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PRZYSZEDŁ MOMENT, ŻE TRZEBA BYŁO WYBRAĆ
I WYBRALIŚMY PODRÓŻOWANIE –

CZERWIEC 2021

ROZMOWY

NA POCZĄTEK

Po trudnym okresie zdominowanym przez
pandemiczne obostrzenia z nadzieją powitaliśmy lato.
Życzymy Państwu, by ten z gruntu radosny,
urlopowy czas pozbawiony był dotychczasowych
nieprzewidywalnych zwrotów. Niech najbliższe miesiące
będą pełne niczym niezmąconej radości
i fantastycznych przeżyć, a wakacyjne drogi szerokie
i zwieńczone pięknymi widokami.
Bezpiecznych wakacji i niezapomnianych
motoryzacyjnych wrażeń!
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AKTUALNOŚCI

FORESTER NAGRODĄ GŁÓWNĄ
W PLEBISCYCIE „BEST CARS 2021”

M

agazyn „auto motor i sport”, uznawany za najbardziej opiniotwórczy magazyn motoryzacyjny w naszym kraju, przeprowadził
niedawno 27. edycję plebiscytu „Best Cars”. Spośród czytelników,
którzy wzięli udział w konkursie i oddali swój głos na najlepsze ich zdaniem samochody, jury plebiscytu wybrało zdobywcę nagrody głównej,
którą tym razem był Forester 2. 0i-L e-BOXER Platinum EyeSight.
Plebiscyt „Best Cars 2021” przyniósł szczęście Tomaszowi Poniewozikowi z Krasnegostawu. Nowiutki samochód naszej marki trafił
w jego ręce 7 maja. Miał on przyjemność odebrać go w krakowskim
salonie Emil Frey Retail Polska. Zwycięzca jest wiernym czytelnikiem
„auto motor i sport”. W swojej domowej biblioteczce zdołał zgromadzić
wszystkie numery tego magazynu. Ponadto jest on wielkim fanem
motoryzacji i rajdów samochodowych. Jesteśmy zatem przekonani,
że nie przez przypadek to właśnie do niego uśmiechnął się los, wybierając go na właściciela modelu naszej marki. Subaru od lat związane
jest przecież z motorsportem. Panu Tomaszowi serdecznie gratulujemy
i życzymy samych przyjemnych wrażeń podczas użytkowania Leśnika!
„Best Cars” jest największym plebiscytem motoryzacyjnym w Europie. Co roku przeprowadzany jest on jednocześnie w kilkunastu krajach
przez wydawnictwo Motor Presse Stuttgart. Jurorami są w nim czytelnicy podlegających pod nie pism motoryzacyjnych, w tym między
innymi „auto motor i sport”. To oni tworzą listy najlepszych samochodów w swoich krajach i to ich głosy decydują o zwycięstwie poszczególnych modeli. Kolejna edycja konkursu, w której ponownie będą mogli
oni stawić czoła temu niełatwemu zadaniu, odbędzie się już jesienią.

SUBARU NAZWAŁO NOWY, W PEŁNI ELEKTRYCZNY SUV „SOLTERRA”

11

maja S
 ubaru Corporation ogłosiła, że całkowicie nowy globalny
SUV Subaru o napędzie elektrycznym otrzyma nazwę
„SOLTERRA”, a jego sprzedaż
planowana jest w 2022 r.
„SOLTERRA” to zupełnie
nowy, całkowicie elektryczny
SUV Subaru klasy C. Będzie to
pierwszy pojazd S
 ubaru zbudowany na globalnej platformie
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e-Subaru (e-Subaru Global
Platform) dedykowanej pojazdom elektrycznym z zasilaniem
akumulatorowym (battery
electric vehicle – BEV).
Platforma e-Subaru Global,
opracowana wspólnie przez
Subaru i Toyotę, umożliwia
efektywne wdrażanie różnych
typów pojazdów elektrycznych
poprzez połączenie wielu modułów i komponentów, takich

jak: przód, środek i tył pojazdu.
Podczas gdy obie firmy połączyły swoją wiedzę, aby stworzyć zupełnie nową platformę,
Subaru dążyło do osiągnięcia
najwyższego poziomu bezpieczeństwa biernego i stabilności
pojazdu. Subaru zawsze do
tego zmierzało, również na tej
dedykowanej platformie BEV.
SUV „SOLTERRA” został
opracowany wspólnie przez

Subaru i Toyotę, a szeroki zakres współpracy obejmuje:
planowanie produktu, projekt
i ocenę osiągów. W ramach
rozwoju obie firmy łączą
swoje mocne strony, takie
jak nagromadzona od dawna
technologia napędu na wszystkie koła Subaru i znakomita
technologia elektryfikacji pojazdów Toyoty, aby stworzyć
nowego SUV-a z atrybutami,
plejady.subaru.pl

które może zaoferować tylko
pojazd całkowicie elektryczny.
Nazwa „SOLTERRA” powstała z połączenia fraz „SOL”
i „TERRA”, łacińskich słów
oznaczających odpowiednio
„Słońce” i „Ziemię”. S
 ubaru
nadało tę nazwę pojazdowi
elektrycznemu, aby docenić
matkę naturę i dalej rozwijać
formę współistnienia z nią,
wraz z naszymi klientami,
facebook.pl/MagazynPlejady

oraz aby dostarczyć w pojeździe całkowicie elektrycznym tradycyjne dla SUV-ów
Subaru możliwości poruszania
się w dowolnym terenie.
„SOLTERRA” dołączy do
linii SUV-ów Subaru: ASCENT,
OUTBACK, FORESTER, Subaru
XV, i pojawi się w sprzedaży do
połowy 2022 roku na takich rynkach jak: Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada, Europa i Chiny.
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„PARENTS” WYRÓŻNIŁO CZTERY RODZINNE MODELE S
 UBARU

W

ydawany od 1926 roku amerykański miesięcznik „Parents”
ogłosił niedawno wyniki rankingu
najlepszych tegorocznych samochodów
rodzinnych dostępnych na rynku w USA.
W zestawieniu „Best Family Cars 2021”,
obejmującym dwadzieścia cztery pojazdy,
znalazły się aż cztery modele naszej marki.
Są nimi: Ascent, Forester, Subaru XV Hybrid
(w Ameryce Północnej nazywane Crosstrekiem Hybrid) i Legacy w specyfikacji 2021.
W celu wyłonienia zwycięzców magazyn
wziął pod lupę nowe samochody cechujące
się zaawansowanymi technologiami, bezpieczeństwem i funkcjami zwiększającymi
wygodę podróżowania. Weryfikacji w odpowiednich kategoriach poddane zostały
między innymi minivany, SUV-y 2-rzędowe,
SUV-y 3-rzędowe i rodzinne sedany. Spośród
nich oceniający starali się wybrać te najlepiej
spełniające potrzeby amerykańskich rodzin.
Aby stworzyć tegoroczną listę laureatów,
eksperci „Parents” dokładnie przyjrzeli się ponad pięćdziesięciu samochodom, które pomyślnie przeszły testy bezpieczeństwa. Ostatecznie
znalazły się na niej dwadzieścia cztery modele,
które bez problemu poradziły sobie z jazdami
próbnymi i sprawdzianem kompatybilności
siedzeń oraz zasłużyły na miano dobrych i bezpiecznych dla rodzin w najbliższych latach.
W procesie weryfikacji cztery wymienione modele Subaru wypadły świetnie.
Jury doceniło przede wszystkim poziom
oferowanego przez nie bezpieczeństwa.
Każdy z nich standardowo wyposażony jest
w system EyeSight. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że Ascent, Forester, S
 ubaru XV
Hybrid i Legacy uzyskały tytuł Top Safety
Pick (TSP) w ostatniej edycji testów nowych
pojazdów przeprowadzonych przez amerykański Insurance Institute for Highway Safety
(IIHS). Wyróżnione samochody mogą także
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pochwalić się stałym napędem wszystkich
kół Symmetrical AWD. Na ich wyposażeniu
znajdziemy system multimedialny z ekranem
dotykowym wysokiej rozdzielczości, umożliwiający integrację ze smartfonem, który
z całą pewnością umili podróż pasażerom.
Dodatkowym atutem modeli Subaru jest również dostępność Wi-Fi. Oceniających ujęły
one ponadto swoimi indywidualnymi cechami,
co ostatecznie przesądziło o ogłoszeniu ich
zwycięzcami w poszczególnych kategoriach.
Najnowszy Ascent zdobył tytuł „Best for
Road Trips” w kategorii SUV-ów 3-rzędowych. Oznacza to, że w grupie takich pojazdów nie ma sobie równych, jeśli planujemy rodzinną wycieczkę. W samochodzie można zamocować nawet pięć fotelików dziecięcych.
Zatrzaski temu służące znajdują się w drugim
i trzecim rzędzie siedzeń, co daje naprawdę
sporą elastyczność działania. Jednym z rozwiązań, które z pewnością okaże się bardzo
istotne przy podróżowaniu z małymi dziećmi,
jest także funkcja przypominania kierowcy
o konieczności sprawdzenia tylnego siedzenia
przed opuszczeniem pojazdu. Ascent standardowo wyposażony jest również w system
przypominjący podróżnym o konieczności
zapięcia przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa. Układ napędowy tego modelu to
2,4-litrowy silnik S
 ubaru BOXER i bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów Lineartronic. Dzięki nim samochód świetnie poradzi
sobie z uciągiem sporej przyczepy, a dostępna
funkcja wspomagania jej stabilności pomoże
w wykonaniu tego zadania. Nasz SUV cechuje się ponadto świetnymi osiągami i wręcz
wzorowym zużyciem paliwa – na pełnym
baku możemy przejechać nim ponad 800 km
(500 mil). Ascent jest z pewnością najbardziej
wszechstronnym Subaru w historii – jego
wyjątkowo przestronne wnętrze umożliwia
aż dziewięć różnych konfiguracji siedzeń.

Subaru XV Hybrid to drugi z naszych
modeli wyróżnionych przez „Parents”. Eksperci miesięcznika przyznali mu tytuł „Best
Hybrid” w kategorii SUV-ów 2-rzędowych
przede wszystkim za możliwość pokonania
nim aż 770 km (480 mil) na pełnym zbiorniku
paliwa oraz za wyjątkowo cichą i wygodną
jazdę. Model ten oferuje najbardziej ekonomiczne zużycie paliwa w gronie wszystkich
SUV-ów S
 ubaru. Z łatwością spełnił on
również kryteria ekspertów dotyczące fotelików dziecięcych i zachwycił oferowanymi
możliwościami ich mocowania. SUV objęty
jest ponadto 10-letnią bezpłatną subskrypcją
pakietu Subaru STARLINK® Safety and Security Plus, który obejmuje wsparcie w nagłych
wypadkach, ulepszoną pomoc drogową,
automatyczne powiadamianie o kolizji, powiadomienia dotyczące konserwacji, miesięczny
raport o stanie pojazdu i alerty diagnostyczne.
Ciekawymi rozwiązaniami dostępnymi w modelu w ramach usług systemu STARLINK są
zdalna kontrola środowiska wewnętrznego
oraz zdalne ładowanie akumulatora. Pierwsza
z wymienionych funkcji umożliwia ogrzewanie bądź chłodzenie wnętrza pojazdu przy
wyłączonym silniku, na przykład podczas
garażowania. Druga pozwala natomiast
zdalnie sterować ładowaniem akumulatora i monitorować status tego procesu.
Najnowszy Forester, podobnie jak Ascent,
zdobył tytuł „Best for Road Trips”, tyle
że w kategorii SUV-ów 2-rzędowych. Model
z całą pewnością sprawdzi się wyśmienicie podczas rodzinnych wycieczek. Leśnik
wyposażony jest w przednie reflektory LED
z funkcją doświetlania zakrętów (Steering
Responsive Headlights) i dodatkowym systemem inteligentnego przełączania świateł
mijania na światła drogowe (High Beam Assist), posiada również funkcję przypominania
pasażerom o konieczności zapięcia przednich
plejady.subaru.pl

i tylnych pasów bezpieczeństwa. Tylny rząd
siedzeń naszego kompaktowego SUV-a wyposażony jest w zatrzaski, które umożliwiają
zamocowanie dwóch fotelików dziecięcych.
O bezpieczną jazdę pasażerów w trakcie dłuższej wyprawy zatroszczy się zastosowany
na pokładzie Forestera system DriverFocus.
Jego zadaniem jest „obserwacja” twarzy
kierowcy celem identyfikacji pierwszych
oznak jego zmęczenia bądź rozkojarzenia podczas prowadzenia oraz dźwiękowe i wizualne
ostrzeganie podróżnych po zauważeniu takich
symptomów. Uwadze ekspertów miesięcznika „Parents” nie umknęły także takie zalety
Forestera jak jego przestronne wnętrze,

pakowność i spory prześwit ułatwiający jazdę
po bezdrożach, a jednocześnie nieutrudniający wsiadania pasażerom i załadunku bagaży.
Ostatnim z wyróżnionych samochodów
naszej marki jest Legacy. Jurorzy magazynu przyznali mu tytuł „Best All-Weather”,
uznając, iż w grupie rodzinnych sedanów
to właśnie ten model najlepiej sprawdzi
się w każdych warunkach pogodowych.
Standardowy napęd wszystkich kół i aktywne sterowanie momentem napędowym
(Active Torque Vectoring) zapewniają jego
pewne prowadzenie. Legacy wyposażone
jest w przednie reflektory LED z funkcją
doświetlania zakrętów (Steering Responsive

Headlights) i system inteligentnego przełączania świateł mijania na światła drogowe (High Beam Assist). Oferuje również
rozwiązanie przypominające pasażerom
o konieczności zapięcia przednich i tylnych
pasów bezpieczeństwa. Układ napędowy
tego modelu to 2,5-litrowy silnik Subaru
BOXER i bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów Lineartronic. Dzięki funkcji silnika
AUTO START/STOP samochód umożliwia naprawdę ekonomiczną jazdę. Za bezpieczeństwo w Legacy odpowiada system E
 yeSight,
a dzięki EyeSight Assist Monitor kierowca
z łatwością odczyta jego ostrzeżenia wyświetlane na przedniej szybie samochodu.

