowi pewność siebie i osobiście zauważyłem, że nabierałem jej
z każdym kolejnym rokiem. Przenosiło
się to na moje działanie w życiu codziennym, relacje z innymi ludźmi. Okazało
się, że sprawy fizyczne w karate są
na drugim planie. Jest to sport, w którym
nie chodzi tylko o machanie rękami i nogami, lecz jest coś więcej – filozofia, kodeks, schemat zachowań, których trzeba
przestrzegać. To mi odpowiadało, zaczęło
mnie w pewien sposób wyciszać, ale też
dawać mi dużo energii i pewności siebie.

żeby wzbudzać litość. Pierwsze wsparcie
otrzymałem już od moich instruktorów
judo. Nigdy nie usłyszałem od żadnego
z nich słów: „Nie, ty się nie nadajesz, ty
nie dasz rady”. Ich wypowiedzi ukierunkowane były w zupełnie odwrotną stronę.
Nie tylko nauczyciele zawsze mnie wspierali. Tak samo było z kolegami, z którymi
chodziłem na ćwiczenia. Ja z kolei byłem
dla nich pewnego rodzaju motywacją. Widzieli, że skoro ja mogę, to oni tym bardziej
będą w stanie sobie poradzić. Oczywiście
patrzyliśmy jeden na drugiego.
Poza tym sport od zawsze był w moim
życiu obecny. Nauczyłem się pływać,
potrafiłem zrobić wiele różnych ćwiczeń
gimnastycznych. Judo, w którym mamy
całą masę padów i skoków, bardzo mi
w tym pomagało. Ze wszystkim sobie rafacebook.pl/MagazynPlejady

dziłem, a im więcej potrafiłem zrobić, tym
większa była we mnie motywacja. Były
takie momenty, że nie zauważałem wcale,
że jestem niepełnosprawny. Co więcej,
nie zauważali tego moi koledzy. I to, że jestem na równi z innymi, było dla mnie
najważniejsze! Cieszyłem się, że mogę
przynależeć do grupy, ćwiczyć tak samo
jak inni i nie być osobą pozostawioną
na marginesie.

A.J.: Czy zna Pan innych niepełnosprawnych karateków?
P.C.: Nie, osobiście nie spotkałem się
z takimi osobami. Czasami natomiast
widzę w internecie informacje, że ktoś nie
ma jednej czy też nawet obu nóg, a mimo
tego próbuje coś w tej dziedzinie sportu
robić. Ja jestem w tej szczęśliwej sytu-

acji, że brak przedramienia pozwala się
w pewien sposób zastąpić. Jeżeli na przykład nie mogę czegoś podczas walki
wykonać tą ręką, to wówczas zastępuję
ją nogą, która przejmuje pewne funkcje.
Karate jest bardzo symetryczne – zawsze
wszystko zaczynamy od lewej strony,
a następnie powtórzeń jest tyle samo
na stronę lewą i prawą. To powoduje,
że obie strony ciała rozwijają się równomiernie. Wracając jednak do tematu
innych sportowców o pewnym stopniu
niepełnosprawności, którzy uprawiają
sztuki walki – wiem, że jest Amerykanin,
który również urodził się bez przedramienia. Radzi sobie naprawdę bardzo dobrze,
toczy z powodzeniem walki w MMA i ma
cały sztab ludzi, którzy przygotowują go
od strony fizycznej i taktycznej. I to jest
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A.J.: Czy znajomość karate przydała się
kiedyś Panu w codziennym życiu? Czy
zdarzyło się, że karate pomogło? Mam tutaj
na myśli nieprzyjemne sytuacje, w których
mogła pojawić się konieczność samoobrony.
P.C.: Trenując karate, zaczynamy myśleć, że unikanie tego typu konfrontacji
jest niezwykle ważne. Takie zachowanie
jest częścią filozofii, którą się kierujemy.
Musimy zwracać uwagę na to, że trenując
przez wiele lat i nabywając odpowiednie
umiejętności, możemy naprawdę zrobić
komuś krzywdę. Na szczęście z reguły
udawało mi się unikać takich sytuacji.
Bywało jednak i tak, że musiałem przekonać kogoś w samej rozmowie, że nie warto
szukać ze mną zaczepki i wtedy ten ktoś
się wycofywał. Na takie sytuacje trzeba
naprawdę bardzo uważać. Osoba agresywna, przekonana o swojej przewadze,
niestety może być w błędzie. Raczej nie
poradzi sobie w starciu z kimś profesjonalnie przeszkolonym w obojętnie której
ze sztuk walki. Bez względu na to, czy
będzie to boks, judo, czy karate – osoba
doświadczona w którejkolwiek z wymienionych dyscyplin może zrobić naprawdę
dużą krzywdę przeciwnikowi. My, sportowcy, cały czas o tym myślimy. Osobiście
wolę zatem takich konfrontacji unikać.
Uważam jednak, że zawsze należy
wstawiać się za osobami słabszymi fizycznie i w przypadku bycia świadkiem ich
zaczepiania po prostu je bronić. Zawsze
jednak jest to bardzo trudna decyzja.
Takich zdarzeń na szczęście było w moim
życiu mało. Teraz niestety czasy się zmieniają, są trudne i dobrze, że jest grupa
młodzieży, która interesuje się sztukami
walki. Ci młodzi ludzie będą w przyszłości potrafili w razie czego poradzić
sobie w trudnych sytuacjach. Myślę też,
że sztuki walki uczą pokory i pozwalają
nabrać do pewnych spraw dystansu. Dzięki nim człowiek poznaje swoją wartość,
zaczyna ufać swoim umiejętnościom,
a ich ewentualne wykorzystanie potrafi
odpowiednio przekalkulować i w sposób
odpowiedzialny kontrolować.
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A.J.: W sytuacjach zagrożenia, na przykład
podczas wspomnianych konfrontacji,
odczuwamy strach. Jeśli do tego dojdą
pewne ograniczenia fizyczne, ten strach
się potęguje. Czy zachęcałby Pan osoby
o podobnym do Pana stopniu niepełnosprawności do pobierania lekcji karate, aby
w dzisiejszych niebezpiecznych czasach
poczuły się pewniej i potrafiły się bronić?
P.C.: Oczywiście, że tak. Karate pomoże pokonać nam nasze niedoskonałości.
Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to
uważam wręcz, że jest to konieczne! Musimy jednak rozróżnić rodzaje niepełnosprawności. Ja jestem w trochę „łatwiejszej” sytuacji, dlatego że urodziłem się już
osobą niepełnosprawną. Z tego względu
nie wiem, jak to jest, kiedy coś się utraciło.
Mnie to po prostu nie dotyczy, od początku funkcjonowałem bez przedramienia.
Sztuki walki spowodowały, że nie stałem
się osobą wycofaną oraz nabrałem bardzo
dużo pewności siebie.
Jeżeli natomiast ktoś traci jakąś część
ciała po iluś latach normalnego funkcjonowania, to jest to dużo trudniejsze, bo
ten człowiek musi uczyć się wszystkiego
zupełnie od nowa. Takim osobom może
być dużo trudniej podołać temu wyzwaniu
fizycznie i psychicznie. Myślę, że aktywność ruchowa może być dla nich bardzo
dużą odskocznią i pomóc w odzyskaniu
równowagi psychofizycznej.
To oczywiście zależy indywidualnie
od każdego, kto znajduje się w takiej
sytuacji. Osobiście miałem przypadek,
kiedy zgłosił się do mnie chłopak, który
stracił dłoń w wypadku na wakacjach
spędzanych na wsi. Przyszedł na zajęcia,
które prowadziłem, zobaczył, jak trenujemy, i powiedział, że niestety nie będzie
w stanie w to wejść i osiągnąć tego, co
osiągnąłem ja. Już na początku poddał się
i wycofał. Naprawdę szkoda! Żałuję, że nie
dał sobie szansy.
My, niepełnosprawni sportowcy,
walczymy ze swoimi ograniczeniami
i uczymy się w pewien sposób z nimi
oswajać. Wykonujemy ćwiczenia, które
pomagają nam się rozwijać. To jest ciągła
praca, w którą musimy wkładać więcej
wysiłku niż inni. Czasami poświęcamy nawet dwa czy też trzy razy więcej
czasu i energii, żeby coś osiągnąć, ale to
naprawdę się opłaca! Uważam, że osoby

niepełnosprawne nie powinny w żaden
sposób się poddawać. Poza tym warto
pamiętać, że mamy przecież wiele osiągnięć podczas igrzysk olimpijskich. Sport
paraolimpijski jest na bardzo dobrym
poziomie, a jeżeli mowa o Polsce, to jesteśmy w czołówce. Pokazały to ostatnie
igrzyska w Londynie. Sport naprawdę nas
inspiruje, a zdobyte medale jeszcze bardziej motywują.
Przykre jest niestety to, że tak niewiele
się o tym mówi. Telewizja i inne media
pokazują nasze zmaganie tylko wtedy,
jeżeli jest widoczny efekt. Generalnie
jednak nie jest to temat wyraźnie nagłaśniany, poza informacjami o medalach
temat ucicha. Polska jest do tego krajem
specyficznym, bo generalnie nie mamy
żadnego wsparcia od rządu. Zdarzają się
natomiast osoby, które dostrzegają nasz
potencjał i chcą nam, niepełnosprawnym
sportowcom, jakoś pomóc. Są to jednak
wyjątki. Bardzo żałuję, że cały czas muszę
mocno walczyć o to, żeby móc się dalej
rozwijać, szkolić. To jest naprawdę ogromny wysiłek.

A.J.: W 1999 roku zdobył Pan uprawnienia
instruktora i teraz na co dzień trenuje
innych. W jakim przedziale wiekowym są
Pana kursanci? Ile minimum lat trzeba
mieć, żeby zacząć trenować karate,
a ile lat miał Pana najstarszy uczeń?
P.C.: W Polsce wygląda to troszeczkę
inaczej niż za granicą. Jeżeli pojedziemy do Japonii, to zauważymy, że tam już
dzieci w wieku pięciu, sześciu lat ćwiczą
na sali z innymi, jak dorośli. I bynajmniej
nie jest to forma zabawy. Karate mają
w szkole w ramach lekcji wychowania fizycznego i traktowane jest ono jako część
kultury ich kraju. U nas musimy używać
pewnego rodzaju forteli, żeby zainteresować dzieci takimi kursami, to jest – musimy je „podawać” w formie wspomnianej
zabawy i przemycać, przeplatać techniki
karate w trakcie tej właśnie zabawy. Zdarzają się jednak dzieci, które od samego
początku chcą uczyć się konkretnych
technik. Generalnie dzieci w wieku sześciu lat błyskawicznie rozwijają swoje
umiejętności, szybko się uczą, są zdecydowanie aktywniejsze i sprawniejsze od
starszych kursantów. Oczywiście mam
tu na myśli stronę fizyczną karate. Ciężplejady.subaru.pl

ko jest bowiem w tym wieku skupiać się
na stronie psychicznej – na tym etapie
trudno jest mówić o całej filozofii, historii
powstania oraz celowości karate i próbować przekazać tę wiedzę sześciolatkowi.
Przez pierwsze trzy lata treningów, które
są dla dziecka najtrudniejsze, skupiamy
się zatem na fizyczności.
To przekłada się na późniejsze efekty,
pod warunkiem, że młoda osoba wytrzyma dzielnie ten okres. Jeżeli natomiast
mowa o najstarszych kursantach, to muszę powiedzieć, że osoby, które wcześniej
w życiu trenowały jakiś sport – bo miałem
przypadki osób, które uprawiały szermierkę, rozwijały swoje umiejętności w piłce
nożnej, trenowały boks – widzą w sobie
potencjał, wiedzą, jak kontrolować swoje
ciało i świetnie odnajdują się później właśnie w karate. Mam kursantów w wieku
54 czy 65 lat i ich progres naprawdę mnie
zdumiewa. Oni mają już tak poukładane życie rodzinne i zawodowe, że nie
opuszczają zajęć i są na każdym treningu,
bardzo mocno się angażują i są niezwykle zainteresowani. Karate traktują jako
coś, co pomaga im się dalej rozwijać i ma
wpływ na ich dobre samopoczucie. To
właśnie moi starsi kursanci stanowią
najbardziej dociekliwą grupę, bo mają
czas, który mogą poświęcić na spokojne
ćwiczenia. Nie muszą się nigdzie spieszyć,
a ilość powtórzeń pewnych ruchów nie
jest dla nich zmorą. Oni po prostu mają
cierpliwość i czas. Dzięki temu naprawdę
widać efekty. Z treningu na trening widzę,
jak dużą sprawia im to przyjemność. Mnie
również jako trenerowi jest niezwykle
miło obserwować ich rozwój i widzieć
postępy. Oczywiście zawsze staram się
układać konkretne treningi pod konkretnych uczniów, bo chciałbym, żeby po
wyjściu z moich zajęć mieli satysfakcję
i przekonanie, że karate pomaga utrzymać im świetną formę. Cieszy mnie to,
że ten właśnie sport często staje się sensem ich życia.

nadto bardziej zaangażowane i skupione,
a praca z nimi jest naprawdę fajna. Zauważyłem, że demonstrując pewne ćwiczenia,
dziewczyny są w stanie zapamiętać i powtórzyć z nich dużo więcej niż chłopcy.
Kobiety generalnie uważa się za bardziej
kruche, delikatne i wrażliwe. Tutaj jednak,
w trakcie zajęć, te cechy nie dają o sobie
znać. Dziewczyny traktują karate jako
przyszłą możliwość samoobrony, bardzo
poważnie podchodzą do zajęć i traktują
zdobyte umiejętności jako coś, co pomaga
zyskać pewność siebie, a w przyszłości
może nawet pozwolić im się obronić, gdyby
niestety zaszła taka konieczność. Jako
instruktor mam poczucie misji i wiem,
że przekazuję im coś ważnego, co faktycznie będą mogły wykorzystać.

A.J.: Pan również dalej się szkoli i doskonali
swoje umiejętności w kraju i za granicą.
Z pewnością spotkał Pan na swojej drodze
wielu mistrzów karate. Kto jest Pana guru,
absolutnym wzorem do naśladowania,
autorytetem w dziedzinie karate?
P.C.: Na dzisiaj jest nim z pewnością
Kenyu Chinen – nasz mistrz, który pochodzi z Okinawy. Jest to postać, którą po raz
pierwszy zobaczyłem 20 lat temu i wtedy
to właśnie postanowiłem zmienić uprawiany system karate. Podziwiam, że osoba w jego wieku nadal może pochwalić się
tak niesamowitą sprawnością fizyczną,
tak szybko reagować i tak silnie zadawać
ciosy. Jedocześnie jest on osobą bardzo
wrażliwą. Potrafi fantastycznie pracować
z każdym indywidualnie. Jest to mój wzór,

A.J.: Płeć piękna również uczęszcza
na zajęcia, czy karate jest sportem
adresowanym raczej do chłopców?
P.C.: Absolutnie nie ma konkretnych
adresatów! Na moje zajęcia przychodzi
dużo dziewcząt i one nawet szybciej rozwijają swoje umiejętności niż chłopcy. Są pofacebook.pl/MagazynPlejady

fot. Paweł Ciastek

fajne! To pokazuje, że osoba niepełnosprawna może spokojnie w świecie takiego sportu funkcjonować. Ona rozwija
swoją sprawność i udowadnia innym,
że też mogą to robić.
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A.J.: Pomówmy teraz o szkoleniach
adresowanych do instruktorów takich jak
Pan. Czy odbywają się one cyklicznie?
Jak wygląda typowy wyjazd, podczas
którego doświadczeni instruktorzy
ćwiczą pod okiem mistrzów?
P.C.: Mamy pewien cykl. Co miesiąc jeździmy u nas w kraju do senseia Aleksandra
Staniszewa, który jest naszym mistrzem
w Polsce. Posiada on 8 dan, czyli najwyższy
możliwy stopień karate Shōrin-ryū w Europie. Pod jego okiem szkolimy się jako instruktorzy, spotykamy się z kolegami z całej Polski i nabywamy umiejętności. Sensei
sprawdza, czy dobrze rozwijamy się jako
instruktorzy, czy możemy prowadzić zajęcia z innymi i właściwie przekazywać im
zdobytą wiedzę. Mamy też swojego mistrza
z Okinawy, wspomnianego Kenyu Chinena,
z którym też widzimy się kilka razy w roku.
On przyjeżdża do nas do Polski, my z kolei
wyjeżdżamy na spotkania z nim we Francji
bądź w Japonii. Jest on niejako szefem całego systemu. Od wielu, wielu lat nad nami
czuwa i nas kształci. Dla nas jako instruktorów takie kursy są niezwykle ważne. Dobrze jest, gdy ktoś bardziej doświadczony
od czasu do czasu popatrzy na nas z boku
i oceni, czy idziemy w dobrą stronę. Dla
mnie ważne jest to, że staję wtedy w jednym szeregu z innymi instruktorami, razem
ćwiczymy i jesteśmy oceniani. Czuję się
wówczas jak moi uczniowie – przez chwilę osoby, które są dla mnie autorytetami,
przyglądają się temu, co robię, udzielają rad,
zwracają uwagę na to, co jeszcze powinienem poprawić.
A.J.: Dalsze wyjazdy, takie jak te na Okinawę, wymagają z pewnością wielu
przygotowań, również tych finansowych.
Czy udaje się Panu zainteresować tym
tematem sponsorów, uzyskać ich wsparcie?
P.C.: To jest niestety ciężka sprawa. Niestety my, instruktorzy, nie mamy prawdziwych sponsorów. Na szczęście na wyjazdy
zagraniczne jeździmy w pewnym sensie
na zmianę – czasami mistrz przyjeżdża do
Francji i tam się z nim spotykamy, kiedy
indziej to my jedziemy na Okinawę. Za
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każdym razem jest to dla nas wydatek.
Staramy się na takie wyjazdy oszczędzać,
czasami trzeba się zapożyczyć. Na swojej drodze spotykam jednak osoby, które
mają dobrą wolę i chcą na miarę swoich
możliwości w jakiś sposób mi pomóc.
Na przykład rodzice dzieci, które u mnie
trenują, dołożyli się kiedyś do mojego biletu lotniczego. Było to bardzo miłe. Z każdym rokiem jednak szkoleniowe wyjazdy
zagraniczne są dla mnie rodzajem loterii.
Cały czas walczę o to, żeby zdobyć jakiegoś partnera lub sponsora na stałe, który
mógłby pomóc mi – trenerowi i osobie
niepełnosprawnej – w dalszym rozwijaniu
mojej pasji. Szkolenia są niezmiernie ważne i czerpanie z nich wiedzy jest dla mnie
sprawą priorytetową. Zawsze kiedy nadarza się możliwość wzięcia w nich udziału,
robię wszystko i staję na głowie, żeby móc
wyjechać. Chcę się dalej uczyć i następnie
przekazywać swoje doświadczenie innym.