RANKING MAREK WEDŁUG KBB I TRZY POWODY DO RADOŚCI

K

alifornijska organizacja
Kelley Blue Book (KBB)
opublikowała niedawno
wyniki tegorocznego rankingu
„Brand Image Awards”. Wśród
ocenianych w nim marek samochodów okazaliśmy się najlepsi
aż w trzech kategoriach, zdobywając tytuły „Best Overall
Brand”, „Most Trusted Brand”
i „Best Performance Brand”.
W najbardziej ogólnej kategorii „Best Overall Brand”
uplasowaliśmy się na pierwszym
miejscu wśród marek popularnych już po raz czwarty w historii
wspomnianego rankingu. W tym
zestawieniu ponownie zdobyliśmy najwyższą średnią ocenę
modeli poddanych weryfikacji.
Drugie z wyróżnień, czyli tytuł
„Most Trusted Brand”, otrzymaliśmy z kolei już po raz siódmy
facebook.pl/MagazynPlejady

z rzędu! Oznacza to, że nieprzerwanie od siedmiu lat nasza
marka cieszy się największym
zaufaniem wśród amerykańskich
kierowców. Po raz piąty w historii rankingu doceniono również
wyjątkowe osiągi samochodów
Subaru. Wyrazem uznania
w tej dziedzinie było nadanie
nam tytułu „Best Performance Brand”, który jest idealnym
dopełnieniem dwóch wymienionych wcześniej wyróżnień.
Odnosząc się do wyników tegorocznej edycji rankingu „Brand
Image Awards”, Thomas J. Doll,
prezes Subaru w Ameryce,
podkreślił, że w naszej firmie
pielęgnowanie i utrzymywanie
zaufania klientów leży w sercu
całej naszej działalności. Właściciele samochodów Subaru
doskonale wiedzą, że dokładamy

wszelkich starań, aby zasłużyć na ich oddanie. Jesteśmy
zaszczyceni, że Kelley Blue
Book po raz kolejny doceniła
poziom lojalności naszej marki.
Nagrody „Brand Image
Awards” przyznawane są producentom samochodów za imponujące osiągnięcia w kreowaniu
i utrzymywaniu atrybutów marki
zwracających uwagę i budzących
entuzjazm wśród osób poszukujących nowych czterech kółek.
Zwycięzcy rankingu wyłaniani są
na podstawie wyników badania
internetowego Brand Watch,
przeprowadzanego przez KBB.
Każdego roku bierze w nim udział
ponad 12 000 nabywców nowych samochodów oceniających
poszczególne marki i modele.
Tegoroczne zwycięstwo Subaru
aż w trzech kategoriach z całą

pewnością przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowania
amerykańskich kierowców samochodami spod znaku Plejad.
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TEKST: MICHAŁ KRUK

PRZEŚCIGNĄĆ MARZENIA
Korzystając z opóźniającego się startu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
(RSMP) oraz Mistrzostw Europy (European Rally Championship – ERC), postanowiliśmy
przybliżyć nieco sylwetkę Michała Pryczka, kierowcy „Babci 555”. O występach w RSMP
i ADAC Rallye Deutschland duetu Pryczków informowaliśmy na łamach „Plejad” już
wielokrotnie, ponieważ ojciec i syn, choć po pomyłce jednego z dziennikarzy chyba już
na stałe przylgnęło do nich przezwisko „bracia”, stali się nie tylko nierozłączną częścią
świata rajdów, ale również magazynu miłośników Subaru.

N

iewiele osób zna całą historię i drogę,
jaką przeszedł Michał, by znaleźć się
w obecnym miejscu. Można powiedzieć, że jego pierwszy kontakt z rajdami
wyglądał podobnie jak u wielu dzieciaków
dorastających na przełomie wieków. Czyli
wszystko zaczęło się od komputera stacjonarnego, klawiatury i gry Colin McRae
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Rally 2. 0, w którą Michał grał godzinami.
Oczywiście jedynym właściwym samochodem, z jakiego Michał w niej korzystał,
była Subaru Impreza WRC.
Pierwszy kontakt Michała z prawdziwym, ale cywilnym Subaru miał miejsce
w 2007, kiedy w jego rodzinie pojawił się
Outback 2. 5. Choć była to wersja z au-

tomatyczną skrzynią biegów, Michał
bardzo polubił ten samochód i kiedy
wszedł w jego posiadanie, zaczął czerpać
garściami z frajdy, jaką dawał, szczególnie
poza drogami asfaltowymi.
W latach 2008–2012 Michał był również aktywnym członkiem Forum Subaru,
dzięki czemu poznał wiele osób równie

zakręconych na punkcie samochodów
spod znaku Plejad. Wśród pasjonatów,
specjalistów od mechaniki, amatorów
„upalania” czy zawodowych kierowców
wyścigowych i rajdowych Michał nawiązał wiele ważnych dla jego dalszej
przyszłości znajomości i przyjaźni. Nawet
mimo spadku jego aktywności na forum
i przejścia bardziej w tryb czytelnika wiele z tych relacji przetrwało do dziś.
Przygoda ze sportową rywalizacją
za kierownicą Subaru rozpoczęła się
12 lat temu, kiedy to Michał stał się posiadaczem Subaru Imprezy WRX. Jak
każdy, kto poważnie myślał o sportowej
rywalizacji, ale zdecydował się na zakup słabszej, tańszej wersji kultowego
auta, Michał musiał odrobić swoją lekcję
i zamiast cieszyć się gotowym do nauki
i walki STi, musiał sukcesywnie doin-

westowywać WRX-a i wymieniać w nim
części na te z topowego modelu Imprezy.
Dopiero takie działania pozwoliły mu
na czerpanie frajdy i podnoszenie swoich
umiejętności na coraz wyższe poziomy.
Ponad 10 lat temu, kiedy nie było jeszcze
większości z obecnie istniejących torów
szkoleniowych i obiektów przystosowanych do jazdy sportowej, głównym poligonem doświadczalnym dla Michała były
Moto-Park Ułęż oraz lotnisko w Nowym
Mieście nad Pilicą. To tam, w bezpiecznych warunkach, pod okiem bardziej
doświadczonych kolegów, ćwiczył i bawił
się samochodem, ucząc się auta i podstaw
efektywnej jazdy sportowej.
Kiedy w 2009 roku Michał skorzystał
z możliwości wzięcia udziału w 2. Rajdzie Zamkowym jako pilot samochodu
funkcyjnego, tak zwanej „zerówki”,

poznał nowe oblicze rajdów. Samochody funkcyjne to nie tylko możliwość
przejazdu po odcinkach specjalnych
przed załogami, ale również, a raczej
przede wszystkim wymagająca i odpowiedzialna funkcja. Od sprawdzenia
trasy tuż przed sportowym przejazdem
najszybszych kierowców w najszybszych
samochodach zależy bezpieczeństwo
wszystkich – załóg, kibiców, osób postronnych. Wiedział o tym doskonale
Tomasz Kamiński, który przy współpracy
i pod patronatem Subaru oraz Polskiego
Związku Motorowego rozpoczął w tamtym
okresie projekt pod nazwą „Bezpieczne
Rajdy” ( http://rallysafety.com / ). Michała
bardzo zainteresowała ta inicjatywa i rok
później dołączył do niej wraz z Jackiem.
Choć początki nie były łatwe, ponieważ
trzeba było schować do kieszeni aspira-
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fot. Michał Kruk
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wych Samochodowych Mistrzostwach
Polski (HRSMP), jak i w ostatnich latach
w RSMP, gdzie dwukrotnie sięgnęli po
mistrzowski tytuł w klasie HR2, trwale
wpisując siebie i „Babcię 555” do księgi
polskich rajdów.
Michał zapytany o to, jak postrzega
siebie i jakim jest kierowcą, stwierdził:
„Myślę, że posiadam właściwe cechy
charakteru do bycia kierowcą rajdowym.
Potrafię skupić się na celu i zawsze podchodzę do jazdy z chłodną głową. Od wyniku za wszelką cenę bardziej zależy mi
na bezpiecznym dojechaniu do mety, co
być może w oczach niektórych ludzi nie
wygląda tak, jakby to sobie wyobrażali,
ale mnie pozwala na właściwe wczucie się
w jazdę bez napinki. Zawsze pamiętam,
że rajd to nie tylko moja praca, ale również
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na celu jeszcze szybsze i lepsze przygotowanie Michała do rywalizacji na szczeblu
europejskim.
W ostatnich miesiącach, kiedy z powodu pandemii kolejne rajdy były odwoływane w pierwotnie planowanych terminach i przenoszone na drugą połowę
roku, Michał postanowił spożytkować
niespodziewanie zyskany czas nie tylko
na treningi i poznawanie nowej rajdówki,
ale również na zadbanie o swój rajdowy wizerunek. Dotychczas wszystkie
informacje, zdjęcia i filmy publikował
na swoich prywatnych profilach na Facebooku i YouTube, przez co dostępne
one były tylko dla grona znajomych. Aby
dotrzeć do większej liczby odbiorców,
stworzył na Facebooku swój oficjalny
profil kierowcy rajdowego. Nie celuje nim
w konkretną grupę odbiorców, a stara się
publikować informacje przydatne i ciekawe po trochu dla wszystkich – zarówno
kibiców, rywali, ludzi związanych ze śrofacebook.pl/MagazynPlejady

dowiskiem rajdowym, jak również tych,
którzy o rajdach mają niewielkie pojęcie,
ale chcieliby to zmienić.
Znaleźć tam można historie z początków przygód Michała z Subaru i rajdami,
od których zaczął działanie swojego
profilu, materiały filmowe czy zdjęciowe,
jak również porady, jak właściwie stawiać
takie pierwsze kroki. Nie brakuje oczywiście bieżących informacji o jego aktywności sportowej, zarówno treningowej,
eventowej, jak i stricte rajdowej.
Jedną z nieszablonowych rzeczy,
na jaką można się natknąć na profilu
Michała, są linki do materiałów wideo,
umieszczonych na jego kanale YouTube,
które noszą nazwę „Rajd oczami zawodnika, w roli kibica”. Jest to zarówno
zaprezentowanie Michała w roli, w której
od dawna nie występował, czyli obserwatora, a nie uczestnika rajdów, jak
i miniprzewodnik dla osób raczkujących
w tej dyscyplinie sportowej. Tak profil
na Facebooku, jak i kanał YouTube będą
sukcesywnie wzbogacane o kolejne
materiały – czy to wspomnienia z wcześniejszych lat, czy nowości, czy też trochę rajdowego rzemiosła czy materiałów
„zza sceny”. Michał zachęca wszystkich
do dzielenia się swoimi doświadczeniami, dyskusji oraz sugerowania, jakie
kolejne materiały powinny się tam pojawiać.
Michał prześcignął już swoje marzenia
z dzieciństwa, ponieważ nawet w naj-

śmielszych snach nie wyobrażał sobie,
że mógłby ścigać się o najwyższe lokaty
za kierownicą topowych rajdówek spod
znaku Plejad. Przed nim i Jackiem jednak
kolejne wyzwania, by sięgnąć po jeszcze
więcej, by kolejny raz na arenie europejskiej polskie nazwiska widniały na szczycie klasyfikacji ERC2. Jeszcze mocniej
niż dotychczas trzymamy więc kciuki za
wszystkie treningi i naukę oraz za nadchodzący debiut w Mistrzostwach Europy.

fot. Michał Kruk

fot. Michał Kruk ›

„Jeżeli miałbym
dać jedną radę
zaczynającym
kierowcom,
to powiedziałbym,
żeby jechali na tyle
szybko, aby być
w stanie na bieżąco analizować
wszystko, co się
dzieje w samochodzie. Jeżeli
coś nam umyka,
to jedziemy za
szybko”

całego zespołu i z szacunku dla niego
staram się nie szarżować ponad własną
pewność siebie. Skupiam się na celu, jakim jest sezon, a nie pojedynczy odcinek
specjalny. Być może dzięki takiemu podejściu jeździmy z sukcesami i nie rozbijamy
samochodów (oprócz nadwiślańskiego
2019 – jedyna grubsza przygoda w ciągu
10 lat kariery)”.
Skupianie się na celu, o którym wspomniał, zaowocowało również podjęciem
współpracy z Miko Marczykiem, mistrzem
Polski w klasie Open N (Subaru Poland
Rally Team w 2017), wicemistrzem Polski
(2018) i mistrzem Polski (2019). Nie jest
to wydarzenie jednorazowe, by poznać
samochód, którym Miko święcił triumfy
w swoim pierwszym sezonie w RSMP,
ale długofalowa współpraca mająca

fot. Mateusz Banaś

którą czytelnicy Magazynu „Plejady” tak
dobrze kojarzą. Od początku samochód
był serwisowany przez MTS Dzierżoniów
z Markiem Kluszczyńskim na czele (którego Michał poznał bliżej dzięki wspólnemu uczestnictwu w „Bezpiecznych
Rajdach”). I choć również tutaj początki
nie były łatwe (pisaliśmy o tym między innymi przy okazji sprawozdań z kolejnych
edycji Rajdu Niemiec) ze względu na zdarzające się awarie oraz naukę nowego,
zupełnie innego od dotychczasowych,
samochodu, to z czasem małymi krokami
zarówno mechanicy, jak i załoga dotarli do
poziomu prawie perfekcji w tym, co robili.
W efekcie tego, jak już relacjonowaliśmy
we wcześniejszych artykułach, załoga
Michał Pryczek i Jacek Pryczek święciła
triumfy zarówno w Historycznych Rajdo-

fot. Jakub Żołędowski

cje rajdowca jeżdżącego na tzw. limicie
i skoncentrować się na obserwacji otoczenia w trakcie dynamicznej, ale w pełni
bezpiecznej jazdy, to Michał odnalazł
się w tej roli dość szybko. Z perspektywy
czasu Michał podsumował ten okres jako
czas, kiedy przede wszystkim nauczył się
pokory, której brakowało mu wcześniej
za kierownicą. Ponadto, jak stwierdził,
jeżdżenie jako kierowca w „Bezpiecznych
Rajdach” pomogło mu podnieść umiejętności kierowcy rajdowego oraz przygotowało go do kolejnego etapu rozwoju
i kariery:
„Nauczyłem się »czytać drogę« przed
sobą (zawsze jechałem na to, co widzę)
oraz oceniać niebezpieczne miejsca na rajdzie. Nauczyłem się również przewidywać,
w których miejscach na kolejnej pętli pojawi się błoto na drodze. Najważniejszą
wiedzą zdobytą na zerówkach była jednak
możliwość poznania odcinków specjalnych, na których potem rywalizowałem”.
(źródło: www.facebook.com/mpryczekrally )
„Bezpieczne Rajdy” to było w tamtym
momencie coś niezwykłego, bardzo cenionego zarówno przez organizatorów rajdów, zawodników, jak i kibiców. Gdy mimo
ogromnego zapału, grupy profesjonalistów
i świetnie przygotowanych samochodów
projekt został zakończony, powstała
pustka, której nie dało się łatwo wypełnić w sercu Michała. Okazjonalne starty
w roli samochodu funkcyjnego nie niwelowały tego poczucia braku, nie zaspokajały apetytu na więcej i lepiej w rajdach.
Zdobyte doświadczenie Michał zaczął
przekazywać również innym, organizując
eventy rajdowe oraz szkolenia z jazdy
sportowej (z możliwością wypożyczenia
odpowiednio przygotowanych samochodów – oczywiście Subaru Imprez). Jednak
cały czas ciągnęło go do rajdów, prawdziwej rywalizacji na odcinkach drogowych,
walki o sekundy, które – choć obecne
podczas różnego rodzaju imprez motorsportowych odbywających się w tamtym
czasie w Warszawie i okolicach – nie
zaspokajały jego ambicji i potrzeb.
W efekcie tego wszystkiego, po wielu
rozmowach, przygotowaniach i wsparciu
ze strony Jacka, który towarzyszył synowi cały czas w tej wielkiej przygodzie,
w maju 2016 roku Michał po raz pierwszy
wsiadł do A-grupowej Subaru Imprezy,
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ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA

PRZYSZEDŁ MOMENT, ŻE TRZEBA BYŁO
WYBRAĆ I WYBRALIŚMY PODRÓŻOWANIE
– ROZMOWA Z BEATĄ NOWIK I MIŁOSZEM
KALECIŃSKIM /CZ. 2/
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Beata Nowik i Miłosz Kaleciński to niezwykle zgrana para, tak w życiu prywatnym,
jak i zawodowym. Połączyła ich pasja do dalekich wypraw samochodowych. Niestraszne
im błota, kamienie, górskie rzeki i strome zbocza. Swoim doświadczeniem za kółkiem
terenówek chętnie dzielą się z innymi, o czym od lat przekonują się uczestnicy Subariad.
Ich firma Przygody4x4 cieszy się wciąż rosnącą popularnością. Nietrudno się temu
dziwić – jej właściciele z każdym rokiem zyskują nowych przyjaciół i kompanów wypraw
off-roadowych. Przybywa ich także z kolejnymi Subariadami, podczas których duet B&M
odpowiada za nasze bezpieczeństwo i moc niezapomnianych wrażeń w terenie.
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A.J.: Jakimi językami posługują
się Państwo w tych bardziej
egzotycznych regionach świata?
B.N.: Język ciała jest zdecydowanie najlepszy! (śmiech)
M.K.: Ja z kolei wybieram staropolską łacinę! (śmiech) Zawsze
podczas awarii władam takim językiem! A tak na serio, to wystarcza
nam angielski i rosyjski. Beata jest
dodatkowo w trakcie nauki francuskiego. Bez problemu dogadujemy
się na poziomie wystarczającym.
B.N.: Mamy też do perfekcji
opracowaną umiejętność obsługi
tłumacza Google. W dzisiejszych
czasach to naprawdę ułatwia
sprawę. A jeśli nie mamy dostępu
do internetu, to do dyspozycji jest
przecież jeszcze kartka papieru
i pismo obrazkowe, które niejednokrotnie już nas uratowało. Ponadto

wychodzimy z założenia, że jeśli
ludzie naprawdę chcą się porozumieć, to to zrobią, nawet jeśli nie
mówią wspólnym językiem. Jeżeli
natomiast nie ma takiej woli, to nawet gdybyśmy władali tym samym
narzeczem, to to się nie uda.
M.K.: W procesie komunikacji bardzo ważny jest również
uśmiech. Wszelką próbę dialogu
zawsze trzeba od niego zaczynać.
To jest nasza metoda, której skuteczność udało nam się sprawdzić
już wielokrotnie.

A.J.: Wróćmy na trasę. Czy często
przytrafiały się Państwa uczestnikom sytuacje niebezpieczne?
M.K.: Jadąc z grupą i będąc odpowiedzialnymi za te osoby, staramy
się takich sytuacji za wszelką cenę
unikać. Przed wyjazdem ukła-

damy program tak, aby nie był on
zanadto ekstremalny. Pamiętamy
jednak o tym, że ludzie wyrywając
się z domu i decydując na wyjazd
„adventure”, a nie „all inclusive”,
szukają emocji. Oczywiście w zależności od umiejętności każdy
oczekuje innego ich poziomu. Najniebezpieczniejsze sytuacje, które
nam się zdarzyły, to były wypadki
samochodowe na zwykłych asfaltowych drogach, czyli takie, które
równie dobrze mogą nas spotkać
w kraju, na przykład w drodze
z domu do pracy. Na biwakach zdarzało się, że ktoś potknął się o jakiś
wystający korzeń i złamał nogę,
albo wpadł w dołek za namiotem,
który wcześniej widział, lecz o nim
nie pamiętał… Na szczęście jak
dotąd nie mieliśmy w grupach bardzo poważnych problemów zdro-
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fot. Beata Nowik
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wotnych. Oczywiście obawiamy się
takich sytuacji.
Niebezpieczeństwo w podróży
mogą stanowić wąskie, przepaściste drogi w wielu krajach.
Na miejscowych takie odcinki nie
robią żadnego wrażenia. My jednak
jesteśmy przyzwyczajeni do tego,
że droga ma mieć 8–10 metrów szerokości, ładnie wymalowane dwa
pasy, oświetlenie i barierę energo-

chłonną. To jest nasz zachodnioeuropejski standard, podczas gdy
w większości krajów świata wcale
tak nie jest. Trzeba zatem jechać
z głową i zachować rozsądek. Wtedy nie jest tak niebezpiecznie, jak
może się wydawać.
Bywało jednak tak, że sytuacja
wymagała pełnej mobilizacji, skupienia i współpracy wszystkich,
zwłaszcza tych, którzy wiedzieli,

co robić, żeby samochody nie spadły 20 metrów niżej, co oczywiście
skończyłoby się ich kasacją. Wystarczył odcinek śliskiej gliny po deszczu i przy odrobinie nieuwagi mogło
się to dla nas drastycznie skończyć.
Potencjalnie niebezpieczne
są wyjazdy do Afryki. Zagrożenie
mogą stanowić dzikie zwierzęta,
zwłaszcza kiedy śpimy na nieogrodzonym kempingu. W naszej

ofercie mamy Namibię i inne kraje
afrykańskie, a w nich jest zupełnie normalnym, że do takiego
obozowiska może przyjść słoń czy
lampart. Jak dotąd na szczęście
nie mieliśmy takich sytuacji, a lwy
czy słonie spotykaliśmy raczej
na drodze, będąc w samochodach,
w których czuliśmy się znacznie
bezpieczniej. Trzeba jednak o takich zagrożeniach pamiętać.

A.J.: Czy w bardziej egzotycznych
krajach zabieracie Państwo czasem
na pokład samochodu lokalnych
przewodników, którzy pomagają
zadbać o bezpieczeństwo?
M.K.: Nie, nie jeździmy z przewodnikami zewnętrznymi. Zdarza
się to wyjątkowo, tylko wtedy, jeśli
do jakiegoś miejsca bez takiego
przewodnika nie wolno dotrzeć
albo bez takiej osoby faktycznie

fot. Archiwum Beaty Nowik i Miłosza Kalecińskiego

Podróżując
tylko we dwójkę,
teoretycznie też
jesteśmy narażeni
na niebezpieczne
sytuacje. W takim
dwuosobowym
składzie zwiedziliśmy dużą część
Mongolii. Osobiście
lubię zawsze tak
planować trasy,
żeby przebiegały
jak najdalej od
cywilizacji.
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byłoby to bardzo skomplikowane.
Na razie nasze doświadczenie
z różnych krajów, środowisk i podróży, a po części również moje
wykształcenie oraz informacje
kompletowane przed każdą podróżą powodują, że takie działania
są niepotrzebne. Jeśli natomiast
z czasem zwiększalibyśmy poziom
ekstremalności czy egzotyczności
naszych wypraw, planując na przykład nie przejazd przez dżunglę,
a trzydniowy przemarsz przez nią
z plecakiem, to wtedy nie czułbym
się już kompetentny i kogoś pewnie
trzeba by poprosić o wsparcie.
B.N.: Nigdy nie odbierałam Namibii jako kraju niebezpiecznego. Bardziej niż zwierzyny obawiałabym
się tam w niektórych miejscach
ludzi ogarniętych biedą. Nie trudno
się domyślić, że w ubogich rejonach
wzbudzamy zawsze duże zainteresowanie. Nie dość, że jesteśmy biali,
to przyjeżdżamy tam naszymi drogimi samochodami.
M.K.: Zarówno Namibia, jak
i Botswana są przygotowane na potrzeby turystów. Jest dużo innych
państw afrykańskich, które takiej
oferty nie mają, w których jest
o wiele więcej niebezpiecznych
zwierząt, a do tego dużo bardziej
trzeba uważać na tamtejszych
ludzi. Mam tutaj na myśli Afrykę
równikową czy zachodnią. Tam nie
jeździmy, ale znamy osoby, które
odwiedziły te tereny.
Podróżując tylko we dwójkę,
teoretycznie też jesteśmy narażeni
na niebezpieczne sytuacje. W takim
dwuosobowym składzie zwiedziliśmy dużą część Mongolii. Osobiście
lubię zawsze tak planować trasy,
żeby przebiegały jak najdalej od
cywilizacji. Im bardziej dzikie zakątki, tym ciekawiej. Nie ukrywam,
że gdyby na takim odludziu zepsuło
się nam auto, to zapewne skończyłoby się to moim 2–3-dniowym marszem z wyładowującym się GPS-em
i kończącą się wodą do najbliższej
ostoi cywilizacji, czyli najpewniej
dwóch jurt. O taką sytuację otarliśmy się, kiedy objeżdżaliśmy Oman.
PLEJADY 3/2021
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Zapuściliśmy się wtedy głęboko
w pustynię Empty Quarter przy granicy z Arabią Saudyjską. Co prawda
jeździliśmy wtedy drogami, które
prowadzą do pól naftowych, ale był
to przejazd pomiędzy dwoma regionami tych pól. W pewnym momencie znaleźliśmy się w punkcie,
z którego nie mogliśmy się wycofać,
bo na powrót zabrakłoby nam po
prostu paliwa, a z kolei kontynuowanie jazdy łączyło się z pokonywaniem fragmentów zniszczonych dróg
i przekraczaniem brodów samochodem zupełnie do tego nieprzygotowanym, bo wynajętym. Nie mieliśmy
ze sobą wtedy nawet łopaty, już nie
mówiąc o podnośnikach czy wyciągarkach. Wiem, że brody rzek na pustyni brzmią niewiarygodnie. Tam
jednak wtedy spadł deszcz. Gdyby
ugrzęzło nam auto, to niestety – czekałoby mnie prawdopodobnie jakieś
70 kilometrów pieszo przez pustynię
do najbliższej zamieszkanej bazy.
B.N.: To był przejazd, który faktycznie odcisnął na nas pewne piętno strachu. Wcześniej spadł bardzo
obfity deszcz i nie mogliśmy wybrać
się w góry, tak jak planowaliśmy.
Rzeki przybierają tam momentalnie,
a niestety górskie przejazdy są poprowadzone właśnie ich korytami.
Skoro zatem nie mogliśmy jechać
przez góry, wybraliśmy opcję jazdy
przez pustynię, bo na pustyni przecież jest sucho! (śmiech) Okazało
się, że to było błędne założenie.
Na pustyni pojawiały się rzeki okresowe, które bardzo szybko znikały,
ale pozostawało po nich okropne
błoto, przez które trzeba było przejechać. Gdybyśmy w nim ugrzęźli,
to… aż strach myśleć. Wtedy nawet
Miłosz się bał! (śmiech)
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fot. Przemysław Kaczmarek