A.J.: Przejdźmy teraz do czterech kółek.
Wiem, że jeździ Pan Foresterem. Czy wybór
japońskiej marki był podyktowany faktem,
że uprawia Pan japońską dyscyplinę sportu?
P.C.: W dużej mierze tak! Wybierając
samochód, pomyślałem, że pojazdy marki
Subaru mają opinię takich, które sprawdzają się w trudnych warunkach. My,
karatecy, też czasami mamy pod górkę,
musimy o coś walczyć. Taki samochód
jest synonimem zdobywania przeróżnych
wzniesień, świetnego radzenia sobie
z trudnymi warunkami, wychodzenia
z niełatwych sytuacji obronną ręką. I ja
w pewnym momencie zacząłem się z tym
w pewien sposób utożsamiać. Subaru jest
samochodem, który idealnie pasuje mi
do warunków, z którymi trzeba walczyć
i ewidentnie kojarzy mi się z pokonywaniem przeróżnych przeszkód. W życiu
jest tak, że czasami trzeba zwolnić, żeby
potem przyspieszyć – często odnosimy
się do tego stwierdzenia w sztukach
walki. W przypadku mojego samochodu
również ta dewiza się sprawdza. Jeżdżąc
Foresterem, często rozmyślam na temat
terenu, który pokonuję. Czasami jest to
las, innym razem teren błotnisty, a jeszcze
kiedy indziej śnieg czy lód. Mój samochód
zawsze świetnie sprawdza się w takich
sytuacjach i dzielnie wyprowadza mnie
z opresji. Podobnie jest w naszym codzien-

fot. Jan Cetera

jeśli mowa o czasach współczesnych.
Oczywiście wcześniej miałem swoich
idoli. Bruce Lee, prawdziwa legenda, był
dla mnie od zawsze numerem jeden.

nym życiu, kiedy też musimy za wszelką
cenę próbować pokonywać przeróżne
przeszkody. Przynajmniej ja staram się nie
dopuszczać do sytuacji, w których poczułbym, że jestem „zaklinowany” i nie mogę
ruszyć ani w lewo, ani w prawo. Zawsze
daję radę, podobnie jak mój Forester. Mogę
stwierdzić, że auto niejako nawet mnie
plejady.subaru.pl

motywuje. S
 ubaru jest marką japońską,
nie może więc tutaj być mowy o jakimkolwiek poddaniu się czy też złożeniu broni!

A.J.: Czy jest to Pana pierwszy samochód S
 ubaru?
P.C.: Jest to moje pierwsze Subaru.
Miałem wcześniej samochody innych jafacebook.pl/MagazynPlejady

pońskich marek, które też charakteryzowały się podobnymi cechami. Nie sprawdziły się one jednak w trudnych warunkach tak, jak sprawdza się Forester.
Robiłem sobie nawet zestawienie cech
moich różnych samochodów i zdecydowanie najlepiej wypadło w nim S ubaru.
Ono naprawdę spełnia moje oczekiwania

i daje radę w sytuacjach, w których inne
japońskie samochody poległy.

A.J.: Co w Foresterze podoba
się Panu najbardziej?
P.C.: Zdecydowanie najbardziej podoba
mi się jego bezpieczeństwo, bo przykładam
do niego ogromną wagę. To z kolei przekłaPLEJADY 3/2019
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A.J.: Dlaczego wybór padł
akurat na Forestera?
P.C.: Wybór konkretnego modelu był
w pewnym sensie sprawą przypadku.
Mam kolegę, który mieszka w górach
i na co dzień korzysta właśnie z Forestera. To on mi powiedział, że nie wyobraża
sobie jazdy innym samochodem. Po prostu on mu ufał, a ja postanowiłam zaufać
koledze i polecanej przez niego marce.
Forester jest moim drugim japońskim
SUV-em. Natomiast w porównaniu do
poprzednika jest on wyższy, co powoduje,
że mam zdecydowanie lepszą widoczność
zza kierownicy. Cechuje się też świetną
przyczepnością, rewelacyjnie radzi sobie nie tylko we wspomnianych górach,
ale również w codziennej jeździe po naszych drogach. Cenię sobie jego możliwości, jeśli chodzi o kontrolę trakcji. W płynnym pokonywaniu zakrętów nie ma sobie
równych. Forester stał się już nieodłączną
częścią mojego życia. Doszło nawet do
tego, że w sytuacji, kiedy spokojnie mogę
dokądś dotrzeć pieszo, często wybieram
przejażdżkę samochodem. Po prostu
uwielbiam do niego wsiąść, zobaczyć, jak
zapalają się poszczególne kontrolki i cieszyć się jazdą. Jest to dla mnie duża przyjemność. Cenię sobie jego wygodę, którą
niejednokrotnie już mogłem ocenić po
pokonaniu długich tras, podczas których
nie musiałem nawet robić specjalnych
przerw na rozprostowanie kości i odpo-
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wicie mi zasmakowało. Jeśli tylko pojawia się możliwość wyjazdu do Japonii, to
zawsze cieszę się również z tego powodu,
że będę mógł zajadać się tam sushi od
rana do wieczora. W Warszawie mam
z kolei kilka swoich ulubionych restauracji, do których często wpadam właśnie
po to, by delektować się japońskimi
daniami. Przebywając na Okinawie,
oczywiście jem również inne specjały
tamtejszej kuchni, między innymi zupy
miso. Bardzo lubię krewetki i inne owoce morza. Na Okinawie będącej typową
wyspą rybacką mają tego naprawdę dużo.
Wszystko jest tam niezwykle smaczne
i przede wszystkim świeże. Poza japońską kuchnią interesuję się również
tamtejszą kulturą, która jest zupełnie
inna niż nasza. Jeżeli na przykład chodzi
o muzykę, to jest ona dla mnie sporym
wyzwaniem. Będąc na miejscu, próbuję
się w nią wsłuchać, ale nie zawsze mi to
wychodzi. Ona po prostu najczęściej do
mnie nie przemawia, kolosalnie różni się
od naszej. Mogę powiedzieć za to sporo
o japońskim kinie, bo generalnie wychowałem się na filmach samurajskich.
Oglądałem ich w młodości naprawdę
dużo. Podziwiałem w nich zmagania
wojowników, którzy musieli borykać się
z różnymi trudnościami. Te filmy bardzo
mi się wtedy podobały, bo były zupełnie
inne niż te zachodnie, w których bohaterom po prostu wszystko się należało.
Japoński wojownik musiał natomiast
wszystko sobie wywalczyć. Może dlatego
właśnie zawsze bardziej utożsamiałem
się z tymi wojownikami niż na przykład
z bohaterami westernów.

fot. Jan Cetera

da się na komfort jazdy – czując się bezpiecznie, wiem, że tym autem mogę sobie
na więcej pozwolić. Nad wieloma aspektami jazdy nie muszę się zbytnio skupiać, bo
Forester robi to za mnie, to on mnie prowadzi. Przed nabyciem tego samochodu wiele
osób jeżdżących Subaru mówiło mi, że jak
już się na niego zdecyduję, to potem będzie
mi naprawdę ciężko przesiąść się na inną
markę. Teraz mogę to potwierdzić. Jest to
prawdą. Jeśli kiedyś minie jego czas, mój
wybór najprawdopodobniej znowu padnie
na model Subaru. Co więcej, ciekawe jest
to, że każdego dnia wsiadając do Forestera,
czuję się tak, jakbym wsiadał do niego po
raz pierwszy. Jednocześnie bardzo zżyłem
się z moim samochodem i mam do niego
ogromne zaufanie. Subaru z całą pewnością stało się dla mnie marką, z którą utożsamiam się w stu procentach.

czynek. Podróżując Foresterem, nie odczuwam absolutnie żadnych dolegliwości
związanych z kręgosłupem.

A.J.: Uprawia Pan japońską sztukę
walki, szkoli się pod okiem japońskich

mistrzów, jeździ japońskim samochodem.
Co jeszcze wiąże Pana z Japonią?
P.C.: Kuchnia! Jestem totalnie uzależniony od sushi. I bynajmniej nie jest to
mój kaprys w takim sensie, że jest ono
popularne i wszyscy się nim zachwycają,
plejady.subaru.pl

to i ja muszę. Pierwszy raz jadłem sushi
w 2000 roku, kiedy byłem w Nowym
Jorku. Mieszkałem wtedy przez kilka
miesięcy u swojego trenera i właśnie on
zaprosił mnie do japońskiej restauracji.
Od razu zachwyciłem się sushi, niesamofacebook.pl/MagazynPlejady

A.J.: Czy z racji tych wszystkich
zainteresowań próbował Pan
nauczyć się języka japońskiego?
P.C.: Niestety nie. Bardzo żałuję,
że w ciągu tylu lat nie udało mi się nauczyć japońskiego, zwłaszcza że miałem
okazję być kilkukrotnie w Japonii. Opanowałem jedynie nazwy poszczególnych
technik karate, które bez względu na kraj,
w którym się jest, brzmią dokładnie tak
samo i wszyscy te wyrażenia rozumieją.
Żałuję tym bardziej, że język japoński podobno wcale nie jest aż taki trudny, żeby
nie można było się go nauczyć. Jego przyswojenie jest tylko kwestią pewnej syste-

matyczności. Dzięki temu, że mam z tym
językiem kontakt podczas moich wyjazdów, mam jeszcze szansę to nadrobić.
Szkoda, że w młodszym wieku myślałem
innymi kategoriami i nie wykorzystałem
jej wcześniej.

A.J.: Okinawa słynie z tego, że jej
mieszkańcy dożywają bardzo sędziwego
wieku. Jaką najstarszą osobę miał Pan
okazję tam poznać? Czy ktoś zdradził Panu
sekretny przepis na długowieczność?
P.C.: Prawdą jest, że ludzie na Okinawie i generalnie w całej Japonii dożywają
późnej starości. Kraj ten może poszczycić
się na świecie największą liczbą stulatków. Najstarsze osoby, które poznałem
na Okinawie, miały jedynie około 90 lat.
Byli to mistrzowie karate. Natomiast ostatnio słyszałem, że najstarszy mieszkaniec
tej wyspy liczy sobie 114 lat. Najstarsza
zaś kobieta zamieszkująca Okinawę ma
aż 117 lat! Taki wynik jest niestety poza
naszym zasięgiem. Naprawdę nie wiem,
jak oni to robią! Faktem jest, że przez jakiś
czas Okinawa była miejscem skupiającym
największą liczbę stulatków. Mogę jedynie snuć pewne przypuszczenia. Mogę
podzielić się doświadczeniem zdobytym
podczas obserwowania trybu życia mieszkańców wyspy, tego, jak funkcjonują oni
na co dzień.
Przede wszystkim w ich życiu nie ma
praktycznie żadnego większego stresu,
który z kolei jest naszym demonem.
Na Okinawie go po prostu nie ma, ludzie
żyją spokojnie. Są zadowoleni z życia,
z pracy. W przeciwieństwie do innych
japońskich wysp na Okinawie kobiety
pracują. A zatem inaczej funkcjonuje tam
rodzina, w której czworo dzieci jest absolutnym minimum. Miałem okazję poznać
pary, które miały ich nawet ośmioro.
W tej części kraju panuje specyficzny
klimat, a jej mieszkańców oszczędza
wiele chorób. Na stan ich zdrowia i kondycję z pewnością ogromny wpływ ma
odżywianie. Dieta bogata jest w owoce morza i algi. Myślę jednak, że brak
stresu, pozytywne nastawienie do życia i optymizm są tym, co najbardziej
zwracało moją uwagę. Ludzie są bardzo
sympatyczni i otwarci. Podkreślają, że to
jest ich ukochany kraj i miejsce na ziemi,
które sobie wymarzyli. Otwarcie mówią
PLEJADY 3/2019
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i serdecznie się pouśmiechać. Dla mieszkańców tej japońskiej wyspy jest to bardzo
ważne przeżycie. Chyba naprawdę jest to
domeną tylko i wyłącznie ludzi z Okinawy.
Spotkałem się z tym tam wiele razy i nigdy
bariery językowe czy kulturowe nie miały
absolutnie żadnego znaczenia.

A.J.: Czyżby zatem przepis na długowieczność tkwił w miłości do swojej pracy?
P.C.: Myślę, że tak. Aczkolwiek ma to
swoje dobre i złe strony. Mówiąc „złe”,
mam na myśli to, że mieszkańcy Okinawy są pracoholikami. Potrafią naprawdę
bardzo mocno poświęcić się pracy, nawet
kosztem rodziny. Prawdą natomiast jest
również to, że jeśli się w coś angażują, to
robią to w stu procentach, stają się tym,
co robią i całkowicie się z tym utożsamiają. Z tym poświęcaniem się jest trochę
tak, jak mawiał mój trener o ćwiczeniu
karate: „Jeżeli czytasz książkę, to w tym
momencie stajesz się tą książką. Musisz
całkowicie skupić się na tym, co robisz”.
Chodzi o to, że nie może być mowy o rozkojarzeniu, a uniknąć można go tylko
wtedy, gdy nie będzie dodatkowych bodźców z zewnątrz.
Wracając jednak do ludzi zamieszkujących Okinawę, oni nie tylko angażują się
w swoją pracę. Często też mocno poświęcają się niesieniu pomocy innym. Pomaganie sprawia im naprawdę bardzo dużą
przyjemność i jest źródłem satysfakcji.
Pomagają chętnie nie tylko sobie nawzajem, ale również turystom. Poznałem osoby, które znalazły się na Okinawie po raz
pierwszy i niestety się tam pogubiły. Z ich
relacji wynikało, że zawsze w takich sytuacjach natychmiast znajdował się ktoś
z miejscowych, kto z radością odprowadzał przyjezdnych pod adres ich zakwaterowania. Co więcej, mieszkańcy tej wyspy
bardzo chętnie zapraszali mnie, nieznającego ich języka, do swoich domów tylko
po to, żeby z nimi po prostu usiąść, zjeść
i napić się piwa. W fantastyczny sposób
okazują gościnność i widać, że kontakt
z przyjezdnymi i miłe spędzanie czasu
w ich towarzystwie sprawia im również
ogromną przyjemność. To jest bardzo
fajne! Nie spotkałem się z tym nigdzie
indziej na świecie, że ktoś, kto zna tylko
swój język, zaprasza mnie, żeby na chwilę usiąść przy stole, popatrzeć na siebie

A.J.: Wyjazdy do Japonii wspaniale
dokumentuje Pan na swoich fotografiach. Na zdjęciach utrwalane są nie
tylko treningi, ale także piękne krajobrazy.
Od kiedy interesuje się Pan fotografią?
P.C.: Tak naprawdę fotografią zainteresowałem się właśnie przez Japonię. Za każdym razem podczas moich
pobytów w tym kraju robiłem zdjęcia
i starałem się przekazać na nich to, co
mogło być najważniejsze dla ich odbiorców, czyli osób mieszkających w Polsce.
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Okinawa jest w pewnym sensie miejscem
egzotycznym. Budowle, ludzie, jedzenie,
przyroda – to wszystko jest zupełnie
inne, niż widuje się u nas. Zacząłem dokumentować już moje pierwsze wyjazdy.
Postanowiłem pokazywać na zdjęciach
wszystko, co najciekawsze na tej niezwykłej wyspie, aby osoby, które niestety
nigdy nie będą mogły tam dotrzeć, miały
o niej jak najlepsze wyobrażenie. Z czasem zaczynałem dążyć do tego, żeby
mieć lepszy sprzęt fotograficzny i móc
jeszcze lepiej przekazywać klimat Okinawy. Kręciłem filmy i robiłem zdjęcia.
Po powrocie do kraju rozmawiałem
z kolei z osobami, które te zdjęcia oglądały. Podkreślały, że są bardzo ciekawe,
kolorowe i egzotyczne. Zachwycały się
ujęciami ludzi, ulic, okinawskiego codziennego życia czy też obchodów ich-

którzy trenują inne systemy karate, a przy
okazji czegoś się od nich nauczyć. Bardzo
interesują mnie również Chiny, bo tak
naprawdę karate, które trenuję, powstało
właśnie na bazie chińskich sztuk walki.
Świetnie byłoby zatem zobaczyć kiedyś
kraj, w którym powstał pierwowzór sztuk
walki, które uprawiam. Przy okazji takich
wyjazdów na pewno nie rozstałbym się
z aparatem fotograficznym!

fot. Jan Cetera

fot. Paweł Ciastek ›

o tym, że praca i zwykłe codzienne zadania sprawiają im przyjemność, a nie
przysparzają stresu i zmartwień. Myślę
zatem, że to w tych aspektach należałoby szukać odpowiedzi na pytanie,
dlaczego akurat na Okinawie ludzie żyją
dłużej i czują się dobrze.

niejszych świąt. Było to coś innego. Tych
zdjęć przywoziłem tysiące i dzięki temu
miałem z czego wybierać, a jednocześnie
mogłem wracać w szczegółach do wspomnień z poszczególnych wyjazdów. Okinawa jest bardzo specyficzna. Przylatując
na nią, można poczuć charakterystyczny
zapach tej wyspy, jej specyficzny klimat.
Osobie, która dociera tam po raz pierwszy,
ciężko jest to uczucie sobie wytłumaczyć.
Powietrze jest tam niezwykle ciężkie i ma
bardzo specyficzny zapach ze względu
na to, że panuje tam wysoka temperatura
i wilgotność – tak w skrócie można to
ująć. Za każdym razem, kiedy tam przylatuję, otwierają się drzwi lotniska i wychodzę na zewnątrz, od razu czuję, że oto
jestem na Okinawie! Zapach powietrza
przeplata się z wonią straganów i zapachem przyrządzanych potraw. Poprzez
zdjęcia staram się choćby wzrokowo
przekazać to, co tam odczuwamy. Muszę
przyznać, że przeglądając swoje fotografie
zawsze wraca do mnie ten specyficzny
zapach Okinawy. Tak było w przypadku
mojego pierwszego pobytu na tej wyspie,
tak też było przy każdym kolejnym wyjeździe – wszystkie kojarzyły mi się dokładnie z tym samym.