A.J.: Rozumiem, że wożą ze sobą
Państwo telefon satelitarny?
M.K.: Tak. Pozostaje otwartą
kwestią, do kogo zadzwonilibyśmy
w takiej sytuacji i co ten ktoś byłby
w stanie zrobić. (śmiech)
B.N.: Staram się mieć w życiu
takie nastawienie, że zawsze z każdej sytuacji jakoś da się wybrnąć.
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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A.J.: Odwiedzają Państwo przeróżne
zakątki świata o różnych porach roku.
Jak warunki klimatyczne, na przykład upał, wpływają na samochody?
M.K.: Jeśli chodzi o awarie stuprocentowo związane z klimatem,
a ściślej ujmując – z termiką, to najczęściej dochodzi do przegrzania.
Szczególnie starsze samochody
pewnych marek, niektóre rodzaje
silników czy pewne samochody

wyposażone w automatyczną
skrzynkę biegów są narażone
na przegrzewanie się i są z tego
znane. Oczywiście jest na to rada –
na przykład częste serwisowanie,
dołożenie jakiegoś wentylatora,
zmiana sposobu jazdy. Nie organizujemy wyjazdów do najbardziej
wymagającej części Afryki, czyli
północnej, gdzie jeździ się po
piachu, cały czas na reduktorze,
przy wysokich obrotach, dużym
obciążeniu i non stop w słońcu.
Nie jeździmy także latem. Wybranie
się na pustynię piaszczystą latem
samochodami byłoby proszeniem
się o kłopoty i nawet miejscowi się
na to nie piszą. Oni owszem, chęt-

fot. Archiwum Beaty Nowik i Miłosza Kalecińskiego ×4

A.J.: Wracając zatem do tematu grupy – jaki procent kierowców na Państwa wyprawach stanowią kobiety?
B.N.: Za kierownicą zdecydowanie częściej zasiadają panowie.
Zdarza się, że panie przesiadają
się na miejsce kierowcy na jakiś
czas. Dość często, kiedy już im się
to spodoba, zostają tam na dłużej.
Jednak przypadki, w których to
kobieta jest prowodyrem takiego
wyjazdu, stanowią może 15%. Zdecydowana większość pań uczestniczących w naszych wyprawach
boi się jednak prowadzić. Często
nie chcą słuchać słów krytyki męża
siedzącego obok. Wolą mieć waka-

cje, napić się po drodze wina, napawać widokami i robić zdjęcia.

fot. Przemysław Kaczmarek

Przynajmniej tego nauczyły nas
dotychczasowe doświadczenia.
Takie przygody są oczywiście okupione pewnym stresem. Ten stres
jest zdecydowanie większy wtedy,
kiedy mamy pod opieką swoich
klientów lub jesteśmy z nimi umówieni na kolejną wyprawę. Wtedy
każde takie nieprzewidziane zdarzenie w trakcie naszych prywatnych wyjazdów mogłoby mocno
odbić się na planach grupy, dlatego
zawsze staramy się wszystko planować w odpowiednich odstępach,
by uniknąć takiego ryzyka.

nie zabiorą klientów na godzinną
wycieczkę w takich warunkach,
natomiast wjechanie w piasek
na kilka dni skończyłoby się zagotowaniem silników. A zatem
tam jeździ się w innych okresach
roku. Auta w wielu krajach, w których je wynajmujemy, są bardziej
przystosowane do warunków afrykańskich czy też bliskowschodnich. Wyposażone są na przykład
w większą chłodnicę.
Nie jeździliśmy również przy
ekstremalnym mrozie. Najniższa
temperatura, przy jakiej prowadziliśmy auta, wynosiła około -40°C.
Wtedy wystąpiły standardowe problemy. Żeby odpalić, akumulatory
musiały być dobre. Mogły się łatwo
rozładować, zamarznąć. Trzeba było
liczyć się z problemami związanymi
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z wydajnym ogrzewaniem kabiny.
To są jednak sytuacje bardzo rzadkie i tylko na jednym wyjeździe
mieliśmy tak mroźno. Marzymy
o wyprawie na daleką Syberię zimą.
Chcemy bowiem sprawdzić siebie
i nasze maszyny przy temperaturach rzędu -50°C – -55°C.
Jest jeszcze jeden parametr,
o którym warto wspomnieć. Jest nim
wilgotność. Bynajmniej nie mam tu
na myśli pojechania w tropik. Gorący i wilgotny klimat stanowi bowiem
główną przeszkodę dla ludzi. Samochodom przeszkadza natomiast
sytuacja, w której wszędzie dookoła
są kałuże, od kilku dni nieprzerwanie pada deszcz czy też występują
głębokie brody – jak w Mongolii czy
na Półwyspie Kolskim. Jeśli w takich
warunkach kierowca poszarżuje,
PLEJADY 3/2021
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Jest to naprawdę ważne, zależy
nam na tym, żeby nie uszkodzić
samochodów. Przejazd jest sprawniejszy, jeśli w grupie nikt nie stara
się cwaniakować.
M.K.: Najgorsze są osoby z zacięciem rajdowym, które myślą,
że zapisują się na rajd. To może
okazać się kontuzjogenne. Jeszcze
gorzej jest wtedy, kiedy to rajdowe
zacięcie nie łączy się z rajdowymi
umiejętnościami. Takie sytuacje
przytrafiają się nam na szczęście
rzadko. Zawsze podkreślamy,
że nawet na krótkim i bardzo prostym wyjeździe mogą zdarzyć się
miejsca, w których można sobie
niestety zrobić dużą krzywdę.
Wystarczy chwila nieuwagi, jakiś
błędny manewr za kółkiem. Oczywiście, im bardziej zbliżymy się
na naszych trasach do krawędzi ryzyka, tym bardziej będą zadowoleni
nasi podopieczni, ale jednocześnie
tym łatwiej będzie tę krawędź nieumyślnie przekroczyć.

nieumyślnie wjedzie tam, gdzie nie
powinien, to najczęściej dochodzi
do zalania silnika albo awarii instalacji elektrycznej.

A.J.: Jakim kierowcą trzeba być, żeby
wyruszyć z Państwem w podróż?
M.K.: Zawsze mówimy, że przyjmujemy każdego, oczywiście przy
założeniu, że ten ktoś ma SUV-a odpowiedniego do danej trasy
lub może takie auto wyprawowe
wynająć. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie zweryfikować umiejętności wszystkich kierowców.
Jest to szczególnie trudne, kiedy
w dane miejsce dolatujemy samolotem i dopiero tam wynajmujemy
samochody terenowe. Sporym wyzwaniem może się dla kogoś okazać
opanowanie samochodu, który ma
pięć metrów długości, jeśli wcześniej
jeździł pojazdem zdecydowanie
mniejszym. Tego niestety nie jesteśmy w stanie wcześniej sprawdzić.
Z założenia jednak nie wymagamy
od naszych klientów doświadczenia
off-roadowego, z wyjątkiem bardziej wymagających wypraw. Jeżeli
na przykład jedziemy do Tunezji,
gdzie nasza trasa przez kilka dni
wiedzie przez wydmy, to na ten wyjazd nie zabieramy osób, które nigdy
nie były w terenie lub przynajmniej
trochę nie jeździły po piasku. Mogłoby się to skończyć tym, że jako grupa
nigdzie byśmy nie zajechali. Trzeba
jednak zaznaczyć, że taka jazda
jest do opanowania, choć jedni uczą
się szybciej, drudzy wolniej. Będąc
z grupą, nie urządzamy żadnego
wyścigu, każdy każdemu ma pomagać. Cieszy nas fakt, że miewamy
również klientów, którzy są bardziej
doświadczeni niż my – i podróżniczo, i off-roadowo. Niejednokrotnie
sami się od nich uczymy.
B.N.: Dodam, że cenimy kierowców, którzy nie twierdzą, że potrafią wszystko najlepiej. Zauważyliśmy, że często osoby zupełnie
świeże na naszych wyjazdach są
najlepszymi kierowcami, bo one
chętnie przyjmują wszystkie porady, chłoną wskazówki jak gąbka.

fot. Przemysław Kaczmarek

A.J.: Porozmawiajmy o Subariadach. Jak zaczęła się Państwa
współpraca z użytkownikami
samochodów naszej marki?
M.K.: Nasi obecni znajomi,
którzy swego czasu mieli S ubaru,
zapisali się na jeden z naszych
wyjazdów. Do uczestnictwa w nim
zostali dopuszczeni warunkowo.
Powiedziałem im dokładnie, z jakimi wiąże się to ograniczeniami
i trudnościami, na które przystali.
Byli bardzo zadowoleni z tego
wyjazdu. W pewnym momencie
zadali nam pytanie, czy bylibyśmy
w stanie przygotować taką wyjazdową ofertę dostosowaną do
możliwości samochodów S ubaru.
Przyjęliśmy tę propozycję. Informacja o wyjeździe pojawiła się
następnie na bardzo prężnym forum internetowym S ubaru, na którym działali znajomi. O pomyśle
dowiedziała się jednocześnie
dyrekcja S ubaru Import Polska,
która zarówno instytucjonalnie,
jak i prywatnie wsparła pomysł
i udała się z nami na Subariadę.
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Pierwsza nasza wspólna trasa wiodła
do Rumunii. Było na niej naprawdę
bardzo fajnie, a samochody Subaru
dawały sobie bardzo dobrze radę.
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fot. Archiwum Beaty Nowik i Miłosza Kalecińskiego

A.J.: Czy mogliby Państwo zatem
podzielić się swoimi obserwacjami
odnośnie do samochodów Subaru
i ich zmagań na Subariadach?
M.K.: Dużym plusem w przypadku tej imprezy jest fakt, że biorą
w niej udział w większości samochody nowe. Ich średnia wieku jest
niższa niż ta, którą mamy zazwyczaj w przypadku samochodów
terenowych. W związku z tym
ich awaryjność jest mniejsza, a to
bardzo pomaga. Wiadomo, że nie
są to samochody stricte terenowe,
a więc nikt nie będzie ich celowo
pakował po klamki w błoto. Naszym
zamiarem nie jest ich jakiekolwiek
poważne zniszczenie. Największym
ograniczeniem jest tylko nastawienie uczestników i to, czy są gotowi
zaakceptować ewentualne rysy
lub drobne uszkodzenia. Jeśli kierowca będzie drżał przed drobnym
zarysowaniem felgi, to trudność
sprawi mu już pokonanie małej koleiny z błotem. Samochody Subaru
niejednokrotnie pozytywnie nas
zaskakiwały, ale zawsze było to
wynikiem działania pary samochód – kierowca. Na trasach mieliśmy zarówno kierowców, którzy nie
wykorzystywali potencjału swoich
samochodów, jak i takie samochody, w których możliwości z początku nie wierzyliśmy. Mówiliśmy:
„Nie, tych Subaru nie przepuścimy
przez ten odcinek, bo się poniszczą”, a kierowcy odpowiadali wtedy:
„Jak to, my nie przejedziemy?”.
I faktycznie przejeżdżali! Potrafiły
dużo więcej, niż można się było po
nich spodziewać. Pokonywały nawet odcinki, których nie powstydziłaby się duża terenówka! Wszelkie
moje oceny są jednak zawsze bardzo subiektywne i względne. Pewne
jest jednak założenie Subariad – nie
jedziemy tam po to, żeby samochody wróciły do domu na lawetach.
Absolutnie nie chcemy im tam robić
plejady.subaru.pl
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żadnego testu, a przejazd staramy
się prowadzić na granicy ich faktycznych możliwości. Choć trudno
jest wszystko przewidzieć, bo różne
są samochody, różni są kierowcy
i różne warunki pogodowe.
B.N.: Zauważyłam jednak,
że stali uczestnicy Subariad wypominają nam ostatnio, że opracowujemy coraz łatwiejsze trasy.
Domagają się coraz bardziej wymagającego terenu, a my obserwujemy bardzo duży progres ich
umiejętności. W organizacji tego
wydarzenia pomaga prężnie działające Forum Subaru. Wszyscy zainteresowani są w stanie tam zajrzeć
i poczytać o tych naszych wyjazdach. Dzięki temu nawet uczestnicy, którzy na Subariadę jadą po raz
pierwszy, już na starcie mniej więcej wiedzą, czego można się na niej
spodziewać. Subarowicze często
się znają, czy to z faktycznych spotkań, czy ze wspomnianego forum.
Tworzą zwartą grupę. To nam bardzo pomaga, bo nie musimy ich od
zera integrować. Ludzie kojarzą się
i wspólnie „nakręcają” na przygodę.
Wszyscy są wręcz zakochani w samochodach Subaru. Taka zwarta
grupa od początku chętniej podejmuje wspólne wyzwania. Z mojej
perspektywy funkcjonuje to naprawdę fajnie, a forum się do tego
bardzo przyczynia.

fot. Przemysław Kaczmarek

A.J.: Które modele S
 ubaru
dominują na Subariadach?
M.K.: Zdecydowanie dominują
Forestery. Co więcej, czasem zastrzegamy, że musi to być Forester.
Dlaczego? Otóż mają one najlepsze
tak zwane parametry terenowe,
czyli prześwit, zwisy, kąt rampowy, kąty najazdu, kąty zejścia. Są
wyjazdy, na które dopuszczamy
również Outbacki i od pewnego
czasu XV. Oczywiście taka selekcja
dotyczy bardziej wymagających
wypraw. Bywały bowiem Subariady
light, na których nie było zmagań
w terenie, a przejazd odbywał się
po asfalcie. W nich mogły uczestniczyć absolutnie wszystkie sa-
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mochody Subaru. Mówiąc jednak
o wyjazdach typowo terenowych,
bardzo ważnym czynnikiem jest
obecność reduktora. Często sukces
przejazdu przez dany odcinek leży
bowiem nie w rozpędzeniu auta,
lecz w bardzo precyzyjnej jeździe.
Jeżeli mamy wtedy do czynienia
z samochodem, który nie jest
w stanie jechać naprawdę powoli,
bo nie ma reduktora, do tego ma
zacięcie sportowe, a my mamy
przed sobą do pokonania stromy
podjazd po dużych kamieniach, to
taki pojazd będzie miał problem.
Jeśli jest w nim manualna skrzynka
biegów, a kierowca nie ma doświadczenia w terenie, to może spalić
sprzęgło. Czasami robimy zatem
pewne założenia i stawiamy warunki – jeśli manualna skrzynka
biegów, to doświadczony kierowca,
a jeśli kierowca początkujący, to
koniecznie automat. Często też,
opracowując trasę, korzystamy
z tych przygotowanych wcześniej
dla samochodów terenowych.
Wówczas przejazd modyfikujemy
i zakładamy na przykład, że odcinki, które nasze terenówki pokonują
zazwyczaj pod górę, samochody
Subaru, które mają mniejszy prześwit i delikatniejsze koła, będą
pokonywały w dół. Trasę układamy
zatem specjalnie pod konkretny
typ samochodów.

fot. National Geographic

A.J.: Zdarzyło się, że ktoś w obawie
o auto z Subariady zrezygnował?
B.N.: Owszem, były takie przypadki, ale naprawdę nieliczne. Teraz przypominam sobie dwie takie
sytuacje. I stało się to już w trakcie
wyjazdu, a nie przed nim. Jedna
ekipa odłączyła się od nas na pewnym etapie ze względu na trudne
warunki pogodowe, uczestnicy
drugiej grupy chcieli w pewnym
momencie trochę więcej czasu
poświęcić na zwiedzanie.
A.J.: Czy mają już Państwo gotowy
grafik kolejnych Subariad?
M.K.: Tak, mamy ułożony
plan na rok 2021, a nawet część
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roku 2022. Nie będzie w nim jednak za wiele nowości ze względu
na to, że nie wyszły nam Subariady
w roku minionym. Wszyscy aktywni na forum wiedzą już z pewnością, że swoją premierę będzie
miał wyjazd na Korsykę. Mieli
oni już również okazję usłyszeć
o Sardynii. W tym roku odbędzie
się ponadto kilka naszych standardowych wypraw. Dodam jeszcze,
że za rok albo rok z kawałeczkiem
Subaru również gdzieś poleci… Otóż
w styczniu 2022 chcemy zorganizować pierwszą Subariadę po Nowej
Zelandii! Mieliśmy okazję poznać
ten kraj, spędziliśmy tam z Beatą
miesiąc. Wyspa jest bardzo atrakcyjna i bardzo dobrze przygotowana
na potrzeby turystów.

fot. Archiwum Beaty Nowik i Miłosza Kalecińskiego

A.J.: Wybiegając dalej w przyszłość, jakie jeszcze kierunki
świata Państwo rozważają?
M.K.: W głowach kiełkuje nam
cała masa kierunków. Wiadomo
na przykład, że Stany Zjednoczone
i generalnie cała Ameryka Północna, choć cywilizowane, są bardzo
atrakcyjne zarówno wyprawowo,
jak i przyrodniczo. Ciągnie nas
w różne miejsca. Jak wspomniałem jednak wcześniej, rok ma
tylko 365 dni. Dlatego staramy się
realizować filozofię, żeby raczej
jeździć na tereny mniej cywilizowane, bardziej dzikie, odmienne
kulturowo i środowiskowo. Każdy
doskonale wie, jak wygląda i jak się
jedzie przez typowy las liściasty.
Czymś zupełnie innym i na pewno
ciekawszym będzie zatem przejazd
przez wydmy, tajgę czy step w Kazachstanie. Na pewno też bardziej
odkrywczy będzie wyjazd w rejon,
w którym występują inny język,
religia czy kultura.
A.J.: Życzę, aby udało się Państwu zrealizować wszystkie
wyprawy zaplanowane na kolejne
miesiące i oby nic tych planów
już nie krzyżowało. Serdecznie
dziękuję za rozmowę.
B.N. i M.K.: Dziękujemy!
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TEKST: MACIEJ PERTYŃSKI

TAKI SAM, ALE…
Doczekałem się. Nowy, szósty Outback już jest. Pojawił się z ponadpółrocznym,
covidowym opóźnieniem, ale najważniejsze, że wreszcie jest. Subaru uznało za swoje
stare amerykańskie powiedzonko „jeśli działa, nie naprawiaj”. Efektem tego podejścia jest
wielkie rodzinne kombi o bardzo dużym prześwicie, ogromnych kołach i muskularnych
„barkach” oraz „biodrach”.

32

Z

upełnie jakbym opisywał
poprzedni model, prawda?
Właśnie tak. Podobnie było
w roku 2014, gdy poprzedni model
zastępował czwartą generację Outbacka, i tak też było, gdy rynkowe
życie kończyła generacja trzecia.
Fakt, że między wersją trzecią
i czwartą różnice były nieco więk-

sze, ale i tak nikt nie miał wątpliwości, że Outback A.D. 2009 to
bezpośredni następca modelu
z roku 2003. „Skoro działa, nie jest
naprawiane” już od 18 lat, a Subaru
konsekwentnie doskonali swoją
początkową ideę komfortowego,
przestronnego i bezpiecznego samochodu rodzinnego o wysokiej

dzielności terenowej. Czyli SUV-a?
Niby tak, ale dla tych klientów,
którzy SUV-ów nie lubią… Którzy,
owszem, chcą, by ich rodzinne
kombi było wysokie i nie bało się
ani bezdroży, ani wyzwań związanych z ograniczoną przyczepnością, ale zarazem by cechowało się
świetnymi własnościami jezdnymi.
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Tak, to po prostu crossover klasy
średniej. Crossover, czyli właśnie
pojazd łączący cechy typowe dla
różnych klas, segmentów, rodzajów – często na pozór sprzeczne
ze sobą.
Mając tę wiedzę, wsiadałem do
najnowszego modelu marki spod
znaku Plejad nieco zdezorientowany. Kabina poprzednika była
zaprojektowana i wykończona
na bardzo wysokim poziomie,
ale to, co mnie powitało w kokpicie nowego Outbacka, okazało się
wręcz onieśmielająco luksusowe!
Przeżyłem poważny szok, choć
przecież widziałem przedtem zdjęcia i filmy prezentujące zalety nowego „okrętu flagowego” S ubaru
(flagowego w Europie). Na zdjęciach było widać, że wszystko jest
bardzo eleganckie i starannie wykonane, ale rzeczywistość zdecydowanie przyćmiła oczekiwania.
Jasne, zdaję sobie sprawę, że auta
prezentacyjne zawsze są specyfikowane tak, by móc pokazać
wszystkie osiągnięcia, ale pewne
rzeczy są niezmienne dla wszystkich poziomów wyposażenia. Nie
zaskoczyła mnie w testowanym
topowym wydaniu świetna skóra
na fotelach i desce rozdzielczej,
podobnie jak wszechstronna elektryczna regulacja znakomitych foteli, ale zaskoczyło mnie, że możliwe było tak wydatne poprawienie
dosłownie wszystkiego, co mnie
otacza. W poprzednim modelu
czułem się bardzo dobrze, ergonomia anatomiczna nie budziła
zastrzeżeń, a do specyficznie pojmowanej ergonomii funkcjonalnej
przyzwyczaiłem się już dawno,
ale tu… Po pierwsze, pozycja za
kierownicą okazała się znakomita. Po prostu. Po drugie, mnóstwo
elementów obsługi wyglądało
jak starzy znajomi, ale okazało
się, że nawet w kierownicy czy
zestawie zegarów (analogowych,
fizycznych – jakaż miła odmiana
po tych wszystkich wyświetlaczach, które pozwalają producentom oszczędzić mnóstwo kosz-
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kowego wyświetlacza z dobrze
rozplanowanymi fizycznymi przełącznikami, pozwalającymi wybierać i kontrolować najważniejsze
w czasie prowadzenia auta funkcje „na pamięć”. A wszystkie inne,
jako drugo- lub trzeciorzędne,
mogą poczekać na chwilę, kiedy
bezpieczne będzie zerknięcie
na konsolę centralną. Sterowanie
multimediami, ustawieniami podstawowymi, systemem informacyjnym oraz adaptacyjnym tempomatem odbywa się niezwykle
intuicyjnie z poziomu kierownicy,
którą wyposażono w tradycyjne
przyciski, niepozostawiające żadnych wątpliwości co do sposobu

tów!), choć niby takich samych,
dokonano niewielkich zmian,
które sprawiły, że są teraz bardziej
przejrzyste, wyraziste, zrozumiałe,
logiczne… Wielki, bardzo wyrazisty, pionowy ekran dotykowy,
którego się bałem, bo generalnie
jestem przeciwny rozwiązaniom,
które wymuszają odwracanie
wzroku od drogi (a przecież ikonki na ekranie nie wyczujemy
na oślep palcami, trzeba popatrzeć
na to, co się robi!), okazał się nie
tylko reaktywny i czuły, ale też
bardzo inteligentnie zaprojektowany. Jest bowiem centrum sterowania funkcjami pokładowymi,
stanowiącym połączenie doty-
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ich użycia i praktycznie niepozwalające na omyłki. Ich rozkład
jest zresztą nieodmiennie taki
sam od wielu lat.
Znacząco lepsze niż kiedykolwiek, sprawniejsze i szybsze są
multimedia, integracja smartfonu
poprzez Bluetooth jest błyskawiczna i bezbłędna, natomiast przewodowe łącze AppleCarPlay oceniam
jako najlepsze, najbardziej niezawodne ze wszystkich w testowanych przeze mnie autach. Nagłośnienie – przynajmniej to w topowej wersji, Harman/Kardon –
jest bardzo dobre, głośniki są
rozmieszczone w całej kabinie,
również na pograniczu dużego