A.J.: Jaka jest Pana podróż marzeń,
którą kiedyś chciałby Pan również
uwiecznić na fotografiach?
plejady.subaru.pl
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P.C.: Okinawa jest zdecydowanie spełnieniem tego właśnie marzenia o podróży.
Jest ona miejscem, do którego bardzo lubię
wracać. Właściwie są dwa takie miejsca
na ziemi, do których wracam najczęściej –
pierwszym jest wyspa, o której rozmawiamy, drugim natomiast miejscowość
Thonon-les-Bains nad Jeziorem Genewskim we Francji, otoczona przepięknymi
górami. To tam najchętniej odpoczywam,
najlepiej się resetuję i do tych właśnie
dwóch miejsc chciałbym móc wracać do
końca życia. Tam też daję upust swojej
fotograficznej pasji i uwieczniam na zdjęciach niesamowite widoki.
Wysłuchuję jednocześnie kolegów,
którzy również podróżują. Na podstawie
ich relacji muszę przyznać, że bardzo
chciałbym zobaczyć Wietnam, bo tam
widoki muszą być przepiękne. Marzą mi
się również niektóre miejsca w Korei czy
Tajlandii. Mocno wierzę, że marzenia
o tych podróżach za jakiś czas uda mi
się spełnić. Malezja, Indonezja, Filipiny,
Indie, Izrael i odległa Australia również
znajdują się na mojej liście. Pragnę zauważyć, że w większości z wymienionych
przeze mnie miejsc dawno temu powstały
najbardziej charakterystyczne sztuki
walki. Wspomniane Indie traktuje się
jako kolebkę sztuk walki, to tam się one
narodziły. Chciałbym móc kiedyś przy
okazji takich wyjazdów poznać mistrzów,

A.J.: Czy na co dzień w Polsce również zajmuje się Pan fotografią?
P.C.: Oczywiście! Bardzo ciekawi mnie
fotografia sportowa. Mam tu na myśli
próbę ujęcia emocji zawodników. Staram
się korzystać z tego, że często jestem
zapraszany jako fotograf na różnego rodzaju gale – kickbokserskie, bokserskie,
MMA. Mogę na nich wypróbować swoje
umiejętności, skorzystać ze zdobytego
doświadczenia. Ciągle uczę się fotografii
sportowej i muszę przyznać, że bardzo
mnie ona pociąga. Naprawdę cieszę się,
że mam możliwości uczestniczenia w takich wydarzeniach i je rejestrować. Zawsze staram się korzystać z tego typu zaproszeń. Ponadto ciekawi mnie również
zupełnie inny rodzaj fotografii, a mianowicie utrwalanie na zdjęciach zwierząt.
To dosyć trudne zadanie, a jednocześnie
niesamowicie fajna sprawa. Od czasu do
czasu, szczególnie na wyjazdach, zdarza
mi się skierować swój obiektyw na talerz
z ciekawą potrawą. Bawię się wtedy fotografią i robię wszystko, żeby danie wyglądało smacznie i soczyście. (śmiech)
A.J.: Mówiliśmy o karate, podróżach,
fotografii. Jest również rodzina. Ma Pan
dwóch synów. Czy chłopcy chcieliby
pójść w ślady ojca i uprawiać karate?
P.C.: Nie chciałbym w tej kwestii niczego robić na siłę. Wiem, że jeśli będę
ich do czegoś zmuszał, to odniesie to
odwrotny skutek i tylko niepotrzebnie
ich zablokuje. Moi synowie są bardzo
sprawni, chodzili już ze mną na treningi,
teraz jednak mają przerwę. Na karate
mają jeszcze czas. Bardzo zależy mi
natomiast na tym, żeby poczuli w sobie
pasję, żeby sami odkryli sport, który się
im spodoba. Jest to dla mnie niezwykle
ważne, żeby dobrze rozwijali się fizycznie. Obecnie młodszy chodzi na piłkę
PLEJADY 3/2019
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fot. Jan Cetera

ROZMOWY

nożną, starszy – ze mną na basen. Czasem razem biegamy. Nie wyobrażam
sobie, żeby moi chłopcy nie zaangażowali się mocniej w jakikolwiek sport.
Mam głęboką nadzieję, że przyjdzie
taki moment, w którym połkną bakcyla
i również sztuki walki w jakiś sposób
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im zaimponują. Chciałbym, żeby kiedyś
w nie weszli. Doskonale wiem, jaką
sprawiają one radość, jak wielką przynoszą satysfakcję i jak człowiek dzięki
takiej aktywności potrafi w fantastyczny sposób zmieniać swoje podejście do
świata, ludzi i otaczającej nas rzeczywi-

stości. Dam im jeszcze chwilę na to, aby
sami to odkryli.

A.J.: Za które z Pana marzeń powinniśmy
teraz najmocniej trzymać kciuki?
P.C.: Hmmm. Karate nie traktuję jako
sportu samego w sobie, lecz jako sztukę
plejady.subaru.pl

walki, dzięki której nieustannie się rozwijam. Bardzo zależałoby mi na tym, żeby
na mojej drodze znalazło się więcej osób,
które w jakiś sposób chciałyby mnie wesprzeć w moim osobistym rozwoju. Naprawdę chciałbym kiedyś w końcu pokonać
ograniczenia finansowe, które wciąż
facebook.pl/MagazynPlejady

utrudniają mi uczestnictwo w szkoleniach.
Cały czas szukam możliwości rozwiązania tych problemów. Szukam osób i firm,
które w jakiś sposób mogłyby mi w tym
pomóc i chyba o tym marzę teraz najbardziej. Chciałbym mieć szansę regularnego
uczestniczenia w profesjonalnych szko-

leniach po to, aby zdobytą na nich wiedzę
móc przekazywać później swoim uczniom.

A.J.: Życzę zatem z całego serca, aby
to marzenie się spełniło. Czekamy
na kolejne relacje z treningów i dalekich
podróży – również te fotograficzne!
PLEJADY 3/2019
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TEKST: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

ROK TEMU W BOŻE CIAŁO –

PODSUMOWANIE XV ZLOTU PLEJAD
XV jubileuszowy Zlot Plejad ponownie zawitał w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
a konkretnie w miejscowości Zawiercie. Nawiązał tym samym lokalizacją do poprzedniego
jubileuszowego Zlotu, który pięć lat temu zorganizowano w sąsiednich Podlesicach.
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T

ym razem jednak celem nie były
atrakcje Jury, lecz położonego na zachód Zagłębia oraz Górnego Śląska.
Baza Zlotu znajdowała się w hotelu Villa
Verde, a z uwagi na rekordową liczbę
zarejestrowanych załóg do dyspozycji
uczestników były także noclegi w hotelach: Ostaniec, Zawiercie i Orle Gniazdo.
Rozpoczęcie imprezy przypadło trady-

cyjnie w Boże Ciało, jednak sporo osób
przybyło na miejsce dzień wcześniej, aby
wziąć udział w nieformalnej imprezie
wcześniaków, która odbyła się w ogródku
grillowym hotelu Zawiercie.
Czwartek był dniem organizacyjnym.
Załogi rejestrowały się w Biurze Zlotu,
gdzie otrzymywały wyprawki, a w nich
m.in. niebieskie plejadowe koszulki

i kubki z logo Zlotu, drobne gadżety,
a także naklejki z numerami startowymi
oraz roadbooki, czyli książki drogowe,
służące do nawigowania kierowców
przez ich pilotów w kolejnych dwóch
dniach Zlotu. Każda załoga otrzymała także tradycyjny gadżet, którym
w 2018 roku była wyjątkowa kamera,
umożliwiająca nagrywanie filmów i wy-
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facebook.pl/MagazynPlejady

fot. HORIZONT

fot. NBI

plejady.subaru.pl

Były więc zamki i pałace: XIV-wieczny,
wchodzący w skład Szlaku Orlich Gniazd
zamek w Będzinie, XIV-wieczny zamek
biskupów krakowskich w Siewierzu,
XIX-wieczny pałac Donnersmarcków
w Nakle Śląskim oraz Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach. Nie zabrakło
także muzeów, takich jak: Park Techniki
Wojskowej w Zabrzu, z bogatą kolekcją
czołgów, wozów bojowych oraz artylerii,
Muzeum Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach, Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach, a także pełniąca obecnie
funkcję muzeum nieczynna XIX-wieczna
kopalnia „Guido” w Zabrzu, ukazująca historię górnictwa na Śląsku, warunki pracy
i obyczaje ówczesnych górników oraz rozwój techniki wydobycia węgla. Był również czas na spacer po Nikiszowcu –

fot. Konrad Moskwa

Piątek i sobota były dniami właściwej
rywalizacji. Samochody z kolejnymi numerami startowymi wyruszały z Bazy
Zlotu o określonej porze, zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem.
Przed startem kierowcy poddawani byli
obowiązkowej kontroli trzeźwości, a piloci otrzymywali Karty Drogowe i Karty
Zadań, a także suchy prowiant na drogę.
Na wszystkich uczestników czekały liczne atrakcje turystyczne, a także próby
sportowe i sprawnościowe, połączone
urozmaiconymi odcinkami dojazdowymi.
Załogi tras terenowych pokonywały sporą
część „dojazdówek” poza asfaltem, poruszając się drogami gruntowymi, biegnącymi przez łąki, pola i lasy.
Organizator jak co roku przygotował
uczestnikom dużą dawkę zwiedzania.

fot. HORIZONT

fot. HORIZONT
fot. Konrad Moskwa

fot. NBI

fot. Marcin Kaliszka

konywanie zdjęć 360 stopni. Po rejestracji
uczestnicy poddawali swoje samochody
badaniu technicznemu, w trakcie którego
obsługa naklejała także numery startowe.
Po dopełnieniu tych formalności był czas
na spotkania ze znajomymi oraz relaks
w hotelowym basenie, kompleksie SPA
lub na leżakach w przyhotelowym ogrodzie. Dla dzieci dostępny był natomiast
plac zabaw oraz tyrolka. Uczestnicy mieli
też do dyspozycji firmowy sklepik, bogato
zaopatrzony w gadżety, zabawki, akcesoria i ubrania z logo Subaru. Wieczorem
odbyło się obowiązkowe szkolenie dla
pilotów. Jak co roku szkolenie dla załóg
tras szosowych prowadził pilot rajdowy
Maciej Wisławski, a pilotów tras terenowych szkolił Ojciec Dyrektor w towarzystwie Rafała Martona.

fot. HORIZONT

fot. NBI

fot. Marcin Kaliszka
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fot. Konrad Moskwa
fot. HORIZONT

tort, okolicznościowy dyplom oraz gromkie oklaski od uczestników w podziękowaniu za stworzenie i kontynuowanie przez tak długi czas tej wspaniałej
imprezy. Uhonorowano także Szymona
@pumex1-a, uczestnika wszystkich piętnastu zlotów. Przeprowadzono również
charytatywną zbiórkę pieniędzy na leczenie ciężko chorej osoby, blisko związanej
z „subarową rodziną”. Akcja została zainicjowana wcześniej przez forumowiczów
na forum.subaru.pl . Na zakończenie części
oficjalnej ogłoszono wyniki, nagrodzono
zwycięzców wszystkich klas oraz najlepszą drużynę. Najwytrwalsi bawili się
hucznie aż do świtu, a kolejny niezapomniany zlot przeszedł do historii.
facebook.pl/MagazynPlejady

fot. Marcin Kaliszka

fot. HORIZONT

fot. HORIZONT

górniczej dzielnicy Katowic z początku
XX wieku, z pieczołowicie odrestaurowanymi, murowanymi z pełnej cegły „familokami”. Uczestnicy zwiedzili także radiostację w Gliwicach, ze zbudowaną w roku
1935 najwyższą w Polsce drewnianą wieżą
nadawczą o wysokości 111 metrów oraz
XV-wieczny gotycki kościół św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Rachowicach, a także
ogród botaniczny w Mikołowie.
Jak zwykle nie zabrakło prób sprawnościowych, takich jak bieg na 60 m i skok
w dal na Stadionie Śląskim w Chorzowie,
zwijanie na czas węża strażackiego w Muzeum Pożarnictwa czy tradycyjne przejazdy
na wymyślnych hulajnogach. Załogom tras
terenowych przygotowano wymagające
próby sportowe, m.in. na terenie piaskowni
w Bukownie i w Kotlarni, na torze motocrossowym zlokalizowanym na hałdzie
Ajska oraz na torze szutrowym przy parku
Techniki Wojskowej. Załogi tras szosowych
rywalizowały natomiast na urozmaiconych
technicznie próbach sportowych przygotowanych przez instruktorów Szkoły Jazdy
Subaru. Nie lada atrakcją i niezwykłym
przeżyciem była próba czasowa zorganizowana na torze doświadczalnym Fabryki
Samochodów Małolitrażowych w Tychach.
Wszystkie wyniki prób sportowych
i sprawnościowych, a także czasy przyjazdów na Punkty Kontroli Czasu były odnotowywane przez sędziów na Kartach Drogowych. Każda załoga wypełniała także Kartę
Zadań, gdzie wpisywała odpowiedzi na pytania związane z odwiedzanymi miejscami.

fot. Marcin Kaliszka

fot. Konrad Moskwa

fot. Marcin Kaliszka

Obie karty sędziowie odbierali załogom
na mecie każdego dnia i na ich podstawie
ustalana była końcowa kwalifikacja.
Ostatnim punktem programu Zlotu
była impreza finałowa. W oczekiwaniu
na ogłoszenie wyników zaprezentowano
zdjęcia uczestników zakwalifikowane
do konkursu fotograficznego oraz uruchomiono głosowanie SMS-owe, które
wyłoniło zwycięzcę nagrody publiczności.
Zaprezentowano również błyskawicznie
zmontowaną kilkuminutową zapowiedź
zlotowego filmu. Było także kilka wzruszających momentów. Na ekranach wyświetlono prezentację ukazującą zdjęcia
z wszystkich dotychczasowych zlotów.
Ojciec Dyrektor otrzymał jubileuszowy
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TEKST: JANUSZ DUDEK

10 NAJPOWAŻNIEJSZYCH BŁĘDÓW
POLSKICH KIEROWCÓW
W TECHNICE JAZDY SAMOCHODEM

Część z nich jest oczywista, część zaś dla wielu może okazać się zaskoczeniem.
Nawet jeśli jesteśmy świadomi ich istnienia, mogą dotyczyć każdego z nas.

B

łędy w technice bezpiecznej
jazdy – bo o nich tu mowa –
dopiero w praktyce skłaniają
do refleksji, zwłaszcza gdy przyjdzie nam zmierzyć się z sytuacją
awaryjną. Przeanalizujmy je wspólnie. Błędy, jakie trafiły do naszej
pierwszej dziesiątki, wskazali
instruktorzy doskonalenia techniki
jazdy Szkoły Jazdy Subaru.

10.

 Nadużywanie
sprzęgła
Choć błąd ten w większym stopniu wydaje się mieć znaczenie jedynie z punktu widzenia kosztów eksploatacji samochodu, to wpływa on
również znacząco na zmniejszenie
bezpieczeństwa jazdy. Często obserwujemy wciskanie pedału sprzęgła podczas jazdy w łuku. Generalna zasada techniki bezpiecznej
jazdy mówi jednak wyraźnie – jeśli
to tylko możliwe, należy unikać
zmiany biegu w zakręcie. Chodzi
tu głównie o redukcję przełożenia
przed zakrętem. Pamiętać musimy,
że kończy się ona w momencie
puszczenia pedału sprzęgła, nie zaś
przesunięcia lewarka. Jeśli o tym
zapomnimy, puszczając sprzęgło
napęd na ułamek sekundy może
się zablokować, co jest jedną z podstawowych technik wywoływania
poślizgu. Nie inaczej jest także, jeśli
jeździmy cały zakręt „na sprzęgle”.
Rozpięcie napędu zwiększa ryzyko
wystąpienia podsterowności.