i ustawnego bagażnika, którego
klapa jest otwierana i zamykana
elektrycznie.
Absolutnie szokujące jest seryjne wyposażenie z zakresu
ochrony i wsparcia – wszystko jest
w standardzie od bazowej wersji.
Włącznie z półaktywnymi lampami
głównymi full-LED, z adaptacyjnym
tempomatem, aktywnym nadzorem nad poziomem skupienia
kierowcy (kamery obserwują jego
oczy), kamerą i czujnikami cofania
(w wyższych wersjach mamy trzy
kamery, z przodu, z tyłu i z prawego
boku, by bezbłędnie przytulać się
do krawężnika przy parkowaniu
równoległym – każda ma po dwa
plejady.subaru.pl
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tryby widoku, wąsko- i szerokokątny), nadzorem nad ruchem poprzecznym z tyłu i martwym polem
lusterek oraz systemem E
 yeSight.
Ten ostatni już opisywałem szeroko. To oparty na stereowizji układ
obserwujący przedpole auta, pilnujący odstępu od poprzednika,
utrzymywania toru jazdy (prowadzi
auto precyzyjnie po środku pasa
i nie pozwala na niezamierzone
jego opuszczenie), czytający znaki
drogowe i w razie konieczności
aktywujący awaryjne autonomiczne hamowanie przed przeszkodą. O wszelkich zagrożeniach,
ale i stopniu ryzyka, ostrzega prosty
i intuicyjnie zrozumiały układ zie-

lonych, żółtych i czerwonych diod
pod szybą, przed oczami kierowcy.
Powtarzam: wszystko to jest seryjne. Nie spotkałem drugiego takiego
przypadku – przecież w innych
markach to wszystko kosztuje (jako
opcje), a Subaru daje to każdemu
klientowi w prezencie.
A może raczej po prostu pokazuje, że prezentowana przez markę
nieprzerwanie od 2013 roku postawa „bezpieczeństwo jest najważniejsze” to nie hasło marketingowe.
Auto ma oczywiście seryjnie
permanentny symetryczny napęd na cztery koła (z rozkładem
siły napędowej 60:40 i systemem
wektorowania momentu obroto-

wego między tylne koła), przeciwsobny silnik umieszczony z przodu
wzdłużnie oraz automatyczną,
bezstopniową skrzynię biegów
Lineartronic. Każdy z elementów układu napędowego – choć
na pierwszy rzut oka taki sam jak
w poprzedniku – został dopieszczony lub wręcz zrobiony od nowa,
z wykorzystaniem innych materiałów i technologii. Wolnossąca,
benzynowa, 2,5-litrowa jednostka
napędowa ma 4 cylindry, rozwija
moc maksymalną 169 KM i maksymalny moment obrotowy 252 Nm.
Z pewnością nie czyni to z dużego,
1,6-tonowego auta mistrza zrywów,
ale zapewnia Outbackowi dobrą
dynamikę, a przede wszystkim
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absolutny komfort prowadzenia,
bo inteligentnie sterowana skrzynia
w każdej chwili pozwala na sięgnięcie po maksymalne możliwości
napędu lub ekonomiczną, zrelaksowaną jazdę w świetnym komforcie
akustycznym. Pod względem wyciszenia kabiny nowy Outback wspiął
się naprawdę na wyżyny.
Wrażenia z jazdy okazały się
dokładnie takie, jakich się spodziewałem: w pełni konwencjonalne
zawieszenie o świetnym zestrojeniu w połączeniu z kołami o wielkim obwodzie traktują wszelkie
niedoskonałości podłoża z pełną
wyższości obojętnością. Jasne, to
nie pneumatyka, wiemy, po czym
jedziemy, ale duży rozstaw osi i ol-

brzymie koła nie pozwalają na jakikolwiek dyskomfort. Układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny,
reaktywny i zapewnia bardzo dobrą
informację zwrotną (feedback),
a ponieważ auto jest też stabilne
i posłuszne poleceniom wydawanym poprzez kierownicę, jazda jest
pewna i satysfakcjonująca.
Warto było czekać – to auto,
choć jest tu jeszcze pole do pewnych usprawnień, jak choćby
dodanie tempomatowi funkcji
automatycznego dostosowywania
prędkości jazdy do ograniczeń (teraz tylko ogranicznik prędkości ma
tę funkcję), jest naprawdę świetne.
Takiej góry zalet po prostu się nie
spodziewałem.
PLEJADY 3/2021
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TEKST I ZDJĘCIA: PIOTR CIECHOMSKI

OPOWIEŚĆ O PEWNYM LEŚNIKU
Ponad ćwierć wieku temu Subaru wymyśliło Forestera. Pomimo tego, że przez lata
samochód się zmieniał, jego podstawowe założenia pozostały takie same. Dzięki temu
przesiadając się pomiędzy kolejnymi generacjami modelu, nie mamy wątpliwości,
że to ciągle stary, dobry Forester.

P

andemia wywróciła nasze
życie do góry nogami, zmieniła dotychczasowe zwyczaje
i przyzwyczajenia. Zostaliśmy
zamknięci w domach, przestaliśmy podróżować. Co prawda obostrzenia zostały w ostatnim czasie
poluzowane, ale ciągle daleko nam
do normalności, jaką pamiętamy
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sprzed wybuchu pandemii. Zmienił
się też model podróżowania –
transport zbiorowy jest na cenzurowanym; w końcu powinniśmy
unikać dużych skupisk ludzkich.
To wszystko wskazuje na to,
że w tym roku najrozsądniejszym
sposobem wakacyjnego podróżowania będzie samochód. Najlepiej

taki, który z jednej strony pozwoli
szybko i komfortowo dojechać
na miejsce docelowe, a z drugiej
strony będzie pakowny i pojemny,
ekonomiczny i ekologiczny, a gdy
zajdzie taka potrzeba – bez większego kłopotu poradzi sobie tam,
gdzie zabraknie utwardzonej drogi.
W końcu to, co najciekawsze, za-

zwyczaj jest z dala od uczęszczanych szlaków… Wypisz, wymaluj –
Forester!

W drogę!
Skoro wybrałem idealne auto do
podróżowania, to czas na wycieczkę. W telefonie wpisuję zakopiański
adres, a dzięki funkcji Android Auto/
Apple CarPlay nawigacja z telefonu
widoczna jest na wyświetlaczu
centralnym Subaru. Proste i genialne rozwiązanie, dzięki któremu
mam cały czas dostęp do najbardziej aktualnych map i najświeższe
informacje o ruchu drogowym.
Zresztą we wnętrzu znajdziemy
więcej nowoczesnych systemów

i rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i komfortem. Pomimo
tego w pachnącym nowością Foresterze ciągle czuć, że to samochód
zbudowany w starym, dobrym stylu.
Ot, choćby takie szczegóły jak zegary. Wbrew panującej wokół modzie, w Subaru są ciągle analogowe
wskaźniki, a nie słabo widoczny
w ostrym słońcu wyświetlacz. Tak
samo przyciski do regulacji temperatury – fizyczne klawisze pozwalają na regulację klimatyzacji bezwzrokowo. Spróbujcie tej sztuczki
na dotykowym ekranie innego auta.
Ta niechęć do bezrefleksyjnego podążania za modą i gadżeciarstwem
daje mi poczucie, że obcuję z czymś

Subaru Forester –
idealny samochód
na wakacyjną
podróż; pozwoli
szybko i komfortowo dojechać
na miejsce docelowe, a zarazem jest
pakowny i pojemny,
ekonomiczny
i ekologiczny,
a gdy zajdzie taka
potrzeba – bez
większego kłopotu
poradzi sobie tam,
gdzie zabraknie
utwardzonej drogi.

porządnym. Siedząc w środku, mam
wrażenie, że to kawał porządnego
żelaza, które nie klęka przy byle
okazji. Zresztą na ten wyjątkowy
status producent z Kraju Kwitnącej
Wiśni pracował przez pięć generacji
Forestera, co przekłada się na dwie
i pół dekady obecności na rynku.
W internecie znajdziecie informacje, że historia kultowego Subaru
rozpoczęła się w 1997 roku, co nie
jest do końca prawdą. Dwa lata
wcześniej, w 1995 roku, na tokijskim salonie samochodowym
Subaru pokazało bardzo ciekawy
prototyp bazujący na Imprezie,
a przede wszystkim na jej układzie napędowym. Streega, bo tak
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się nazywał ów samochód, został
określony jako MSV – Multi Sport
Vehicle. Wyglądał nieco pokracznie, ale wzbudził tak duże zainteresowanie, że Subaru podjęło
decyzję o jego seryjnej produkcji.
Nieznacznie poprawiono stylistykę
oraz zmieniono nazwę i w lutym
1997 roku Forester, bo tak nazwano
produkcyjną wersję Streegi, trafił
do salonów sprzedaży. Początkowo
był dostępny tylko na rodzimym
rynku; to stara sztuczka Japończyków. Zanim samochód zostanie
zaoferowany klientom z całego
świata, jest sprzedawany tylko
lokalnie, przechodząc swoistą kwarantannę. Kiedy producent zyska
pewność, że produkt jest pozbawiony wad i błędów konstrukcyjnych,
wtedy auto trafia do sprzedaży
poza matecznik. To właśnie dzięki
temu samochody z Kraju Kwitnącej
Wiśni uchodzą za tak doskonałe
i bezawaryjne. Aktualnie w salo-

nach Subaru można kupić piątą
generację Forestera, która udanie
kontynuuje tradycje swoich poprzedników. Wóz czerpie pełnymi
garściami ze swojej tradycji. Przede
wszystkim ciągle swoim wyglądem
przypomina starego, dobrego Forka.
Zachował też wszystkie cechy swoich poprzedników. Tak jak w modelu z lat 90. nadal ma symetryczny,
stały napęd na obie osie, napędzany
jest bokserem, a płyta podłogowa
jest wspólna z typowo osobowymi
modelami marki. Ale to nie wszystko! Stare i sprawdzone składniki
zostały doprawione współczesnymi dodatkami: silnik spalinowy
wspomagany jest elektrycznym,
a wszystko bazuje na nowoczesnej
płycie podłogowej Subaru Global
Platform. Dzisiejsza technika dba
też o to, aby samochód prowadził
się bezpiecznie i pewnie, żeby
był ekonomiczny i ekologiczny.
Jak ważny jest ten ostatni aspekt,

Siedząc w środku,
mam wrażenie,
że to kawał
porządnego żelaza,
które nie klęka
przy byle okazji.
Zresztą na ten
wyjątkowy status
producent z Kraju
Kwitnącej Wiśni
pracował przez
pięć generacji
Forestera, co
przekłada się
na dwie i pół
dekady obecności
na rynku.

przekonuję się, tkwiąc w porannym
korku w zasnutym smogiem Krakowie. Słynna zakopianka, czyli
trasa z Krakowa do Zakopanego
w dużej mierze została przebudowana, ale zanim na nią wjadę,
muszę przebić się przez miasto.
Potem nowa dwupasmowa droga
pozwala już na płynną jazdę. Standardowe wyposażenie Forestera
to EyeSight. Cyfrowe oczy, którymi
Subaru spogląda na drogę i stara
się dostrzec potencjalne niebezpieczeństwa, których kierowca mógł
nie zauważyć. Technologia czuwa
nad tak wieloma aspektami jazdy,
że może się wydawać, że człowiek
jest zbędny. System na bieżąco
analizuje sytuację na drodze, rozpoznaje m.in. znaki drogowe, pasy
na drodze, utrzymuje odległość
od poprzedzającego auta. Jednak
to tylko elektronika. EyeSight jedynie pomaga człowiekowi, który
zawsze sam podejmuje decyzje.

Dlatego we wnętrzu jest kolejna
kamera, która obserwuje twarz kierowcy. Gdy tylko system rozpozna,
że ten nie patrzy na drogę (zajmując
się choćby, o zgrozo, smartfonem!)
natychmiast go skarci. Ci, którzy
uważają, że we własnym aucie nie
jest im potrzebna taka inwigilacja,
mogą ją wyłączyć. Pamiętajcie tylko, że Subaru w tym kontrolowaniu
drogi nie jest nachalne, a wszystko,
co robi, jest dla naszego dobra. Poza

tym kamera, wzorem dzisiejszych
smartfonów, potrafi rozpoznać
twarz kierowcy i włączyć np. jego
ulubione stacje radiowe. Pod czujnym okiem elektronicznych aniołów stróżów droga szybko mija.
Dojeżdżam do Chabówki i wybieram
zjazd na Czarny Dunajec. To wąska,
lokalna droga, ale 150-konny bokser zaskakująco dobrze radzi sobie
na stromych podjazdach. Cały czas
jest wspomagany przez silnik elektryczny o mocy niespełna 17 KM.
Pełni on podobną rolę do turbiny –
zapewnia szybkie i dodatkowe
konie mechaniczne, gdy tylko kie-
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rowca mocniej wciśnie gaz. Z kolei
górskie zjazdy to szansa na rekuperację, czyli odzyskiwanie energii,
która trafia do akumulatora znajdującego się pod podłogą bagażnika.
I tu ciekawostka – bagażnik ma
standardową pojemność; udało się
zabudować baterię bez zmniejszania jego pojemności. Bezstopniowa
skrzynia biegów pod względem
wykorzystania mocy i momentu,
jaki generuje układ napędowy, jest
optymalna. Po kilkudziesięciu minutach jestem na miejscu. Z baku
ubyło niespełna 8 litrów na każde
pokonane 100 km.

System na podstawie informacji
z czujników
znajdujących się
przy kołach tak
zarządza napędem,
że nie ma potrzeby
stosowania drogich
i ciężkich blokad
mechanizmów
różnicowych.

Górskie szlaki
Nowy dzień zapowiada się słonecznie. Czarny lakier Forestera
kontrastuje z pomarańczowymi
dodatkami. Te kolorystyczne
akcenty to wyróżnik limitowanej
wersji Special Edition. Znajdziemy je zarówno na zewnątrz, jak
i wewnątrz auta. Świetnie z nimi
współgrają duże, 18-calowe, ciemne felgi – również zarezerwowane
tylko dla tej wersji. Wyposażenie
jest praktycznie kompletne – diodowe światła, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamera
cofania czy rozbudowane systemy
bezpieczeństwa ze wspomnianym systemem E yeSight na czele
to tylko niektóre z długiej listy
standardowych dodatków. Mnie
najbardziej cieszy duży, odsuwany
szklany dach. Znajomi górale z zachwytem cmokają na widok S
 ubaru
i proponują trasę, podczas której
będziemy mogli sprawdzić go z dala
od utwardzonych dróg. Forestery
wszystkich generacji to stały obraz
Podhala. Ta popularność wynika
przede wszystkim z ich dzielności
PLEJADY 3/2021
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terenowej. Subaru może nie wygląda jak wóz przeprawowy, ale to
samochód, który w terenie daje
sobie radę lepiej niż niejedno auto
terenowe. A na pewno zajedzie
znacznie dalej niż popularne SUV-y
z delikatnymi napędami, o zwykłych osobowych autach nie wspominając. Lata obecności Subaru
w sporcie motorowym, na szutrach
i asfaltach, zimą i latem, przyniosły
bezcenne doświadczenia, z których dzisiaj firma korzysta pełnymi
garściami. Forester prowadzi się
genialnie. Gdybym sam nie spróbował, to ciężko byłoby mi uwierzyć,
że tak wysoko zawieszone auto
prowadzi się w zakrętach jak mały
gokart – co udało się sprawdzić
w drodze do Zakopanego. Można
powiedzieć, że ta rewelacyjna
trakcja to zasługa stałego napędu
4×4. Ale czy Forester jeździłby tak
samo dobrze, gdyby nie jego nisko
położony środek ciężkości? A ten
z kolei wynika z zastosowania
nowoczesnej platformy SGP i specyfiki budowy silnika. Bokser to nie
tylko moc i moment, charakterystyczny dźwięk i znak rozpoznawczy Subaru. Dzięki swojej płaskiej
budowie powoduje, że środek
ciężkości jest położony znacznie
niżej niż w autach z „normalnymi”
silnikami. Wszystko to przekłada
się na prowadzenie auta i bezpieczeństwo, zarówno na asfaltowej
szosie, jak i poza nią. To wynik
współdziałania wielu elementów
i systemów, które dopiero połączone w całość dają tak dobry efekt.
Zjeżdżając z ubitej drogi, wybieram
jeden z trybów X-MODE. System
na podstawie informacji z czujników znajdujących się przy kołach
tak zarządza napędem, że nie
ma potrzeby stosowania drogich
i ciężkich blokad mechanizmów
różnicowych. 22 cm prześwitu
pozwalają na bardzo dużo, tym
bardziej że umieszczone w rogach
pojazdu koła zapewniają bardzo
przyzwoite kąty: natarcia, zejścia
czy rampowy. Subaru jest niewzruszone, a podróżujący ze mną górale
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zachwyceni. Podczas przejażdżki
w lekkim terenie Forek spalił nieco więcej – komputer raportuje,
że spalanie wzrosło do 9 l/100 km,
co, ze względu na warunki, należy
uznać za rewelacyjny wynik. Dojeżdżamy do miejsca, skąd dalej
pójdziemy na piechotę. S
 ubaru
parkuje pod wejściem na szlak,
ale odchodząc od auta, mimowolnie odwracam się i patrzę na jego
bryłę. Trzeba przyznać, że wygląda
nad wyraz dobrze. Nie lubię błyskotek, a w Special Edition wszystkie
chromowane elementy zostały
zastąpione czarnymi wstawkami.
To wóz, który swoim wyglądem
nie wzbudzi zawiści i zazdrości
sąsiadów. To auto nie wywołuje
żadnych negatywnych emocji, za to
wzbudza zaufanie. Patrząc na niego, ma się pewność, że można
na nim polegać. Przed wieczorem
schodzę ze szlaku i wsiadam do
Forka. Na dworze jest przyjemnie
ciepło. Odsuwam okno dachowe
i chwilę siedzę w ciszy. W Foresterze jest coś takiego, że czuję
się w nim dobrze. Może nie pod
każdym względem jest naj, ale jest
świetny w każdej kwestii. Nie znam
drugiego tak uniwersalnego auta.
Jest trochę jak mój ulubiony plecak,
który zawsze zabieram na górskie
wyprawy, a jednocześnie ganiam
z nim codziennie po mieście. Pewnie znalazłbym lepszy, lżejszy,
a przede wszystkim droższy model.
Ale w tym znam wszystkie zakamarki i świetnie się z nim czuję.
Za nic nie zamieniłbym go na inny.
Odpalam wóz i ruszam – baterie
elektrycznego silnika pozwalają
na bezszelestny start i pokonanie niespełna dwóch kilometrów
w trybie bezemisyjnym. W sam raz,
żeby podjechać np. wieczorem pod
dom, nie budząc śpiących dzieci.
Bardzo mi się podoba to połączenie
nowego ze starym. Jeżeli ktoś mnie
zapyta, czy polecam Forestera, to
odpowiem, że wracając do Krakowa, wybrałem drogę możliwie
naokoło, nie chcąc, aby podróż się
zbyt szybko skończyła.
plejady.subaru.pl
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TEKST: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

7TH SUBARU WINE CRUISE –

PODKARPACIE, CZYLI CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE
O podkarpackich winach wiedziałem tak naprawdę niewiele. Trafiłem kiedyś
przypadkiem na stronę internetową prowadzoną przez jednego z ojców winiarstwa w tym
rejonie, Romana Myśliwca, gdy szukałem informacji na temat domowej produkcji wina
z winogron otrzymanych od teścia. Jednak dopiero kilka lat później, gdy polskie wina
zaczęły pojawiać się w restauracjach i na półkach sklepowych, zainteresowałem się
bardziej tym regionem jako kierunkiem na winną wyprawę. Wyjazd na Podkarpacie długo
czekał na opisanie, więc z pewnością wiele się zmieniło od tego czasu, niemniej jednak
w obecnej sytuacji związanej z ograniczeniami w podróżowaniu za granicę relacja z niego
może być źródłem inspiracji na weekendową wycieczkę lub nawet dłuższy urlop.
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organizacji kopalnia szybko się
rozwinęła, doskonalono metody
wydobycia, wykonując początkowo
płytkie rowy, do których naturalnie
sączyła się ropa, a następnie kopiąc
coraz głębsze szyby, tzw. kopanki,
drążone ręcznie, a później z wykorzystaniem maszyny parowej.
Najgłębsza z nich, kopanka Janina
o głębokości 250 m, jest eksploatowana do dziś. Łukasiewicz nie tylko
rozwijał technologię destylacji ropy,
uzyskując doskonałej jakości naftę, ale także zaprojektował lampę
naftową. Dzięki niemu od 31 lipca
1853 roku oświetlenie zyskał szpital lwowski na Łyczakowie. Był on
także wielkim społecznikiem,
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fot. Przemysław Kaczmarek × 2

W

organizacji wyjazdu bardzo pomógł nam forumowicz Robert (@Guliwer),
który nie tylko zarezerwował degustacje w kilku winnicach, ale także
osobiście sprawdził wszystkie
miejscówki. Dodatkowo wraz
z żoną Sabiną (@Sabaru) ugościli
nas w swoim domu na rozpoczęcie
imprezy i towarzyszyli nam pierwszego wieczora, który spędziliśmy
na kolacji w pizzerni w centrum
Krosna. Bardzo ubolewali, że nie
mogli wziąć udziału w całej imprezie, mieli jednak zaplanowane
wcześniej uroczystości rodzinne,
z których nie mogli zrezygnować.
Pierwszym punktem programu następnego dnia była wizyta
w Bóbrce. Podkarpacie bowiem nie
samym winiarstwem stoi, ale słynne jest także, choć nie tak jak Półwysep Arabski, z przemysłu naftowego. W Bóbrce, w miejscu, gdzie
w 1854 roku powstała kopalnia
ropy naftowej, znajduje się Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.
Występowały tutaj naturalne
wycieki „oleju skalnego”, którymi
zainteresował się ziemianin Tytus Trzecieski. Zawiązał on wraz
z farmaceutą Ignacym Łukasiewiczem oraz wójtem gminy Bóbrka
Karolem Klobassą-Zrenckim spółkę
naftową. Dzięki zapałowi i dobrej

1 hektar powierzchni z centralnie
umiejscowioną winiarnią, nad
którą znajduje się dom właściciela. Roztacza się z niej przepiękna
panorama, m.in. na ruiny zamku
Kamieniec, od którego wzięła
swoją nazwę. Pomimo niewielkich
rozmiarów uprawia się w niej kilka
odmian winorośli, m.in. Regent,
Rondo, Leon Milot, Solaris czy
Hibernal. Po krótkiej prelekcji
dotyczącej historii winnicy i produkcji wina odbyła się degustacja.
Wina były smaczne i z charakterem. Było widać, że pomimo zaledwie kilkuletniego doświadczenia
winiarz podchodzi do produkcji

wina z pasją i zaangażowaniem.
Po degustacji i zakupach udaliśmy się na spacer na ruiny zamku. Pochodzi on z XIV wieku,
jednak słynie przede wszystkim
ze XVII-wiecznego sporu sądowego pomiędzy rodziną Skotnickich,
ówczesnych właścicieli, a rodziną
Firlejów. To ich konflikt zainspirował Aleksandra Fredrę do
napisania Zemsty. Połowa zamku
była bowiem posagiem jego żony
Zofii z Jabłonowskich Skarbkowej.
Fredro, studiując dokumenty historyczne, natknął się na zapisy
dotyczące owego sporu. W ruinach
zamku mieści się obecne muzeum,

a na jego dziedzińcu pomnik z popiersiem Tadeusza Kościuszki.
Po zwiedzaniu część uczestników spróbowała swoich sił w strzelaniu z łuku na przyzamkowej
strzelnicy. Rywalizacja była zacięta
i niektórym, pomimo wcześniejszej
degustacji, udało się nawet trafić
w tarczę.
Kolejnego dnia po śniadaniu
opuściliśmy hotel w Krośnie i udaliśmy się do Jasła, gdzie czekały
nas dwie kolejne degustacje. Tym
razem poruszaliśmy się taksówkami, choć trzeba przyznać, że w takich małych miastach jak Jasło
skorzystanie z nich było sporym

fot. Przemysław Kaczmarek ›

Czas spędzony
w muzeum był nie
tylko niesamowitą
lekcją historii przemysłu naftowego,
ale także ukazał
nam, jakie rzeczy
można było osiągnąć dzięki pasji
połączonej z dobrą
organizacją i determinacją, pomimo
nierozwiniętej
wówczas jeszcze
technologii.

‹ fot. fot. Przemysław Kaczmarek

Muzeum jest fantastycznie
zorganizowane, przewodnik przedstawiał informacje w interesujący
sposób, a dzięki wykorzystaniu
nowoczesnej techniki holograficznej mogliśmy także podpatrzeć
mistrza Ignacego podczas pracy
w laboratorium.
Po powrocie do hotelu w Krośnie i obiedzie udaliśmy się zorganizowanym także przez @Guliwera transportem do wsi Korczyna,
na pierwszą degustację. Znajdująca się tam Winnica Zamkowa
założona została w 2011 roku.
Usytuowana na południowo-zachodnim zboczu winnica ma około

wyzwaniem. Pierwsza degustacja odbyła się w winnicy Dwie
Granice. Wystrój i wyposażenie
winiarni robiły wrażenie. Winnic
nie mogliśmy zobaczyć, gdyż mieściły się poza Jasłem. Nie mieliśmy
także okazji poznać właściciela,
gdyż nie pochodzi on z Podkarpacia i nie jest winiarzem, a winnica
jest jednym z jego przedsięwzięć
biznesowych. Degustację prowadził zatrudniony w winiarni
sommelier, obsługa była na wysokim poziomie, a wina były niezłe,
jednak brakowało temu miejscu
atmosfery, którą tworzy winiarz.
Na szczęście zrekompensowała

fot. Przemysław Kuźma

fot. Przemysław Kuźma × 3

dbającym o rozwój okolicy, wspierał finansowo ruchy wolnościowe,
organizował budowę szkół, dróg,
mostów. Założył także tzw. Kasę
Bracką, ubezpieczalnię dla pracowników kopalni. Uzyskał on za swoją
działalność tytuł Szambelana Papieskiego oraz Order św. Grzegorza
od papieża Piusa IX. Czas spędzony
w muzeum był nie tylko niesamowitą lekcją historii przemysłu
naftowego, ale także ukazał nam,
jakie rzeczy można było osiągnąć
dzięki pasji połączonej z dobrą
organizacją i determinacją, pomimo
nierozwiniętej wówczas jeszcze
technologii.

fot. Przemysław Kuźma ›

fot. Przemysław Kuźma

fot. Przemysław Kaczmarek
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Na ostatnią degustację udaliśmy
się do przepięknie
położonej winnicy
Spotkaniówka we
wsi Połomia. Pobyt
w tym urokliwym
miejscu był zwieńczeniem naszej
winnej wyprawy na
Podkarpaciu.

na ostatnią degustację do winnicy
Spotkaniówka, położonej we wsi
Połomia.
Winnica położona jest na łagodnym zboczu, z którego roztacza się
przepiękna panorama. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od spaceru wśród
winorośli. Pośrodku zbocza, pomiędzy rzędami winnych krzewów
zbudowana była długa drewniana pergola, której ściany i strop
tworzyły winne pędy. Właściciel
opowiedział nam o historii winnicy,
uprawianych odmianach, a następnie zaprezentował winiarnię oraz
pokoje gościnne. W trakcie wizyty
spróbowaliśmy kilku wyśmienitych
win, białych ze szczepów Hibernal
i Bianca, różowego ze szczepu Rondo oraz czerwonych Rondo, Regenta i Cuvee Polomia. Po oficjalnej
części degustacji czekało nas jeszcze wieczorne ognisko i pieczenie
kiełbasy. Było to cudowne zakończenie tego wyjazdu. Podkarpacie
nas zauroczyło i na pewno chętnie
tam kiedyś wrócimy.