9.

 Niewłaściwe lub całkowite
niezapięcie pasów
Na pierwszy rzut oka błąd ten
nie ma wiele wspólnego z techniką
jazdy. Nic bardziej mylnego. Niepodważalnie pasy bezpieczeństwa
stanowią jeden z największych
wynalazków w dziedzinie poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warunkiem ich właściwego
wykorzystania jest poprawne ich
użycie. Pas poskręcany po zapięciu ma kilkukrotnie mniejszą wytrzymałość od tego ściśle i płasko
przylegającego do ciała. Zbyt luźno
założony w przypadku kolizji
może nie utrzymać nas w bezpiecznej odległości od kierownicy
czy otwierającej się poduszki
powietrznej. Właściwe zapięcie
pasów ułatwić może również znacząco prowadzenie samochodu
oraz jego wyczucie w sytuacji
awaryjnej. Podczas gwałtownego
hamowania skutecznie przytrzyma także nasze ciało we właściwej
pozycji, umożliwiając tym samym
tak ważną, spokojną delikatną
pracę rąk na kierownicy czy precyzyjne operowanie pedałami.

8.

 Ustawienie fotela
kierowcy i pasażerów
Temat ten przez większość
kierowców niedoceniony, wręcz
wyśmiewany. Jednak fotel
samochodowy to nie leżak,
na którym liczy się tylko nasza

Czy wiesz, że to, co dla przeciętnego kierowcy oznacza poważny błąd (redukcja biegu
w zakręcie), dla zawodników świata motorsportu oznacza jedną z najbardziej skutecznych technik wywoływania poślizgu!?

36

Poduszka powietrzna wybuchając podczas kolizji,
zbliża się do naszej
twarzy z prędkością ponad 300
km/h! Zbyt bliskie
ustawienie fotela
i/lub niewłaściwe
zapięcie pasów
bezpieczeństwa
może spowodować
poważne obrażenia. Poduszki
powietrzne, pasy
i fotel to jeden
system bezpieczeństwa. Niepoprawnie działający
czy niewłaściwie
ustawiony jeden
z jego elementów
znacząco obniża
skuteczność
pozostałych.

Zgodnie z pomiarami telemetrii
odchylenie od
idealnego toru jazdy tylko o 15 cm na
wejściu w zakręt
może spowodować
obniżenie bezpiecznej prędkości
na jego wyjściu
aż o 3 km/h. Kto
choć raz znalazł
się w sytuacji
awaryjnej, ten
wie, jak wielka to
różnica.

wygoda oraz relaks. Jego właściwe ustawienie jest narzędziem
mogącym zwiększyć lub znacząco
obniżyć bezpieczeństwo. Dotyczy
to zarówno kierowcy, jak i pasażera. Przyjęta przez nas pozycja za
kierownicą to absolutna podstawa
w panowaniu nad samochodem.
Jego właściwe ustawienie zapewnia możliwość optymalnej pracy
rąk na kierownicy (zakres ruchu
rąk) oraz gwarantuje właściwą siłę
hamowania (zakres ruchu nóg oraz
punkt podparcia pleców i pośladków). Pamiętajmy, że fotel to również jeden z elementów samochodu wpływający na bezpieczeństwo
pasywne (w trakcie i po kolizji).
Dobrze wyregulowany wpływa
na obniżenie ryzyka poważnych
uszkodzeń ciała. Nie zapominajmy
również o właściwym ustawieniu
zagłówka. Podczas jazdy powinien
on znajdować się możliwie blisko
naszej głowy, a jego górna krawędź
sięgać linii oczu (maksymalnie
czubka głowy).

7.

  Zły tor jazdy oraz niewłaściwa
obserwacja drogi
Temat tak szeroki, że mógłby
posłużyć do napisania książki.
Obok pracy rąk na kierownicy oraz
ich koordynacji z nogami stanowi
fundament techniki jazdy samochodem. Źle dobrany może znacząco
zmniejszać nasze bezpieczeństwo.
Problem z niewłaściwym torem jazdy rozpoczyna się od niewłaściwej
obserwacji drogi, a dokładniej patrzenia zbyt blisko – tuż przed maskę samochodu. Im szybciej jedziemy, tym dalej winniśmy skupić nasz
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Podczas jazdy, im
mocniej skręcamy
kierownicą, tym
większe siły działają na bok naszej
opony, powodując
jej znaczące
odkształcenie się,
a co za tym idzie
i zmniejszenie
przyczepności.
Paradoksalnie,
na granicy
przyczepności im
mocniej skręcamy
kierownicą, tym
gorzej samochód
będzie skręcał.

4.

 Hamowanie
w zakręcie
Należy go unikać. Zgodnie
z prawami fizyki jego użycie w zakręcie powoduje istotne dociążenie
przedniej osi, lecz jednocześnie
odciąża tył samochodu. Może to
doprowadzić do tak niechcianego
i groźnego zarazem uślizgu tylnych
kół! Warto podkreślić, iż dotyczy to
również lekkiego muskania pedału
hamulca. Często obserwujemy, jak
spora część kierowców asekura-

6.

 Nieumiejętność wykorzystania
systemów bezpieczeństwa
Mowa tu o tak powszechnych
obecnie systemach jak ABS, wspomagania hamowania czy kontroli
i stabilizacji toru jazdy. Aby się tego
nauczyć, konieczne jest w pierwszym rzędzie zrozumienie zasady
ich działania. Nikt nie oczekuje,
że będziemy znawcami zaawansowanych układów elektronicznych.
Chodzi o to, abyśmy potrafili wykorzystać coś, co posiadamy. Jeśli
czegoś nie rozumiemy, nie musi
to oznaczać, że system jest zły.
Trzeba się go nauczyć. Przykładem
niech będzie ABS. Czytając fora
internetowe, moglibyśmy dojść do
wniosku, że jest on tylko wytworem lobby producentów i wręcz jest
zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
Prawda jest jednak zupełnie inna.
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W skrócie 90% plusów, 10% minusów – bilans jest więc więcej niż
pozytywny. Trzeba tylko nauczyć
się wykorzystywać w praktyce
te 90% zalet! ABS to również jeden z największych wynalazków
w dziedzinie aktywnego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

fot. Patryk Ptak ›

wzrok. Prowadząc samochód, patrzmy dalej, a wcześniej dostrzeżemy
ewentualne zagrożenie czy innych
uczestników dróg, łatwiej też będzie
nam ocenić zakręt. Uzyskamy w ten
sposób więcej czasu na podjęcie
decyzji oraz samą reakcję i zmianę
kierunku jazdy. Sam tor jazdy musi
być zaś przemyślaną linią, która
w miarę możliwości wykorzystuje
całą szerokość naszego pasa ruchu.

5.

 Brak koordynacji
pracy rąk i nóg
Wbrew zwyczajowej opinii
samochodem kierujemy (skręcamy) nie tylko za pośrednictwem
rąk na kierownicy, lecz również
używając swych nóg operujących
pedałami. Istotą jazdy samochodem
jest umiejętna ich koordynacja.
W skrócie, niezależnie czy przyszło
nam prowadzić auto z napędem
na przednie, tylnie czy cztery
koła, ogólna zasada jest zawsze ta
sama – należy być konsekwentnym. Zarówno ręce, jak i nogi muszą mówić jednym głosem. Skręcając kierownicą, musimy również
i nogami mówić skręć, poprzez
ujęcie nogi z gazu. Tak często
obserwowane wśród kierowców
mocne wciskanie gazu w zakręcie
bez właściwej reakcji rękami jest
klasycznym przykładem braku
konsekwencji. Ręce układane są do
skrętu, zaś nogi do jazdy na wprost.

cyjnie w zakręcie delikatnie opiera
nogę o hamulec – tak na wszelki
wypadek. To bardzo poważny błąd!
Już tak minimalne, niemal niezauważalne trzymanie hamulca może
wywołać niebezpieczną sytuację
na drodze.

3.
Czy wiesz, że skrajnie niewłaściwą
koordynacją pracy
rąk i nóg możesz
sprawić, że masa
samochodu,
który prowadzisz,
może być trudna
do opanowania,
a nawet wymknąć
Ci się spod
kontroli niczym
woda w żywiołowo
rozhuśtanym
akwarium?

  Stereotyp: w razie
poślizgu dodaj gazu
To głównie domena młodych
kierowców, choć spotyka się ją
także i u bardziej doświadczonych
posiadaczy prawa jazdy. Niestety
z punktu widzenia techniki bezpiecznej jazdy stereotyp ten nie
jest prawdziwy. Czym innym jest
sport i świadome zbliżanie się do
granicy praw fizyki w samochodzie
wyczynowym, na zabezpieczonym
odcinku, a czym innym bezpieczne
poruszanie się „cywilnym” samochodem na publicznej drodze.
Opanowanie poślizgu w sytuacji
plejady.subaru.pl

awaryjnej wymaga współdziałania
zarówno rąk, jak i nóg, a w niektórych przypadkach wyłącznie
rąk. Technika bezpiecznej jazdy
w szkołach skandynawskich, niemieckich i austriackich dodanie
gazu w sytuacji poślizgu uznaje za
duży błąd. Jeśli chcemy coś wcisnąć, to wciśnijmy pedał sprzęgła,
wyłącznie rękami próbując zapanować nad samochodem. Codzienna
jazda to nie sport. Nawet wytrenowany kierowca (czytaj: zawodowiec obyty z poślizgami) w sytuacji
awaryjnej na drodze może działać
pod wpływem dużego stresu, a ten
znacząco zmienia nasze reakcje,
usztywnia ruchy. Znacząco zmniejszyć to może precyzyjną pracę
zarówno rąk, jak i nóg, w konsekwencji powodując więcej złego niż
dobrego.

2.

  Niewłaściwe operowanie
kierownicą
Zaskoczony? Nie chodzi w tym
miejscu o sprawność w kręceniu
kierownicą, lecz pewność, precyzję
i powtarzalność ruchów. Błąd ten
opiera się w dużej mierze na mylnym
przekonaniu kierowcy – im więcej
obrócę kierownicą, tym samochód
lepiej skręci. Niestety, sprawdza się
to jedynie na parkingu. Gdy pojawia
facebook.pl/MagazynPlejady

się prędkość, swoją siłę ukazuje fizyka, znacząco utrudniając reakcję.
U podstaw tego problemu leży oczywiście również niewłaściwa praca
rąk na kierownicy. Moglibyśmy powiedzieć wręcz, ilu kierowców, tyle
sposobów radzenia sobie z kołem
kierowniczym. Wszystkie renomowane szkoły techniki jazdy w całej
Europie wskazują jednak tylko
jedną technikę mogącą zapewnić
nam bezpieczeństwo oraz poprawić
znacząco technikę jazdy. Ponadto

Jadąc z prędkością
130 km/h w ciągu
jednej sekundy, bez
jakiejkolwiek reakcji przejeżdżamy
ponad 36 m! Czas
reakcji – warto
zdać sobie sprawę
z jego istnienia! To,
że nasz samochód
w testach osiąga
doskonałe wartości, wcale nie musi
oznaczać, że uda
nam się go zatrzymać na takim
samym dystansie!

pamiętajmy – to, że umiemy już
kręcić kierownicą, nie musi wcale
oznaczać, że będziemy wiedzieli,
o ile nią skręcić w zakręcie. To bardzo poważny problem. A zbyt mocny
w stosunku do zakrętu skręt kołami
to wręcz plaga, która skutecznie
zmniejsza skuteczność pracy
opon – jedynego pola styku naszego
samochodu z nawierzchnią.

1.

  Niedostosowywanie prędkości
do warunków na drodze
Od wielu lat zdecydowanie
najczęstsza przyczyna wypadków
drogowych. To w naszej ocenie
najpoważniejszy z błędów polskich
kierowców. Często spotykany
w stwierdzeniach „jeżdżę szybko,
ale bezpiecznie”. W ruchu ulicznym
pojęcie jazdy szybkiej i bezpiecznej nie istnieje. Bezpieczna prędkość uzależniona jest od szeregu
czynników, jak choćby warunków
drogowych i pogodowych, rodzaju
samochodu, jakim się poruszamy,
ale i naszych umiejętności. Te ostatnie zbyt często zdają się być mocno
przeceniane. Droga to nie tor wyścigowy czy odcinek rajdu. Liczy się
nie ten, kto dojedzie pierwszy, lecz
ten, kto przejedzie drogę, nie powodując zagrożenia dla samego siebie
czy innych użytkowników dróg.

JANUSZ DUDEK

J

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

Samochód nie widzi drogi, a jedynie realizuje polecenia kierowcy.
Jeśli ten nie wie, gdzie chce pojechać (brak konsekwencji), to skąd
ma to wiedzieć samochód?

PODRÓŻE

TEKST I ZDJĘCIA: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

X SUBARIADA
NA KAUKAZ PÓŁNOCNY /CZ. 3/
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

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

Po

wjeździe do Groznego i przebiciu się przez popołudniowe
korki udaliśmy się do restauracji na obiad. Wśród deserów znaleźliśmy
ciekawostkę – ciasto „Krakowskie”, które
– choć smakowite – to krakusom z niczym
znajomym się nie kojarzyło. Następnie po
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pokonaniu labiryntu jednokierunkowych
dróg dojechaliśmy do leżącego nieopodal hotelu i zameldowaliśmy się w nim.
Trzeba przyznać, że po wcześniejszych
trudach podróży pięć gwiazdek wydawało
się dla nas nieco osobliwym standardem. Nasz wyprawowy outfit też średnio

pasował do wystawnych wnętrz hotelu.
Szybko odświeżyliśmy się w pokojach
i udaliśmy na wieczorne zwiedzanie miasta.
Oprowadzał nas znajomy Miłosza i Beaty,
Czeczen o imieniu Rusłan, który studiował
przez jakiś czas w Polsce i dzięki temu dość
sprawnie posługiwał się naszym językiem.
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z religią islamską. Po wojnie uczestniczył
w rozmowach pokojowych i radykalnie
zmienił poglądy. Wydał między innymi
decyzję o wypędzeniu z Czeczenii wahabitów, radykalnego odłamu muzułmanów
i przyczynił się do zbrojnego ich wydalenia z północnej części republiki. Potępił
prezydenta Basajewa za najazd na Dagestan oraz odmówił ogłoszenia dżihadu
podczas II wojny czeczeńskiej, przez co
został uznany przez islamskich separatystów za zdrajcę narodu i pozbawiony
tytułu muftiego. Od 2000 roku był prorosyjskim szefem administracji Czeczenii,
a od 2003 roku prezydentem. Zginął w zamachu bombowym w 2004 roku, podczas
obchodów dnia zwycięstwa, po detonacji

Najpierw wjechaliśmy na dach sąsiadującego z naszym hotelem wysokiego biurowca, z którego podziwialiśmy panoramę miasta. Rusłan opowiadał nam m.in. o wojnach
czeczeńskich, o tym, jak bardzo ucierpiało
w nich miasto, które zostało praktycznie
zrównane z ziemią, i jak szybko i sprawnie
zostało odbudowane przez „wspaniałomyślnych” Rosjan, o życiu codziennym
we współczesnej Czeczenii oraz o swojej
islamskiej religii w rosyjskich realiach.
Nie brakło także porównań z Polską, jaką
on zapamiętał ze swojego pobytu. Zwrócił
np. uwagę, że w Polsce jest wiele wsi, które
nie mają dostępu do gazu ziemnego i domy
ogrzewa się węglem lub drewnem. W Czeczenii gaz doprowadzony jest do każdego,

nawet najodleglejszego domostwa, o czym
mogliśmy się zresztą przekonać pokonując
górskie bezdroża w towarzystwie biegnących poboczem żółtych rur.
Dowiedzieliśmy się od niego m.in.,
że prawo rosyjskie nie zezwala muzułmanom na wielożeństwo, że w Czeczenii
jest zakaz sprzedaży alkoholu oraz nie
ładunku wybuchowego, który został
wmurowany pod trybuną honorową
podczas budowy stadionu. Na jego cześć
oprócz meczetu zmieniono m.in. nazwę drużyny piłkarskiej Terek Grozny
na Achmat Grozny, a sam stadion nosi
teraz nazwę Achmat Arena. Na jednym
z wieżowców mogliśmy także zobaczyć

ma nocnych klubów, a wieczorny wolny
czas spędza się rodzinnie w miejskich
parkach. To także mogliśmy zobaczyć
na żywo podczas wieczornego spaceru do meczetu im. Achmata Kadyrowa.
Jest to jeden z największych meczetów
w Europie, zbudowany w klasycznym
stylu i mieszczący około 10 tysięcy wiernych. Jego patron Achmat Kadyrow, ojciec obecnego prezydenta Czeczenii, to
charyzmatyczna, choć kontrowersyjna
postać. W pierwszej wojnie czeczeńskiej
stał po stronie rebeliantów, pełniąc wtedy
funkcję wielkiego muftiego Czeczenii,
czyli teologa i prawnika islamskiego wydającego interpretacje odnośnie do życia
społecznego i prywatnego związanego
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kował zakupy i bez większych ogródek
zapytali, czy jest gdzieś szansa na zakup
czegoś mocniejszego. Po krótkiej rozmowie
Czeczen sięgnął do bagażnika i sprezentował chłopakom dwie butelki, dając kolejny
dowód na kaukaską gościnność.
Zaopatrzeni i zatankowani ruszyliśmy w góry. Po drodze zatrzymaliśmy się
na moment w mieście Argun, leżącym
około 10 km od Groznego, połączonym
z nim kilkupasmową autostradą, aby
zobaczyć z zewnątrz ciekawy architektonicznie futurystyczny meczet. Po wyjeździe z miasta udaliśmy się na południe,
w górę rzeki nomen omen Argun, nad którą część z nas miała już okazję biwakować
w Wysokim Kaukazie podczas drugiej

neonowy pionowy napis biegnący przez
całą elewację „Ахмат сила”.
Słuchając opowieści Rusłana, mieliśmy
mieszane uczucia. Sposób, w jaki opowiadał nam o tym wszystkim, pełen dumy
i radości, że żyje w tym miejscu i w tej rzeczywistości, wydawał się nam… trochę nierzeczywisty i budził wątpliwości, czy mówił
to szczerze, czy po prostu nie miał innego
wyjścia. Bo o ile można sobie wyobrazić,
że woli żyć w prorosyjskiej, ale wolnej od
wojny ojczyźnie, to już widok patrolu wojskowego na praktycznie każdym skrzyżowaniu, sankcje dla Czeczenów, z brakiem
możliwości wyjazdu za granicę oraz informacje o krwawych i nieznoszących sprzeciwu rządach obecnego prezydenta, nie
budziły w nas takiego entuzjazmu.
Po powrocie do hotelu czekała na nas
uroczysta kolacja oraz występ zespołu ludowego, który zaprezentował nam
kaukaskie tańce ludowe, m.in. lezginkę.
Podziwialiśmy delikatne i majestatyczne
ruchy tancerek, które zdawały się płynąć
po parkiecie oraz pełne temperamentu
i energii, niesamowicie synchroniczne
kroki i podskoki tancerzy. Występ był fascynujący i na bardzo wysokim poziomie
artystycznym. Wszyscy ubolewaliśmy,
że 40 minut minęło tak szybko. Późnym
wieczorem część z nas udała się na ostatnie piętro hotelu, gdzie mieściła się restauracja z widokiem na panoramę miasta
i gdzie udało się nam skonsumować prawdopodobnie dwie ostatnie dostępne butelki
wina w mieście.
facebook.pl/MagazynPlejady

Rano po opuszczeniu hotelu udaliśmy
się na zakupy do hipermarketu, aby uzupełnić zapasy przed wyjazdem w góry. Przekonaliśmy się, że Rusłan nie żartował w kwestii dostępności alkoholu. Zaskoczył nas
natomiast szeroki wybór piw bezalkoholowych. W dziale turystycznym znaleźliśmy
za to kuchenkę, jakiej wszyscy zazdrościliśmy Wiesławowi, wyposażoną w sprytną
osłonę przeciwwiatrową, regulowaną do
średnicy garnka. Wykupiliśmy cały zapas
kuchenek i spory zapas pasujących do nich
kartuszy z gazem. Gdy pakowaliśmy zakupy do auta, Sebastian i Robert stwierdzili,
że jest rzeczą niemożliwą, żeby w Rosji nie
było wódki. Podeszli do zaparkowanego
nieopodal auta, do którego właściciel pa-

wyprawy do Gruzji, w miejscowości Shatili. Źródło tej rzeki znajduje się bowiem
w Gruzji, a rzeka spływa na północną
stronę Kaukazu. Asfaltowa droga, uszkodzona w kilku miejscach przez górskie
potoki, ustąpiła z czasem miejsca szutrowej nawierzchni. Pięła się coraz wyraźniej
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Kaukazu działa bowiem nielegalny i tajny
Kalifat Północnokaukaski, który cały czas
walczy z rosyjską „okupacją”. Oczywiście
ich wysiłki nie mają szans na zmianę sytuacji w regionie, ale nie przeszkadza im
to w sporadycznych akcjach typu ostrzelanie patrolu lub posterunku wojskowego.
W okolicy Wrót podziwialiśmy wklejone w skały przeciwległego brzegu rzeki
dwie wieże obronne. W miejscowości Itum
Kala zobaczyliśmy wieże nie tylko z bliska, ale także wewnątrz. W miejscowości
tej mieści się bowiem muzeum imienia
Husajna Isayeva, a eksponaty stanowią
właśnie wieże mieszkalno-obronne oraz
sygnalizacyjne. Po muzeum oprowadziła

kości znów towarzyszyło nam mleko. I gdy
już pogodziliśmy się z tym, że jedziemy
na Miłoszowy azymut, po pokonaniu
wysokości 2000 m n.p.m. naszym oczom
ukazał się zapierający dech w piersiach
widok. Nad tworzącą ocean taflą chmur
pojawiły się w blasku zachodzącego słońca ośnieżone szczyty gór. Oczywiście nikt
nie odmówił sobie postoju, aby nacieszyć
oczy długo wyczekiwanym widokiem
i nie uwiecznić go na fotografii i filmie.
Nie przeszkadzała nam nawet temperatura około 0°C.
Następnie pokonaliśmy przełęcz i wjechaliśmy do doliny rzeki Szaroargun,
nad której brzegiem już pod osłoną nocy

wił. Niezadowoleni Czeczeni spróbowali
zaprosić nas jeszcze raz, przywożąc do
nas zastępcę wójta. W sumie trochę szkoda, że nie mogliśmy skorzystać z kaukaskiej gościny, bo na pewno byłoby to
niezapomniane przeżycie.
Nazajutrz po śniadaniu ruszyliśmy
w kierunku granicy czeczeńsko-dagestańskiej. Po drodze Miłosz postanowił
odwiedzić Czeczena, którego poznał podczas poprzednich wypraw, by zostawić
mu prezent. Od rana znów towarzyszył
nam deszcz, który wraz ze wzrostem
wysokości zamienił się w śnieg. Droga
robiła się coraz bardziej biała i w okolicach domu Musy, przyjaciela Miłosza,

kuchenno-jadalniany. Taki podział funkcji na osobne zabudowania jest typowy
na Kaukazie Północnym. Zostaliśmy więc
zaproszeni do jadalni, do której wchodziło się przez ciasny wiatrołap, gdzie
zostawiało się obuwie. Wejście było tak
ciasne, że wchodziliśmy pojedynczo. Gdy
Beata z Miłoszem byli już w środku, Musa

zapytał żartem, czy przywieźli mu jakąś
kandydatkę na żonę. W tym samym momencie do izby weszła Justyna, a Beata
niewiele myśląc odbiła żart, mówiąc: „oto
żona dla ciebie”. Justyna nie wiedziała,
o co chodzi, widząc rozanielonego Musę,
który serdecznie się z nią przywitał.
Następną osobą, która weszła do domu,
byłem ja, i gdy witałem się z gospodarzem,
rozbawiona Beatka powiedziała: „a oto jej
mąż”. Wszyscy wybuchnęli śmiechem (no
może z wyjątkiem Musy).
Izba była dość ciasna, jednak wszyscy
zostaliśmy posadzeni przy stole, który
w mig zapełnił się smakołykami. Znalazły
się tam domowe sery, konfitury, gotowane
mięso, gorąca herbata oraz ciepłe podpłomyki, które na bieżąco piekły w chlebowym piecu bratowe gospodarza. Miłosz
dostał w prezencie kawał suszonego mię-

w górę, a jej brzegi robiły się coraz bardziej
strome i zbliżały się do siebie.
Najwęższe miejsce, zwane Wilczymi
Wrotami, było areną krwawych walk
pomiędzy Czeczenami a Rosjanami podczas II wojny czeczeńskiej. Po drodze
pokonaliśmy dwa posterunki wojskowe,
na których zostaliśmy skrupulatnie spisani. Uzbrojeni po zęby w ostrą broń żołnierze budzili początkowo respekt i strach,
ale krótka rozmowa rozładowała emocje.
Środki bezpieczeństwa spowodowane
były tym, że wjeżdżaliśmy do strefy działań antyterrorystycznych. Według informacji od Miłosza na terenie Północnego
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nas przewodniczka, przekazując nam
wiele cennych informacji dotyczących
budowy takich wież, zwyczajów, jakie
w nich panowały oraz codziennego życia, jakie się w nich toczyło. Następnie
opuściliśmy miejscowość Itum Kala oraz
rzekę Argun i zaczęliśmy piąć się jeszcze
wyżej w góry. Pogoda nie rozpieszczała
nas, od rana wisiały nad nami gęste stalowe chmury. Przed rozpoczęciem zwiedzania muzeum słońce jednak pokonało
chmury i pojawiło się nieśmiało na niebie.
Mieliśmy nadzieję, że ten trend utrzyma
się już do końca dnia, jednak po przejechaniu kilku kilometrów i nabraniu wyso-

rozbiliśmy obóz. Gdy wszyscy się już
rozlokowali i udało nam się rozpalić ognisko, podjechało do nas dwóch lokalesów
Ładą Nivą. Podeszli i zapytali, co robimy
w nocy nad rzeką. Gdy Miłosz wyjaśnił
im, że zamierzamy tu nocować, mężczyźni stanowczo zaprotestowali, twierdząc,
że nie możemy spać w takich warunkach
nieopodal ich wioski. Uważali, że będąc
na ich ziemi, automatycznie jesteśmy
ich gośćmi i należy się nam odpowiednie ugoszczenie. Miłosz, wiedząc, że to
ugoszczenie może potrwać nawet kilka
dni i pokrzyżować nam dalszy plan wyprawy, podziękował za propozycję i odmóplejady.subaru.pl

sa z niedźwiedzia, upolowanego w okolicznych górach. Wizja przewożenia go
w Landku przez kolejne granice trochę go
przeraziła, umówił się więc, że pozostawi
mięso na miejscu, a Musa przyrządzi je,
gdy będą u niego z kolejną grupą. Zapytał też, czy Musa nie potrzebuje czegoś
konkretnego, co mógłby mu przywieźć
z Polski. Gospodarz przyznał mu się,
że ma duży problem z zakupem okularów.
Ponieważ znał stopień swojej wady wzroku, uruchomiliśmy szybko człowieka od
spraw niemożliwych, czyli Pitera, który
w kilka dni zorganizował i dostarczył Miłoszowi okulary z odpowiednimi szkłami,
i podczas kolejnej wizyty dwa tygodnie
później Miłosz wręczył je szczęśliwemu
Musie. Pożegnaliśmy gościnnych Czeczenów i zjechaliśmy w dół do reszty ekipy,
która czekała na nas niecierpliwie.
Niestety z powodu opadów śniegu
i za radą Musy Miłosz musiał zrezygnować z przejazdu do Dagestanu przez
góry i zmodyfikować program wyjazdu.
Prognoza pogody też miała znaczenie,
za dwa dni bowiem miało wreszcie się
wypogodzić. Zjechaliśmy więc Wąwozem
Szaroarguńskim z powrotem w okolice
Groznego i główną drogą udaliśmy się do
Dagestanu. Po drodze Beata dokonała online zmiany rezerwacji w hotelu, w którym
mieliśmy nocować 3 dni później i wieczorem, po pokonaniu gigantycznych korków, dotarliśmy do położonego nad brzegiem Morza Kaspijskiego hotelu w stolicy
Dagestanu – Machaczkale. Rankiem
wjechaliśmy autami na plażę i podziwialiśmy największe na świecie słone jezioro,

było już około 15–20 cm śniegu. Z uwagi
na stromy podjazd do czeczeńskiej osady
Miłosz zakomunikował przez CB, żeby za
nim nie wjeżdżać, jednak zanim to zrobił,
dwa Forestery zdążyły wdrapać się za nim
na podwórze. Spotkanie nie mogło się
tak po prostu zakończyć na przekazaniu
prezentu. Wszyscy (tzn. wszyscy, którzy
wjechali pod górkę) zostali zaproszeni
na poczęstunek. Musa, głowa rodziny,
był starym kawalerem, który mieszkał
razem z młodszymi braćmi i ich rodzinami. Osada stanowiła kilka oddzielnych
budynków, w których mieściły się pokoje
sypialne, toaleta oraz osobny budynek
facebook.pl/MagazynPlejady

PLEJADY 3/2019

45

PODRÓŻE
spacer w wąwozie karabachskim. Prowadził do niego nierzucający się w oczy
ciasny przesmyk, znajdujący się przy asfaltowej drodze. Za przesmykiem kanion
znacznie się rozszerzał, a następnie znów
jego strome zbocza zbliżały się do siebie.
Po około półgodzinnym marszu i pokonaniu kilku drabinek dotarliśmy do miejsca, gdzie skały praktycznie stykały się
ze sobą, a nad nami znajdował się „strop”
z kilku olbrzymich głazów, zaklinowanych między ścianami i wiszących nad
naszymi głowami. Nasz marsz został przerwany przez uszkodzoną drabinkę, którą
przechodziło się nad strumieniem, pomiędzy dwoma głazami. Wróciliśmy więc
do naszych aut i udaliśmy się na ostatni
nocleg w dagestańskich górach. Jak zwykle Miłosz miał upatrzone odpowiednie,
malowniczo położone miejsce.
Ostatni dzień w Dagestanie to kolejne
kilometry pokonanych raz w górę, raz
w dół szutrowych i asfaltowych krętych
górskich dróg. Dotarliśmy między innymi do miejscowości Hunzach, położonej
na brzegu urwiska, z którego spadały

które – choć zwane morzem – leży około
9 m poniżej poziomu morza. Na piaszczystej plaży leżały miliony kolorowych muszelek i po chwili wszyscy mieli ich pełne
kieszenie. Krajobraz psuły tylko ciągnące
się po horyzont wysokie bloki, budowane
tuż przy samym brzegu morza.
Kolejnym punktem programu była
wizyta w sklepie z pamiątkami. Panie
zainteresowała regionalna biżuteria,
panów natomiast słynne dagestańskie
noże wytwarzane metodą damasceńską
w miejscowości Kiezlar. W Machaczkale
pożegnaliśmy też jedną załogę. Opuścili
nas Arleta z Czarkiem, który pomimo
zaplanowanego dużo wcześniej urlopu
dostał wezwanie z pracy i musiał być
w Polsce kilka dni wcześniej.
Pogoda wreszcie się poprawiła i po
zakupach udaliśmy się znów w góry.
Następne dwa dni trudno ubrać w odpowiednie słowa. Była to po prostu
uczta dla naszych zmysłów oraz dla kół
naszych samochodów. Pokonaliśmy
wiele kilometrów szutrowych górskich
serpentyn, przejechaliśmy przez kanion
ajmakiński, pokonaliśmy kilka prze-
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łęczy, by późnym wieczorem dotrzeć
do miasta Gunib. Po drodze kupiliśmy
ziemniaki i kilka pieczonych kurczaków,
a obóz rozbiliśmy w parku narodowym
położonym powyżej miasta. To był chyba
najlepszy nocleg podczas całej wyprawy.
Ognisko, kurczak, pieczone ziemniaki i „coś na wzmocnienie”, zakupione
w specjalnym sklepie jeszcze w Machaczkale, sprawiły, że biesiadowaliśmy
do późnej nocy.
Nazajutrz czekało nas off-roadowe
wyzwanie – wjazd na płaskowyż gunibski. Aby się tam dostać, musieliśmy
pokonać dość długi i dosyć stromy podjazd po wyboistej łące. Dodatkowym
utrudnieniem była mokra trawa pokryta
warstwą śniegu, której grubość sukcesywnie rosła wraz ze wzrostem wysokości. Pomimo zaciekłej walki ostatecznie
skapitulowaliśmy około 200 m przed
szczytem i dalszą drogę pokonaliśmy
pieszo. Czekał tam na nas niesamowity widok. Szczyt kończył się kilkusetmetrowym pionowym urwiskiem,
a dookoła rozpościerała się panorama
ośnieżonych gór. Nad naszymi głowami

dwie wąskie o tej porze roku strugi wodospadów. W kolejnej przełęczy zostaliśmy
zawróceni przez policję. Pomimo słonecznej pogody przełęcz była nieprzejezdna
z powodu zalegającego na szczycie śniegu. Nie zmartwiło nas to zbytnio, gdyż
asfaltowa droga, która do niej prowadziła,
warta była pokonania w obie strony,
a zjeżdżając w dół nasze terenowe opony
pięknie piszczały na ciasnych zakrętach.
Ostatnim punktem programu był kanion
rzeki Avarskie Kojsu, którym definitywnie
opuściliśmy Kaukaz.

majestatycznie szybowało kilka orłów.
Następnie zjechaliśmy w dół do miasta
Gunib. W mieście tym, w 1859 roku,
pojmany został Imam Szamil, legendarny przywódca Imamatu Kaukaskiego
i dowódca powstania górali kaukaskich,
którzy w XIX wieku prowadzili wieloletnie walki o niepodległość Czeczenii
i Dagestanu z Carską Rosją. Waleczność
Szamila zrobiła wrażenie na Rosjanach
i po kapitulacji został on honorowym
jeńcem Petersburga, a nawet dostał zgodę na pielgrzymkę do Mekki. Z Szamilem
związany jest także wątek polski. W jego
osobistej gwardii służyli polscy żołnierze, którzy zdezerterowali z wojska rosyjskiego.
Jedną z atrakcji w Gunibie był znajdujący się nieopodal rynku taras widokowy,
z kolejnym malowniczym widokiem. Mogliśmy z niego zobaczyć m.in. krętą górską
drogę na przeciwległym zboczu, którą pokonaliśmy w ciemnościach poprzedniego
wieczora. Zresztą dojazd do Gunibu także
prowadził serpentynami, a samo miasto
ulokowane było kaskadowo na stromym
zboczu. Kolejnym punktem programu był
plejady.subaru.pl
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Nie była to jednak ostatnia atrakcja
tej wyprawy. Wieczorem opuściliśmy
Dagestan i wjechaliśmy do Republiki
Kałmucji. Już na granicznym posterunku rzuciła się nam w oczy charakterystyczna uroda pograniczników.
Kałmucy są bowiem narodem mongolskim, który przywędrował nad Morze
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Kaspijskie w XVII wieku. Poza pochodzeniem odróżnia ich od sąsiadów także
religia. W większości wyznają bowiem
buddyzm. Mogliśmy się o tym przekonać
następnego dnia, zwiedzając świątynię
buddyjską w stolicy republiki – Eliście.
Zanim tam jednak dotarliśmy, spędziliśmy ostatni nocleg w terenie, tym razem

w scenerii stepowo-półpustynnej. Niektórzy z nas mogli więc poczuć przedsmak planowanej przez Beatę i Miłosza
przyszłorocznej wyprawy do Maroko.
Stepowy klimat, w dodatku poniżej poziomu morza, towarzyszył nam następnego dnia przez wiele kilometrów. Justyna i ja doświadczyliśmy tego w jeszcze
plejady.subaru.pl

większym stopniu, bowiem w Eliście
odłączyliśmy się od grupy, która nie
miała jeszcze konkretnych planów
na następny nocleg i postanowiliśmy
dojechać aż do Woroneża. Ustawiliśmy
więc nawigację, która wyprowadziła
nas z Elisty w kierunku Woroneża, ale…
drogą przez Wołgograd. Gdy zorienfacebook.pl/MagazynPlejady

towaliśmy się, że jedziemy na północ,
zamiast na zachód, było już za daleko,
żeby zawrócić na wybraną przez nas
trasę. Zresztą odległość i czas dojazdu
były podobne, więc poddaliśmy się nawigacji. Dzięki niej pierwszy raz w życiu
pokonaliśmy kilkaset kilometrów praktycznie prostej i przez większość czasu

pustej drogi, wokół siebie mając jedynie
bezkresny step zaburzony co jakiś czas
pojedynczymi zabudowaniami. Budziło
to w nas z jednej strony uczucie pewnego niepokoju, a z drugiej strony ten
krajobraz nas fascynował i uspokajał.
W każdym razie nie żałujemy, że dane
nam było pojechać tą drogą…
PLEJADY 3/2019
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TEKST: MARIA SZRUBA/NBI I ZDJĘCIA: NBIMEDIA

SUBARU IMPREZA –

20 000 KM JAZDY PO BUDOWACH
Od czasu debiutu w 1992 roku ten samochód stał się legendą w motoryzacyjnym świecie.
Obecna Impreza, piąte wcielenie kompaktowego Subaru, mimo dosyć radykalnych zmian
w wyglądzie i niemałych rewolucji pod spodem, udźwignęła ciężar pokładanych w niej
nadziei. Najlepiej byłoby opowiedzieć o tym zza kierownicy, bo z tego auta po prostu nie
chce się wychodzić.
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mpreza, jak mało który samochód, angażuje kierowcę w jazdę
i zachęca – w dobrym tego słowa
znaczeniu – do pokonywania
kolejnych kilometrów z rozsądną
prędkością. Na te pozytywne emocje wpływa kilka czynników – od
zawieszenia, przez układ kierowniczy, po symetryczny napęd na cztery koła wraz z aktywnym rozdziałem momentu napędowego.

Inna niż wszystkie
Ci, którym Impreza kojarzy się
ze sportowym sedanem w odmianie WRX STI, mogą w pierwszym
odruchu poczuć się nieco rozczarowani. W tej „cywilnej” wersji, przeznaczonej do codziennej, spokojnej
jazdy, nie uświadczy się bowiem
potężnego spoilera i złotych felg.
Za to już w wersji Comfort – oprócz
napędu 4×4 i skrzyni CVT – znaj-
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a co za tym idzie – dobre właściwości jezdne i wysoki poziom
bezpieczeństwa.
Testowana przez nas Impreza
jest napędzana mocno zmodernizowanym wolnossącym silnikiem 2.0,
tradycyjnie w układzie bokser,
o mocy 156 KM. W piątej generacji
zmodyfikowano lub zmieniono
ok. 80% części. Silnik poddany

dziemy także podgrzewaną przednią szybę w miejscu spoczynku
wycieraczek, reflektory LED
z funkcją doświetlania zakrętów,
aktywne sterowanie momentem
napędowym, Inteligentny System
Ratunkowy (który automatycznie
wzywa pomoc po wypadku), niezawodny system E yeSight z funkcjami adaptacyjnego tempomatu oraz
asystenta utrzymania pasa ruchu,
kamerę cofania z wyświetlaczem
i klimatyzację automatyczną.
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Nowości i sprawdzone standardy
Nowa generacja Imprezy jako
pierwszy model S ubaru została
oparta na całkowicie nowej platformie S ubaru Global Platform
(SGP), która przez swoją konstrukcję zapewnia jeszcze wyższy
poziom bezpieczeństwa pasywnego, a jednocześnie umożliwia
bardziej precyzyjne i komfortowe
prowadzenie samochodu. Jej
głównymi zaletami, poza modułowością, jest wysoka sztywność,

kuracji odchudzającej waży teraz
o 12 kg mniej niż jego poprzednik.
To za co wszyscy kochają Subaru
to napęd, który oczywiście także
w najnowszej generacji Imprezy
działa na wszystkie cztery koła,
a rozkładem momentu obrotowego zajmuje się układ Symmetrical
All-Wheel Drive (S-AWD). O zaletach S-AWD, czyli lepszej kontroli

podczas jazdy w zakręcie, lepszej
trakcji na śliskich nawierzchniach
i lepszym przyspieszeniu, mogliśmy
się przekonać m.in. podczas jazdy
na torze, o czym za chwilę.
Wnętrze Imprezy już na pierwszy
rzut oka prezentuje się elegancko i stylowo. Bo choć odnosiło się
wrażenie, że Japończycy długo
przedkładali troskę o właściwości
jezdne i bezpieczeństwo nad stylistykę wnętrza, to obecnie zadbali
o wszystko. Witamy w XXI wieku!
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

Styl japoński można określić jako
minimalistyczny. Stroni się w nim od
rzeczy zbędnych, niepotrzebnych,
nadmiernych dekoracji. W Imprezie
troskę o aspekt wizualny wnętrza
oddają głębokie tłoczenia, przeszycia, doskonałej jakości dodatki,
ale również metalowe wykończenia, np. przełączników w drzwiach.
Amatorzy nowinek technicznych

Czy da się zjechać
Subaru Imprezą
na dół kopalni
odkrywkowej
i wrócić? Jak
widać na zdjęciach,
bez najmniejszego
problemu. A dodatkowo ładnie
się prezentuje
w towarzystwie
koparki i wozideł.

będą zadowoleni z ośmiocalowego
ekranu dotykowego, systemów
Android Auto i Applecar Play, zaś
tradycjonalistów ucieszą klasyczne
przełączniki. Wnętrze zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami
ergonomii – wszystko jest dobrze
rozplanowane, intuicyjne w obsłudze i pod ręką.

Zaawansowane bezpieczeństwo
Oprócz wspomnianej Subaru
Global Platform w nowej ImprePLEJADY 3/2019
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Po 10 miesiącach
użytkowania
Subaru Imprezy
2. 0 możemy
jedynie polecić jej
zakup i cieszyć się
radością z jazdy.
Dla auta nie ma
znaczenia typ drogi
i trudne warunki
atmosferyczne.

zie znajdziemy wiele rozwiązań
z zakresu bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego, charakterystycznych dla marki Subaru
(o których można przeczytać
na stronie bezpieczne.s ubaru.pl ).
Ponieważ wszystkiego opisać nie
sposób, skupmy się na primus inter
pares systemów zamontowanych
w pojeździe. W Imprezie nad bezpieczeństwem nie tylko kierowcy
i pasażerów, ale także pieszych,
rowerzystów i motocyklistów czuwa montowany seryjnie, rewolucyjny system E yeSight. Ta elektroniczna druga para oczu kierowcy
nigdy się nie męczy i nie tylko
ostrzega przed niebezpieczeństwem, ale także pomaga w uniknięciu kolizji. Głównym zadaniem
systemu E yeSight jest bowiem prewencja i zapobieganie wypadkom.
Kiedy system wykrywa potencjalne niebezpieczeństwo, najpierw
ostrzega kierowcę, a w sytuacji
krytycznej, gdy ten nie reaguje,
nawet zahamuje samochód, aby
uniknąć kolizji.
Jedną z funkcji E yeSight jest
adaptacyjny tempomat, który
oprócz tradycyjnej funkcji zwykłego tempomatu, ma za zadanie
utrzymanie nadanego dystansu od
pojazdu poprzedzającego. Warto
także wspomnieć o asystencie
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Keep Assist, może też skorygować
tor jazdy, by zapobiec wyjechaniu
pojazdu poza swój pas.

20 000 km jazdy po budowach
W redakcyjnym teście autem
przejechaliśmy 20 tys. km po różnego typu drogach od lata 2018 do
wiosny 2019 roku. Perłowa Impreza
odwiedziła z nami tereny kilku
budów (m.in. A1, A4, S2, S3, S7, S17,
LK E30) oraz kopalnie i zakłady
produkujące materiały budowlane.
Nigdy nas nie zawiodła. W każdym
terenie poruszała się z należytą
gracją, pewnością i mocą.
Sprawdziliśmy również jej możliwości na torze w placówce kształ-

pasa ruchu. W przypadku gdy
samochód zacznie wyjeżdżać poza
krawędź swojego pasa ruchu przy
prędkości powyżej 50 km/h bez
zasygnalizowania tego manewru
kierunkowskazem, kierowca

zostanie ostrzeżony sygnałem
dźwiękowym oraz informacją
na wyświetlaczu (funkcja Lane
Departure Warning). E yeSight,
wykorzystując nową funkcję Lane

newrowym, pierścieniowej i prostokątnej płycie poślizgowej oraz torze
szkoleniowym, samochód zdał
śpiewająco. Pewnie trzymał się drogi nawet w kiepskich warunkach
pogodowych, nie wykazując przy
tym tendencji do nad- czy podsterowności. Atakowanie zakrętów
było prawdziwą przyjemnością.
Na autostradzie Impreza zmienia
się w komfortowego, a przy tym
ekonomicznego połykacza kilometrów, o co dba rewelacyjna skrzynia
Lineartronic, która troszczy się
o utrzymanie silnika w najbardziej
ekonomicznym zakresie obrotów.
Dzięki świetnie wyciszonej kabinie
i wygodnym fotelom (notabene
świetnie trzymają podczas dynamicznej jazdy na torze) nawet długa
trasa mija gładko i przyjemnie.
Minimalne spalanie odnotowaliśmy
na poziomie 7 l/100 km.
W stosunku do poprzednika
w modelu piątej generacji środek ciężkości obniżono o 5 mm.
To w połączeniu ze zmianami
w podwoziu – innym przełożeniem
układu kierowniczego, nowym
mocowaniem stabilizatorów i systemem wektorowania – gwarantuje
pewną reakcję samochodu na polecenia kierowcy.
Po 10 miesiącach użytkowania
Subaru Imprezy 2. 0 możemy jedynie polecić jej zakup i cieszyć się
radością z jazdy. Dla auta nie ma
znaczenia typ drogi i trudne warunki atmosferyczne. Warto tutaj
wyróżnić nienagannie działający
system E yeSight, który czuwał nad
kierowcą i był pomocny przede
wszystkim w korkach oraz na długich trasach.
Redakcja dziękuje p. Danielowi
Kłosowskiemu, prezesowi zarządu
Kopalni Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.,
za udostępnienie obiektów do wykonania testu.

cenia – Akademii Kierowcy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
w Międzychodzie pod Poznaniem.
Wszystkie manewry wykonywane
w czterech sekcjach: na placu maplejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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TEKST: MAREK DWORAK

MODEL DOBREGO KIEROWCY
(KONSTYTUCJA KIEROWANIA
SAMOCHODEM) /CZ.6/
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Kontynuując cykl artykułów o doskonałym kierowaniu
samochodem, prezentujemy szósty już z kolei materiał.
Kolejnymi tematami, które poddamy szczegółowej analizie
w niniejszym wydaniu, będą zagadnienia przecinania się
kierunków ruchu samochodu i roweru oraz samochodu
i pieszego.
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Z

aczniemy od zaprezentowania
zasad regulujących wzajemne
relacje dwóch, jakże często
nieskorych do partnerstwa na drodze, grup uczestników ruchu – kierowców samochodów i kierujących
rowerami.

Przecinanie się kierunków
ruchu samochodu i roweru
Kierujący pojazdem, zbliżając
się do przejazdu dla rowerzystów,
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. Nie zwalnia
z tego obowiązku (zapisanego
w art. 27 ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”) zastosowanie przed

przejazdem skierowanego w stronę
rowerzystów znaku A-7 (fot. 1).
W ten sposób, po wprowadzeniu
tzw. noweli rowerowej do powołanej wyżej ustawy, zarządzający ruchem zabezpieczają jadących jezdnią przed „odważnym” wjechaniem
rowerzysty na przejazd rowerowy
zlokalizowany na jezdni o dużym
natężeniu ruchu samochodowego.
Wobec likwidacji przepisu zabraniającego rowerzyście wjeżdżania
bezpośrednio przed nadjeżdżający
pojazd, ta – wymuszona przez aktywistów rowerowych – zmiana
przepisów doprowadziła do wprowadzenia oznakowania nakazującego rowerzyście ustępowanie
pierwszeństwa.

Dotyczy to jednak jedynie samego wjazdu na przejazd. Jeśli rowerzysta znajduje się już na przejeździe dla rowerów, to mimo iż
możemy zauważyć stojący do nas
bokiem trójkąt podporządkowania,
ustępujemy pierwszeństwa rowerzyście.
Kierujący pojazdem, zbliżając
się do przejazdu rowerowego, jest
obowiązany zmniejszyć prędkość
tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się na przejeździe lub nań
wjeżdżających.
Ten zapis §47 Rozporządzenia
w sprawie znaków i sygnałów drogowych normuje w sposób najbardziej
adekwatny właściwe zachowanie
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fot. 1

W relacjach
kierowca – rowerzysta warto
każdorazowo przypominać o przepisie zakazującym
wyprzedzania
roweru, jeżeli nie
możemy osiągnąć
co najmniej 1-metrowego odstępu
bocznego od rowerzysty. Nigdy, pod
żadnym pozorem,
nie zmniejszajmy
tego odstępu, który
można nazwać
przestrzenią życiową rowerzysty.

kierowców i innych kierujących
zbliżających się do przejazdu dla
rowerzystów.
Widząc w perspektywie znak
przejazdu rowerowego, zwiększamy pole obserwacji i zdejmujemy
nogę z pedału przyspieszenia,
co pozwoli rowerzystom na bezpieczny przejazd przez jezdnię
lub bezpieczne i płynne wjechanie
na przejazd rowerowy i pokonanie
jezdni. Oczywiście, jeżeli samo
zdjęcie nogi z pedału gazu nie wystarczy, musimy użyć hamulca oraz
liczyć się z koniecznością zatrzymania samochodu. Jeśli wytracimy
prędkość odpowiednio wcześnie
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i wyraźnie, to płynność ruchu zarówno pojazdów jadących jezdnią,
jak i rowerzystów powinna być
niezachwiana i niczyje zatrzymanie nie będzie potrzebne.
Kierujący pojazdem, który
skręca w drogę poprzeczną, jest
obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa
rowerzyście jadącemu na wprost
po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów, poboczu
(lub innej części drogi, którą zamierza opuścić). Kolejny przepis
z art. 27 powołanej wyżej ustawy
pozwoliłem sobie częściowo wziąć
w nawias w zakresie, który bu-

dzi wątpliwości. Zwracam uwagę
wszystkim kierowcom, a nawet
kierującym tramwajem, że nie
wiadomo, jak podejdzie policjant
(a później być może sąd) do rozstrzygnięcia o winie w wypadku,
w którym zostanie poszkodowany
rowerzysta zjeżdżający z chodnika
po zderzeniu ze skręcającym samochodem lub nawet tramwajem
(rowerzysta włącza się do ruchu i tu
występuje kolizja z zapisem, który
wziąłem w nawias).
Podsumowując ten wątek, proszę wszystkich, by skręcając w drogę poprzeczną, jechali z bardzo
ograniczoną prędkością, dokładnie rozglądali się (co jest szczególnie utrudnione przy prawoskręcie)
i ustępowali pierwszeństwa
jadącym na wprost rowerzystom.
Kierujący powinni także liczyć się
z problemem uzurpowania sobie
prawa do pierwszeństwa przez
rowerzystów poruszających się
(jakże często nielegalnie) chodnikiem i wjeżdżających przez jezdnię
na kolejny chodnik.
Kierującemu pojazdem zabrania
się wyprzedzania na przejeździe
dla rowerzystów i bezpośrednio
przed nim, z wyjątkiem przejazdu,
na którym ruch jest kierowany.
Nie tylko powstrzymujemy się więc
od zamiaru wyprzedzania poprzedzającego nas pojazdu, ale nie
wysuwamy się również przed przód
pojazdu jadącego sąsiednim pasem.
Jeśli kierujący pojazdem na pasie
obok będzie zwalniał, zwalniamy
i my, aż do ewentualnego zatrzymania się. Oczywiście nie dotyczy to
przejazdów rowerowych z funkcjonującą sygnalizacją świetlną lub jeżeli ruchem kieruje policjant bądź
inna uprawniona osoba.
W relacjach kierowca – rowerzysta warto każdorazowo przypominać o przepisie zakazującym
wyprzedzania roweru, jeżeli nie
możemy osiągnąć co najmniej
1-metrowego odstępu bocznego
od rowerzysty. Jeśli na dłuższym
odcinku prowadzone są linie ciągłe, a istnieje konieczność wyprzeplejady.subaru.pl

fot. Przemysław Czopor/Wikimedia
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dzenia rowerzysty, to lepiej jest
najechać na linię, niż nie zachować
wymaganego odstępu (są kraje,
w których jest to zapisane w prawie). Nigdy, pod żadnym pozorem,
nie zmniejszajmy tego odstępu,
który można nazwać przestrzenią życiową rowerzysty.
Dodatkowo warto przypomnieć
(choć coraz bardziej wychodzimy
poza materię niniejszego opracowania), że do wyprzedzania rowerzysty
nie może dojść na przejeździe kolejowym lub tramwajowym o ruchu
niekierowanym, a także na przejściu dla pieszych. Nie możemy także
zajmować rowerowych dróg, pasów,
facebook.pl/MagazynPlejady

kontrapasów i śluz pojazdem innym
niż rower. Jeśli na jezdni zaznaczono jedynie tzw. sierżanty rowerowe,
to w razie zbliżania się rowerzystów ustępujemy im tego miejsca,
ale w przypadku nieobecności
rowerzystów przejeżdżanie po tym
oznakowaniu jest dozwolone.

Przecinanie się kierunków
ruchu pojazdu i pieszego
Kierujący pojazdem, zbliżając
się do przejścia dla pieszych, jest
zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Kierujący pojazdem, zbliżając
się do przejścia dla pieszych, jest
zobowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub nań
wchodzących.
Obie te normy – pierwsza z przytoczonej wcześniej ustawy „Prawo
o ruchu drogowym” (art. 26), druga
z powołanego wyżej rozporządzenia (§47) – muszą być uświadamiane łącznie, gdyż stanowią całościowy obraz powinności kierowcy
względem pieszego znajdującego
się na przejściu lub nań wchodzącego.
PLEJADY 3/2019
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na przejście dla pieszych możemy
mieć do czynienia tylko wówczas,
gdy kierujący nie mógł tego dostrzec ani przewidzieć, np. gdy pieszy wbiegnie na przejście z ukrycia,
czyli zza jakiegoś obiektu itp.
W dostosowywaniu prędkości
przed przejściem dla pieszych
kierujący musi brać pod uwagę,
że z przejścia mogą chcieć skorzystać dzieci, osoby starsze, niepełnosprawni…, czyli osoby mające
trudność z adekwatną oceną sytuacji, a w szczególności prędkości
zbliżającego się do przejścia pojazdu i jego odległości od przejścia
oraz tego, że przekraczanie jezdni
może odbywać się zarówno bardzo
szybko, jak i bardzo powoli.
Nasze przepisy są na razie
znacznie mniej restrykcyjne w stosunku do kierujących niż przepisy
większości krajów Unii Europejskiej, bądźmy jednak przygotowani
na zmianę w tym zakresie.
W krajach UE występują normy
wymagające zatrzymania pojazdu
nawet w przypadku tylko zbliżania
się pieszych do oznakowanego
przejścia albo nakazujące kierującemu umożliwienie przejścia
wszystkim, którzy oczekują na tę
możliwość.
Liczę, że niniejsze opracowanie
przyczyni się do uświadomienia
wszystkim kierowcom, że to oni
mają w ręku (kierownica) i pod
nogą (pedał gazu) narzędzia, które
mogą zabić lub ranić, że to na nich
spoczywa główna odpowiedzialność za pieszych na przejściu, miejscu dedykowanym dla pieszych,
które ma stanowić enklawę ich
bezpieczeństwa.
Jak dotąd pod względem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych jesteśmy na szarym końcu
wśród państw należących do UE.
Czas to zmienić.
Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu
na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem
przejścia, na którym ruch jest
kierowany.

Wszystko, co napisałem wcześniej o zakazie wyprzedzania
w związku z przejazdem dla rowerzystów, odnosi się również
do przejścia dla pieszych. Dodam
tylko, że w zakresie zakazu wyprzedzania nie możemy pominąć
pojazdów, które zmniejszają prędkość w celu wykonania skrętu
w przecznicę znajdującą się przed
albo za przejściem lub przejazdem
rowerowym (rys. 1).
Kierującemu pojazdem zabrania się omijania pojazdu, który
jechał w tym samym kierunku,
lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Należy pamiętać, że różnica pomiędzy tymi zabronionymi w związku
z przejściem dla pieszych manewrami, czyli omijaniem i wyprzedzaniem, jest niejednokrotnie
trudna do wychwycenia. Hamujący
na sąsiednim pasie ruchu pojazd,
dopóki jego koła jeszcze się toczą,
będzie (oby nie!) wyprzedzany, a jeśli koła przestaną się toczyć, będzie
(oby nie!) omijany.
Piszę o tym dlatego, że kierowcy
jakże często twierdzą, że nigdy nie
ominęliby pojazdu przepuszczającego pieszego, ale w wyprzedzaniu
nie widzą niczego złego! Potrzebą
chwili jest powstanie wśród polskich kierowców powszechnego
plejady.subaru.pl

nawyku jazdy zrównanej z pojazdem na sąsiednim pasie ruchu,
tzn. niewysuwania się przed jego
przód aż do ewentualnego zatrzymania się.
Zakaz omijania pojazdu, który
zatrzymał się w celu ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu, nie jest
związany wyłącznie z przejściem
dla pieszych – zakaz ten obowiązuje w każdej sytuacji, w której
pojazd, który moglibyśmy potencjalnie ominąć, zatrzymał się, by
ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
np. przechodzącej przez jezdnię
osobie niesprawnej ruchowo.
Zakaz ominięcia dotyczy pojazdu poruszającego się w tym samym
kierunku – w przypadku pojazdu
zatrzymującego się na pasie dla
ruchu w kierunku przeciwnym
obowiązuje nas realizacja definicji
ustępowania pierwszeństwa pieszemu, czyli nie musimy się zatrzymywać, jeżeli nie zmuszamy pieszego do zatrzymania się lub zwolnienia albo przyspieszenia kroku.
W tym miejscu jednak raz jeszcze
chcę przypomnieć o obowiązku
szczególnej ostrożności i o jeździe
defensywnej.
Kierujący pojazdem, który
skręca w drogę poprzeczną, jest
obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu
na skrzyżowaniu przez jezdnię
drogi, na którą wjeżdża.
Pieszy może przechodzić przez
jezdnię także poza przejściami dla
pieszych, jeśli od przejścia dzieli
go odległość większa niż 100 m
(z wyjątkiem dróg składających
się z dwóch oddzielnych jezdni
oraz z wydzielonym z jezdni torowiskiem tramwajowym), może
przechodzić przez jezdnię także
na skrzyżowaniu, nawet jeśli
do oznakowanego przejścia jest
bliżej niż 100 m – w obydwu tych
przypadkach nie ma pierwszeństwa, ale z wyjątkiem sytuacji,
o której stanowi powołana wyżej
norma.
W razie przechodzenia przez
jezdnię osoby niepełnosprawnej,
facebook.pl/MagazynPlejady

używającej specjalnego znaku
(np. biała laska), lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności
ruchowej, kierujący jest zobowiązany zatrzymać pojazd w celu
umożliwienia jej przejścia.
Kierujący pojazdem, podczas
jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni
i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej
powierzchni, a także przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla
pieszych, jest obowiązany jechać
powoli i ustąpić pierwszeństwa
pieszemu.
Kierujący pojazdem jest obowiązany ustępować pierwszeń-

Kierującemu pojazdem zabrania się
omijania pojazdu,
który jechał w tym
samym kierunku,
lecz zatrzymał się
w celu ustąpienia
pierwszeństwa
pieszemu.

‹ fot. Toa Heftiba/Unsplash

Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu oznacza powstrzymanie się
przez kierującego od jazdy, jeżeli
zmusiłaby ona pieszego do zatrzymania się albo zwolnienia lub przyspieszenia kroku.
Ze względu na wagę przywołanych unormowań polskiego kodeksu drogowego dotyczących relacji
kierujący – pieszy przedstawię je
teraz raz jeszcze metodą opisującą
kolejność działań kierującego pojazdem:
» » o dpowiednio wczesne uświadomienie (wnikliwa obserwacja znaków), że zbliża się do
przejścia dla pieszych;
» » d iagnoza dotycząca obecności
pieszych na drodze jako ewentualnych „klientów” przejścia;
w przypadku diagnozy negatywnej (brak pieszych) powinności kierującego zostają
spełnione (zakończone);
» » s twierdzenie obecności
pieszych na przejściu oczywiście obliguje nas do konieczności ustąpienia im
pierwszeństwa;
» » stwierdzenie obecności
pieszych w pobliżu przejścia wymusza zdjęcie nogi
z pedału przyspieszenia,
powiększenie pola obserwacji i przygotowanie do
ewentualnego hamowania
lub konieczności zatrzymania pojazdu (również jeśli są
to tylko piesi idący wzdłuż
chodnika);
» » jazda z ograniczoną prędkością przed przejściem, z którego mogą chcieć skorzystać
piesi, stanowi clou zagadnienia; umożliwia skorzystanie
z przejścia tym przygotowanym do poprawnego, bezpiecznego przechodzenia, jak również zabezpiecza bezpieczeństwo tych nieprzygotowanych,
często roztargnionych, którzy
dojrzawszy przejście, szybkim
ruchem na nie skręcają.
Z zakwalifikowaniem zachowania pieszego jako wtargnięcia

rys. 1

PRZEPISOWO
stwa pieszym w strefie zamieszkania – musi liczyć się tam z obecnością dzieci w wieku do lat siedmiu
pozostających bez opieki i pamiętać, że piesi mogą korzystać w tej
strefie z całej szerokości drogi.
Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok
oznaczonego przystanku komunikacji zbiorowej nieznajdującego się
przy chodniku. Jeżeli przystanek
nie jest wyposażony w wysepkę
dla pasażerów, a na przystanek
wjeżdża (albo stoi na nim) tramwaj, autobus lub trolejbus, kierujący jest obowiązany zatrzymać
pojazd w takim miejscu i na taki
czas, aby zapewnić pieszemu
swobodne dojście do wspomnianych wyżej pojazdów komunikacji lub na chodnik.
Przepisy chronią pieszych
wsiadających lub wysiadających
z pojazdu komunikacji publicznej już od momentu wjeżdżania
na przystanek. Kierujący ma zapewnić swobodny dostęp wejścia
i wyjścia z pojazdu komunikacji
publicznej, czyli zatrzymać się
za takim pojazdem. Jeśli zatrzymuje się w pobliżu przystanku
w związku z zatorem drogowym
albo sygnałem czerwonym, powinien przybliżyć się maksymalnie
do krawężnika, bowiem w czasie
oczekiwania na możliwość dalszej
jazdy może nadjechać pojazd komunikacji zbiorowej.
Jeśli wszyscy piesi wyszli i weszli do tramwaju, autobusu lub trolejbusu, można – jadąc z prędkością
ruchu pieszego – przejeżdżać obok
tych pojazdów, mając na względzie konieczność każdorazowego
zatrzymania się, gdyby ktoś jeszcze chciał wysiadać lub wsiadać
(przepisy nie stawiają warunku
możliwości dalszej jazdy dopiero
po ruszeniu z przystanku lub zamknięciu drzwi pojazdu komunikacji publicznej).

ciąg dalszy w następnym numerze
PLEJADY 3/2019

61

SKLEPIK

TEKST: MODELMANIA.PL I ZDJĘCIA: JAN CETERA

MAŁA RAJDÓWKA W DUŻYM SKLEPIE
odele zdalnie sterowane (czyli
jednak nie zabawki) to fascynujący świat motoryzacji w małej
skali, również tej w wydaniu motorsportowym. Od lat mistrzami są tutaj
projektanci z japońskiej fabryki Tamiya.

strukcją, zobaczymy model, który kiedyś
w szpalerze kibiców pokonywał trasy
Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. A teraz, choć dziesięciokrotnie mniejszy, stoi
na naszej półce. Wyjątkowy, błyszczący,
kolorowy i w pełni gotowy do jazdy.

Powstały w 2013 roku zespół Subaru
Poland RC Team jako pierwszy rozpoczął
budowę modeli zdalnie sterowanych wzorowanych na polskich kierowcach, wychowankach SPRT. Co roku z małej, toruńskiej
pracowni wyjeżdżały na oesy kolejne

Tegoroczny XVI Zlot Plejad był miejscem debiutu „małej” Subaru Imprezy
WRC w najnowszym oklejeniu załogi
Kuba Greguła i Grzegorz Dachowski.
Model ten trafił do firmowego sklepiku
w Janowie Podlaskim, w limitowanej liczbie egzemplarzy. Pierwsze efekty pracy
naszej „małej fabryki Subaru” można było
oglądać w poprzednim wydaniu magazynu „Plejady”. Na lexanową karoserię „wurca” udało się przenieść niemal wszystkie
barwy i logotypy z prawdziwej rajdówki,
na zdjęciach do złudzenia przypominającą prawdziwy samochód krakowskiego

To na ich graficznych tabletach powstają
istne arcydzieła, z dbałością o każdy detal i rajdowy charakter danego modelu.
Ważny jest kształt i kolor felg, wzór bieżnika na szosowych oponach, poszerzane
błotniki oraz specjalny daszek na dachu.
Wszystko musi być zgodne z oryginalnym
samochodem rajdowym, z wybranego
rajdu i wybranej, oczywiście mistrzowskiej, załogi. W skali 1:10 odwzorowane
są nawet naklejki, z logotypami sponsorów, partnerów czy nazwiskami i flagami
na bocznych szybach. Jeśli wszystko
poskładamy i polakierujemy zgodnie z in-

W pracowniach projektowych Tamiya
powstają głównie modele wzorowane
na światowych teamach rajdowych. Swój
niemały udział ma tutaj oczywiście marka Subaru i powstały w 1993 roku zespół
Subaru World Rally Team. Do małej skali
przeniesiono projekt S
 ubaru Imprezy
WRC Colina McRae (z Rajdu Monte Carlo
w 1999 roku), Subaru Imprezy WRC Richarda Burnsa (z 2001 roku) czy kolejną generację japońskiej rajdówki – „blob eye” Pettera
Solberga (model 2003). Próżno jednak
w modelarskich sklepach szukać projektów lokalnych matadorów, aż do dzisiaj…

repliki w skali 1:10 Wojtka Chuchały, Dominika Butvilasa czy Mikołaja Marczyka.
Co więcej – raz nawet przeniesiono wzór
oklejenia Subaru Imprezy STI krakowskiego zespołu na… terenowy model Traxxasa.
Za oceanem te sportowe pick-upy startują
w specjalnych wyścigach – na szutrach
lub asfaltowych ulicach, na których organizatorzy umieszczają nawet hopy. Popularny
Slash 4×4 w pomarańczowo-szarych barwach wyglądał obłędnie. W naszej kolekcji
znajdziemy jeszcze modele szkoleniowe
w malowaniu Driving Experience czy SJS.
Dzisiaj czas na kolejny wyjątkowy projekt.

teamu. Teraz czas zdradzić kilka szczegółów technicznych modelu, który w czerwcu trafił na nasze sklepowe półki.
Do budowy rajdowych replik Japończycy z fabryki Tamiya od lat wykorzystywali popularne podwozie o symbolu
TT-01. Spotkać je można było na każdych
zawodach – od rajdów, po wyścigi, wśród
amatorów, jak i zawodowców. Niezależne
firmy tuningowe oferowały liczne części
zamienne poprawiające możliwości auta
lub zwiększające jego trwałość. Sami
twórcy podwozia niechętnie próbowali
poprawiać mankamenty konstrukcji,

Dla jednych to tylko zabawka, w cenie której można kupić nowy telewizor, konsolę do gier
czy nawet używany samochód (o zgrozo, co za pomysł!). Dla drugich to jednak niespełnione
marzenie z dzieciństwa, które nareszcie można zrealizować. I my w tym pomożemy.

M
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oferując je w niemal niezmienionej postaci nawet dzisiaj. Na szczęście ktoś w Tamiya, być może po cichu i po godzinach,
pracował nad następcą popularnej „tetetki”. Niespełna cztery lata temu na świat
przyszła więc nowa wersja podstawowej
konstrukcji modelu RC – Tamiya TT-02.
Samo podwozie zyskało kilka ważnych modyfikacji. Przede wszystkim
mocowanie silnika zostało solidnie
przykręcone do podwozia (w TT-01 było
po prostu wciskane, co często powodowało powstawanie luzów i uszkodzenia
zębatek napędowych). Wał napędowy,

dzialne za przeniesienie momentu obrotowego na poszczególne koła. Szkoda tylko,
że nadal cały układ nie został uszczelniony i nie możemy (bez odpowiedniej modyfikacji) stosować różnorodnych olei do
ustawiania stopnia zeszperowania dyfra.
Ważne zmiany znajdziemy także
w dostępnej elektronice. Silnik szczotkowy pozostał ten sam i nadal oferuje moc
27T (oznaczenie „T” określa liczbę zwoi
silnika szczotkowego; w uproszczeniu
odpowiada to „mocy” silnika, im mniejsze „T”, tym większa moc silnika oraz
liczba obr./min, ale mniejszy moment

łączący przedni i tylny dyferencjał oparty
jest na czterech plastikowych ślizgach
(opcjonalnie można zamontować w ich
miejsce kulkowe łożyska). Dzięki temu
zyskujemy naprawdę sztywne połączenie
wszystkich podzespołów odpowiedzialnych za przekazywanie wcale niemałej
mocy z fabrycznego silnika elektrycznego. W trosce o trwałość napędu wydłużono też płytę podłogową, znajdując w niej
miejsce na osadzenie obu mechanizmów
różnicowych. Sama konstrukcja dyfra też
uległa poprawie – zamiast trzech satelitek
mamy teraz cztery koła zębate odpowie-

obrotowy). Na początek naszej rajdowej
przygody w małej skali zupełnie wystarczy. W pudełku znajdziemy jednak
coś bardziej cenniejszego – zaawansowany elektroniczny regulator obrotów
TBLE-02S, który obsłuży nawet bardziej
wydajne i mocniejsze jednostki bezszczotkowe, z sensorem. Dwa w jednym,
dajemy też dodatkowy plus za kontrolę
niskiego napięcia przy korzystaniu
z akumulatorów LiFe.
Zawieszenie TT-02 to dobrze znana
konstrukcja z poprzednika. Mamy tutaj
cztery cierne amortyzatory, podwójne
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powiednim przełożeniem (zębatka atakująca na silniku/zębatka odbierająca),
pozwoli rozpędzić nasze Subaru do
naprawdę nieziemskich prędkości. Pamiętajcie, że takie motory bardzo szybko
uzyskują swój maksymalny moment obrotowy – wciśnięcie pedału gazu do oporu
może spowodować niekontrolowany
„wystrzał” rajdówki do przodu. Przed taką
próbą sprawdźmy jeszcze, jakie mamy
założone opony – lepiej, by nasze „gumy”
dobrze kleiły się do podłoża.
Podsumowując – Tamiya TT-02 to
bardzo ciekawa konstrukcja znacząco

wahacze przednie i tylne oraz mocniejsze
zwrotnice z uchem do mocowania układu
kierowniczego. Samo tworzywo wydaje
się teraz bardziej odporne na uszkodzenia. Producent oferuje dodatkowo możliwość dopasowania podwozia do różnych
zastosowań – z krótszym rozstawem osi
(na inne karoserie), z wyższym prześwitem (do rajdów szutrowych) lub z szerszym rozstawem kół (wersje wyścigowe).
Na rynku znajdziemy już też kilka niebieskich, aluminiowych części tuningowych.
Warto poszukać zwłaszcza tych poprawiających promień skrętu „tetetki”.
Gdy już złapiemy bakcyla i nauczymy
się jazdy naszym małym Subaru, warto
polepszyć jego właściwości jezdne. Mimo
młodego wieku całej konstrukcji Tamiya
i inne firmy tuningowe posiadają już
w swojej ofercie kilka ciekawych dodat-
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ków. Na początek warto zainwestować
w łożyska, zastępując nimi wszystkie
plastikowe ślizgi. Zmniejszymy nie tylko
luzy w układzie napędowym i jezdnym,
ale również opory stawiane przez seryjne
elementy. Do listy potrzebnych części
dopiszmy też od razu aluminiowe kielichy wału napędowego i sam wał oraz
zwrotnice przednie. Będą nie tylko mocniejsze i trwalsze, ale przede wszystkim
zapewnią lepszą kontrolę nad rajdówką.
Gdy marzymy o debiucie na rajdowych
oesach w małej skali, przyjdzie nam
zmierzyć się z poprawą zwrotności
modelu. Trasy są wąskie, a zakręty ciasne – seryjny model będzie mógł mieć
kłopot, by pokonać je bez dodatkowych
manewrów kierownicą. Firmy tuningowe
oferują już nie tylko aluminiowe ramiona
i łączniki, ale także drążki kierownicze

z regulacją długości, co zapewnia naprawdę mocny skręt.
W katalogu części opcjonalnych znajdziemy też olejowe amortyzatory, nierzadko
z gwintowanym cylindrem. To już wyższa szkoła – możemy zmieniać sprężyny
(twardość, długość), stosować oleje o różnej
gęstości lub wydłużać uchwyty mocujące
amortyzator do wahacza. Dzięki temu nasze
małe Subaru dostosujemy indywidualnie do
warunków na różnorodnych trasach – od
asfaltu po szutry, od miękkiej charakterystyki po totalnie sztywne podwozie. Jeśli
w portfelu zostanie nam jeszcze nieco grosza, a kolor niebieski stał się naszym ulubionym, możemy nabyć aluminiowe wahacze
górne i dolne. Oprócz poczucia większego
bezpieczeństwa, iż żaden „strzał” od rywala
nie połamie nam kół, taki zabieg niewiele
jednak poprawi prowadzenie modelu.
plejady.subaru.pl

Zapomnieliśmy chyba o wisience
na torcie – sercu naszej rajdówki. Każdy
właściciel sportowego samochodu stara
się, by koni pod maską było jak najwięcej.
W elektrycznych modelach też możemy o to zadbać, i co więcej – niejednego
„laika” przyprawić o zawał serca. Czy
wiecie, że seryjny fabryczny model z pudełka może osiągać prędkość 160 km/h
w niespełna 6 sekund?! Tyle może nasze
Subaru w takim „setupie” nie uzyska,
ale dysponując kolejnymi banknotami
w portfelu, możemy stać się posiadaczami
markowego zestawu napędowego proponowanego choćby przez firmę Hobbywing.
Bezszczotkowy silnik elektryczny 10,5T
(a są i mocniejsze – w skrócie – im mniejsza liczba zwoi, tym większa moc silnika),
połączony ze specjalnym regulatorem
obrotów (taki komputer pokładowy) i odfacebook.pl/MagazynPlejady

poprawiająca trwałość napędu 4×4 w stosunku do poprzednika. Umożliwia kilka
niewielkich modyfikacji poprawiających
choćby zwrotność auta w ciasnych nawrotach. Gdy pod maskę trafi bezszczotkowy silnik 10T (bo taki maksymalnie
jest w stanie kontrolować fabryczny
regulator), z przedszkolaka zmienia się
w rasową rajdówkę. A gdy jeszcze na plastikowych słupkach zamontujemy unikatową karoserię Subaru Imprezy WRC
w barwach zespołu SPRT – inni zaczną
nam zazdrościć naszych marzeń z dzieciństwa. Bo dzisiaj je spełniamy.

Prezentowany zdalnie sterowany model samochodu rajdowego Subaru Poland Rally Team
będzie dostępny na zamówienie indywidualne w sklepie internetowym Subaru.
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 ubaru Outback 2. 5i Lineartronic
S
Exclusive – dobrze, że jesteś
 ubaru Outback jest podwyższoS
nym kombi, czyli przedstawicielem
segmentu samochodów, który u coraz
większej liczby producentów (jeżeli był
w gamie) zastępowany jest SUV-ami.
Postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie ten segment jest już przeżytkiem i niepotrzebny w gamie modeli,
a na miejsce testu wybrałem Ustkę.
Wybór miejsca testu nie był przypadkowy. Po pierwsze, trasa z Krakowa do Ustki jest na tyle długa i urozmaicona, że pozwala na poznanie
samochodu. Po drugie, Ustka zgodnie
z zapowiedzią burmistrza Jacka Graczyka chce zerwać z wizerunkiem
sezonowego kurortu wypoczynkowego
i stać się całorocznym.
Zacznijmy od samochodu. Dostęp
bezkluczykowy (…) działa sprawnie. (…)
Dzięki szerokiej regulacji fotela zajęcie
odpowiedniej pozycji za kierownicą
nie wymaga żadnych kompromisów.
Przednie fotele mają trzystopniowe
podgrzewanie i dorobiły się nowych
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przycisków – brawo. Mają również pamięć. Po ponownym włączeniu silnika
grzeją z taką samą mocą, z jaką grzały,
jak go wyłączaliśmy.
Pasażerowie tylnej kanapy również
nie powinni narzekać w podróży. Ich
kanapa jest dzielona w stosunku 1/3
do 2/3 i dla zwiększenia komfortu ma
regulowane oparcie. Na szczęście przy
otwarciu drzwi podświetla się podłoże,
co znacznie ułatwia wsiadanie – i wysiadanie – szczególnie nocą. Docenisz
je również, jak Outback nie będzie
idealnie czysty. (…)
Outback wyposażony był w szyberdach, nie ukrywam – jestem ich
fanem. Do jego obsługi służą dwa niezależne przyciski – jednym uchylasz,
drugim otwierasz. Jak masz uchylony,
najpierw musisz zamknąć odpowiednim przyciskiem, a potem drugim go
otworzyć. Niestety jeżeli zapomnisz
go zamknąć przed opuszczeniem Outbacka, nie zrobisz tego z pilota. Duże
uznanie, że wraz z nim znalazło się
również miejsce na schowek na okulary (u większości producentów jeżeli
jest szyberdach, brakuje na niego miejsca).
Pakując się na dłuższy wyjazd, nie
musisz zbytnio przejmować się ilością
rzeczy, które chcesz zabrać. S ubaru
twierdzi, że ten mierzący ponad
4,8 metra model zmieści 559 litrów naszego bagażu na płaskiej powierzchni
bagażnika. Organoleptycznie wrażenie
jest, jakby powierzchni było zdecydowanie więcej. Dostępu do niego „broni”
elektryczna (z regulowaną wysokością) klapa bagażnika, którą otworzysz
pilotem lub przyciskiem wewnątrz
pojazdu – pod warunkiem, że skrzynia
biegów będzie ustawiona na P (parking).
Bez problemu sparujemy swój telefon z samochodem, a późniejsze wyszukiwanie kontaktów telefonicznych
jest banalne. Wpisujesz jakiekolwiek
słowo, pod którym zapisałeś szukany
kontakt, i pokazuje wszystkie, w którym występuje. (…)
Czas na jazdę. Silnik ma miłe dla
ucha brzmienie i (oczywiście jak każdy bokser) po zgaszeniu chłodzi się
strzelając. System start-stop (wyłącza-

ny przyciskiem) nie jest nastawiony
na zbyt częste działanie. W zasadzie
jego działanie można nazwać bezkonfliktowym i zapomnieć, że w ogóle jest.
W prawidłowym zaparkowaniu i poruszaniu się ciasnymi uliczkami bardzo
pomocne są: kamera przednia i boczna
po stronie pasażera – włączane przyciskiem na konsoli centralnej – oraz
kamera tylna. Wszystkie są precyzyjne, jednak pozbawione czujników
parkowania, a co za tym idzie – nie
ostrzegają dźwiękiem o przeszkodzie.
System monitorowania ruchu poprzecznego za samochodem działa
rewelacyjnie i jest bardzo pomocny
przy wycofywaniu z miejsca parkingowego spomiędzy zaparkowanych
samochodów. Nie musimy centymetr
po centymetrze cofać się. Jest na tyle
czuły, że informuje nas o zbliżającym
się pojeździe wcześniej, niż jesteśmy
w stanie wypatrzyć go w bocznej szybie.
Tempomat adaptacyjny (z regulowaną czułością) dobrze trzyma ustawiony
dystans do poprzedzającego pojazdu,
a w momencie zwolnienia pasa jezdni
dosyć dynamicznie przyspiesza do
zadeklarowanej prędkości. Wszystkie
systemy wspomagające kierującego,
w które został wyposażony Outback,
działają sprawnie i w odpowiednim
momencie. Przy dłuższym korzystaniu z nich sprawiają nawet wrażenie,
jakby zaprojektował je Anglik – mają
swoistego rodzaju „flegmę”, jakby „mówiły”: spokojnie, poradzimy sobie, bez
nerwów. Szacunek dla S ubaru za wiarę, którą pokłada w swoich klientach –
wszystkie systemy wspomagające
pracę kierowcy da się wyłączyć (łatwo
dostępnymi przyciskami) i to wyłączyć
na stałe, nie aktywują się po ponownym uruchomieniu silnika, a dopiero,
jak sami to zrobimy. Dodatkowo system
utrzymania auta w osi jezdni możemy
ustawić jako pasywny (tylko informuje) lub aktywny (będzie starał się
utrzymać auto w pasie drogi).
Do dyspozycji mamy dwa tryby pracy: Intelligent oraz Sport. Intelligent
to tryb podstawowy (zawsze na nim
odpalamy silnik), zapewnia on bardziej
niż zadowalające wrażenia z jazdy.
plejady.subaru.pl

Skrzynia (automatyczna, bezstopniowa) nie szuka biegów i na wciśnięcie
pedału gazu reaguje żwawo, tak przy
wyprzedzaniu, jak i prędkościach autostradowych. Jazda w nim jest satysfakcjonująca, a tryb dobrze skonfigurowany i w zupełności wystarczający.
Tryb Sport zapewnia (w teorii) szybsze
osiągnięcie momentu i bardziej sportową jazdę. (…)
S ubaru twierdzi, że Outback przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,2 sekundy, rozpędzając model maksymalnie do 198 km/h, a dwuipółlitrowy
silnik generuje 175 koni. Jeżeli tak jest
faktycznie, to muszą to być konie wyścigowe. Każde ostrzejsze naciśnięcie
pedału gazu praktycznie katapultuje
pojazd, a wrażenie przyspieszenia
sprawia, że wartość katalogowa została zaniżona. Na autostradzie, bez
względu na prędkość, jest pewny i stabilny w prowadzeniu. Wyprzedzając
ciężarówki, nie reaguje na zawirowania powietrza. Inaczej jest z ostrymi
bocznymi podmuchami wiatru, są one
odczuwalne i wymagają od kierującego wzmożonej uwagi przy prowadzeniu
(potrafi bujnąć kabiną). Przy prędkości
autostradowej słychać jednostajny
szum. Nie da się go zignorować –
musimy trochę głośniej rozmawiać
z pasażerami – jednak nie jest on męczący, a jak lubisz jednostajny dźwięk
przypominający przyciszoną suszarkę
do włosów, to może ci się on nawet
podobać. Outbackowi praktycznie nie
robi różnicy, po jakiej nawierzchni się
porusza. (…)
Praktycznie nie ma szansy, aby
zmęczyć się prowadzeniem Outbacka.
Powody są dwa. Pierwszy to wygodny
i w pełni regulowany – elektrycznie –
fotel kierowcy. Drugi to spalanie, które
wymusza częste postoje. Prędkością
graniczną jest 140–145 km/h, nie dla
elastyczności i przyspieszenia, ono
cały czas jest na poziomie bardziej niż
wystarczającym, ale dla jakiejkolwiek
ekonomii jazdy. Przy prędkości ponad 165 km/h tempo ubywania paliwa
z baku sprawia wrażenie, jakby pojawiły się w nim dziury, którymi ucieka.
Jako słowo się rzekło, do Ustki dotarliśmy w doskonałej kondycji.
facebook.pl/MagazynPlejady

Skoro już jesteśmy przy Ustce,
poświęćmy jej kilka słów. Widać,
że przytoczone na początku zapowiedzi burmistrza są wdrażane w życie.
W najstarszej części miasta szachulcowe budynki zostały zrewitalizowane,
tworząc obecnie zachwycający klimat
tego miejsca. Trwa budowa nowej
stacji PKP oraz dworca autobusowego.
Co warte podkreślenia, nie odbywa
się to tworząc jeden gigantyczny plac
budowy utrudniający wszystkim
(mieszkańcom i turystom) codzienne
funkcjonowanie. Z ulicy Wczasowej
zrobiono reprezentacyjny deptak,
a okolice portu (jak i on sam) z latarnią morską i promenadą zachęcają do
spacerów i leniwego spędzania dnia.
Tym bardziej leniwego, że Ustka przed
sezonem jest miejscem cichym, a przy
tym urokliwym. Nie ma nadmiaru
turystów, a mieszkańcy praktycznie
nie przebywają w turystycznej części
miasta. Spacerując po nim, można
w spokoju chłonąć jego klimat, zatrzymać się na kawie w wybranej kawiarni,
a jeżeli zechcesz wrócić do cywilizacji,
w odległości paru przecznic będzie
czekała na ciebie.
Wróćmy do Outbacka. S ubaru zadbało o wybór i dokonało go za nas,
oferując model w jednej wersji wyposażenia z jednym silnikiem oraz
tylko z automatyczną skrzynią biegów.
Został on wyceniony na 41 900 euro
(tak, S ubaru ciągle operuje tą walutą), co w przeliczeniu daje niecałe
180 000 PLN.
Jaki zatem jest Outback? Na pewno
nie jest fanaberią, a zdecydowanie
przemyślanym modelem. Modelem,
który wart jest rozważenia przez każdego, kto zastanawia się nad zakupem
dużego SUV-a. Modelem, który stara
się – tak jak i Ustka – trochę iść „pod
prąd”, przeciwstawiając się trendom
i próbując zmienić przyzwyczajenia ludzi. S
 ubaru do bezrefleksyjnego (ostatnimi czasy) pędu kierowców w kierunku SUV-ów, a Ustka w postrzeganiu jej
jako paromiesięcznego (wakacyjnego)
tworu, jakby znikała z mapy Polski
na jesień, zimę i wczesną wiosnę. Mam
nadzieję, że i S ubaru, i Ustka wyjdzie
z tej walki zwycięsko.
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