Nazajutrz po śniadaniu wróciliśmy do Krosna, gdzie czekała nas
wizyta w Centrum Dziedzictwa
Szkła Krosno. Jest to nowoczesne
muzeum, zlokalizowane w centrum miasta, w którym oprócz
poznania historii krośnieńskiego
hutnictwa, sięgającej 1923 roku,
można podziwiać kunszt tutejszych współczesnych artystów,
a także obserwować na żywo
kolejne etapy hutniczej obróbki. Na zakończenie zwiedzania
można również zakupić szklane
wyroby w przymuzealnym sklepie.
Istnieje także możliwość uczestnictwa w warsztatach z tworzenia
i zdobienia szklanych eksponatów.
Jest to na pewno miejsce warte
odwiedzenia. Po zwiedzeniu muzeum oraz szybkiej kawie na krośnieńskim rynku udaliśmy się
na północ do miejscowości Glinik
Charzewski, gdzie w dworze Maria
Antonina mieliśmy spędzić ostatni nocleg. Stamtąd po wczesnym
obiedzie udaliśmy się busikiem

fot. Przemysław Kaczmarek × 4

nam te niedostatki druga degustacja. Zanim jednak dotarliśmy do
winnicy Jasiel, spożyliśmy obiad
w restauracji o swojsko brzmiącej
nazwie Afrodyta.
Winnica Jasiel położona jest
nieopodal Jasła i ukryta w lesie.
Prowadziła do niej kręta wąska
droga, co dodatkowo nadawało jej
tajemniczości. Dróżka kończyła się
malowniczą polaną, z dwoma stawami. Do polany przylegało zbocze,
na którym znajdowała się jedyna
na Podkarpaciu winnica tarasowa.
Na tak ukształtowanym zboczu
wytworzenie szerokich na 2–3 metry stopni, na których w poziomych
rzędach rosną winne krzewy, wymagało od właścicieli wiele trudu.
Wysiłek jednak się opłacił i finalny
efekt robi niesamowite wrażenie.
W trakcie prac okazało się również,
że zbocze ma unikalny dla tego regionu skład gleby, bardzo korzystny dla uprawy winorośli i znajdujący odzwierciedlenie w smaku win.
W tej winnicy doświadczyliśmy
tego, czego zabrakło podczas poprzedniej degustacji. Właściciel
opowiadał o wszystkim z taką
pasją, że słuchało się go z prawdziwą przyjemnością. Po spacerze
winnymi tarasami, ze wspaniałym
widokiem na leżącą poniżej polanę, zasiedliśmy przy stołach pod
wiatą i rozpoczęliśmy degustację.
Wina były wyśmienite, towarzyszyły im mięsa z grilla, lokalne
sery oraz ciąg dalszy winnych
opowieści. Po degustacji i sutej
kolacji zrobiliśmy listę win, które
chcieliśmy zakupić i umówiliśmy
się z właścicielami na ich odbiór
w dniu powrotu do domu.
Pisząc ten artykuł, przeczytałem
na stronie winnicy, że w ubiegłym
roku przeszła nad Jasłem gwałtowna burza z gradobiciem, która
dość mocno zniszczyła uprawy
i uszkodziła tarasowe zbocze. Jednak dzięki determinacji właścicieli
oraz funduszom zebranym przez
miłośników ich win w publicznej
zbiórce przywracany jest dawny
blask winnicy.
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TEKST: DAMIAN SŁOWIOCZEK

„TRZY SIOSTRY” W TEATRZE STU –
DROGA DO DOSKONAŁOŚCI

Chociaż proces powstawania spektaklu teatralnego jest
diametralnie różny od produkcji samochodu, to w obydwu
przypadkach znajdziemy wspólne elementy decydujące
o powstaniu czegoś wyjątkowego. To pasja, wiedza i ciężka praca.
Tylko jeśli współdziałają one ze sobą na każdym etapie, możemy
oczekiwać doskonałych efektów. W Subaru ta droga zaczyna się
od szkiców koncepcyjnych i pierwszych prototypów, następnie
prowadzi przez laboratoria, warsztaty i niezliczone testy aż po taśmę
produkcyjną, by w końcu doprowadzić do salonu, gdzie wszystko
zostaje wynagrodzone błyskiem w oku klienta kładącego ręce
na kierownicy swojego wymarzonego samochodu.

W

przypadku krakowskiego Teatru STU mamy
ogromne szczęście przekonać się, jak wyjątkowa potrafi
być droga sztuki teatralnej od jej
pierwszej próby czytanej aż po
chwilę, w której widz ze łzą w oku
składa ręce do oklasków po spektaklu. Krzysztof Jasiński, który
założył ten legendarny teatr przed
55 laty, przez cały ten czas rozwijał
i doskonalił sam proces twórczy
powstawania dzieła scenicznego.
Nieugiętą pasją, poszerzaną wiedzą i wieloletnią pracą wytyczył
w końcu zupełnie unikatową i niepodrabialną drogę, którą podejmują spektakle trafiające na deski
Teatru STU. Jak wygląda ta droga?
Co decyduje o tym, że spektakle
krakowskiego teatru cieszą się
tak ogromnym uznaniem i popularnością? Odkryjmy kulisty tej
tajemnicy, przyglądając się najnowszej superprodukcji w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego – „Trzem
siostrom” Antona Czechowa, powstałym z okazji jubileuszu 55-lecia Teatru STU.
Droga na scenę przy alei Krasińskiego w Krakowie jest dla
każdej sztuki teatralnej daleka
także w zupełnie dosłownym sensie. Rozpoczyna się ona bowiem
niemalże pięćset kilometrów
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na północ od królewskiego miasta,
w niewielkiej wsi Grom na granicy
Warmii i Mazur. To tutaj Krzysztof
Jasiński stworzył miejsce prób
i warsztatów teatralnych, w którym
każdego lata spotyka się z aktorami i twórcami przedstawień, aby
w skupieniu i wyciszeniu, a przy
tym w rodzinnej i przyjacielskiej
atmosferze pracować nad premierami kolejnych sezonów teatralnych. Idea zakwitła pośród otaczających posesję pól i zasadzonych
własnoręcznie przez Jasińskiego
drzew, kiedy obsada przygotowywanej „Zemsty” Aleksandra Fredry
spotkała się w Gromie na tydzień
prób do spektaklu. To, co z boku
mogło wyglądać jak wakacje grupy
przyjaciół, było tak naprawdę czasem intensywnej pracy aktorów
nie tylko nad rolami, ale także
nad sobą. Jasińskiemu zależało
na stworzeniu przestrzeni dla
artystów, w której każdego dnia
mogliby odkrywać w sobie coś
nowego, otwierać się na możliwości interpretacyjne tekstu przytłumione przez codzienną rutynę,
którą dzięki wspólnemu wyjazdowi mogli zostawić daleko za
sobą. Służyły temu także wykłady,
warsztaty, a nawet zajęcia z jogi.
Wszystko to przyniosło znakomite
efekty. Zarówno poszczególne

Joanna Pocica – Masza, Daria Polasik-Bułka – Olga
i Weronika Krystek – Irina, fot. Tomasz Szkodziński
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fot. Krzysztof Dubiel

kreacje, jak i zgranie całego zespołu złożyły się na wielki sukces
„Zemsty”, która nieprzerwanie od
tamtej pory gości w repertuarze
STU i przyciąga komplety widowni.
Jasnym było, że idea letnich
prób w Gromie nie tylko musi być
kontynuowana, ale i rozwijana.
Od 2004 roku do dziś to właśnie
tam odbywa się większość prób
nadchodzących premier teatru,
a do tego różnego rodzaju warsztaty
teatralne oraz wykłady otwierające
aktorów i twórców na niebanalne
rozwiązania, które mogą później
wcielić w życie podczas swojej
pracy nad rolą, scenografią, ruchem
scenicznym, kostiumem. Nie inaczej było podczas prac nad „Trzema
siostrami”. W Gromie obserwował
je Tadeusz Nyczek, kończąc swoją
książkę „Do STU razy sztuka. Opowieść teatralna”. Wspominając czas
spędzony z ekipą spektaklu, pisze:
Pięknie tam jest, bo byłem, miód
i wino piłem. W lesie pełnym brzóz,
sosen, jabłoni, grusz, krzewów roz-
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Na zdjęciu Krzysztof Jasiński, fot. Zofia Jasińska

maitej maści, kwietnych szpalerów
i pomostu kąpielowo-rybackiego nad
jeziorem można się czuć jak na półwiejskich wywczasach, gdyby nie
atmosfera najpoważniejszej, całodziennej pracy. (…) Dwa razy dziennie
po cztery pełne godziny.
Przypuszczałem, że to będzie
najwyżej polizanie lodów przez szybę.
(…) A jednak. Okazało się, że te kilka
prób wystarczyło, żeby zobaczyć
cały spektakl. Nie w rzeczywistości,
ale w wyobrażeniu. Ku swojemu
zaskoczeniu widziałem i słyszałem aktorów umiejących tekst. (…)
Widziałem postawione reżysersko
wszystkie sceny układające się w logiczne ciągi fabularne. Ale przede
wszystkim przyglądałem się znakomitej współpracy reżysera z aktorami. Współpracy, nie tylko pracy,
bo to działało w dwie inspirujące się
wzajemnie strony. Niby tak to w ogóle
powinno wyglądać w teatrze, ale tu
było znacznie intensywniejsze, bardziej skupione. Może dlatego, że obie
strony miały do siebie maksymalne

W niewielkiej wsi
Grom na granicy
Warmii i Mazur
Krzysztof Jasiński
stworzył miejsce
prób i warsztatów
teatralnych.
Każdego lata
spotyka się tu
z aktorami i twórcami przedstawień,
aby w skupieniu
i wyciszeniu, a przy
tym w rodzinnej
i przyjacielskiej atmosferze pracować
nad premierami
kolejnych sezonów
teatralnych.

zaufanie. Także i dlatego, że nic temu
procesowi wymiany gestów i myśli
nie przeszkadzało, żadna ingerencja
z zewnątrz. Stodoła Gromu służąca do prób została przestrzennie
przysposobiona do formatu i układu
sceny krakowskiej, żeby potem nie
tracić czasu na dodatkowe adaptacje
i przeorganizowania pola gry. Finalny
projekt scenograficzny był już gotowy, co pozwoliło ustawić w stodole
na właściwych miejscach zastępcze
meble i rekwizyty.
Nigdy nie widziałem Jasińskiego
przy t a k i e j pracy. (…) Ze znakomitym skutkiem: aktorzy pod jego
ręką wspaniale lepili samych siebie
z drobnych i trafnych uwag, wspólnie
z nim szukali istoty każdego słowa
i gestu, odkrywali coraz głębsze
warstwy znaczeń, uruchamiali ciało
(które, jak wiadomo, nigdy nie kłamie) do pomocy w dogrzebywaniu się
prawdy tekstu.
Jak wynika z przytoczonej relacji, ten wyjątkowy sposób pracy
nad spektaklem owocuje znacznie
plejady.subaru.pl

prędzej niż w tradycyjnym systemie
prób większości teatrów, w którym
twórcy spotykają się na nie pomiędzy innymi obowiązkami aktualnie
trwającego sezonu teatralnego.
Do tego wartością dodaną staje się
zacieśnienie wzajemnych relacji,
rodzą się przyjaźnie, cementuje się
zaufanie. Uczestnicy prób nie są dla
siebie tylko współpracownikami.
Stają się członkami Rodziny Teatru
STU. Te niezwykłe relacje są sercem całego procesu powstawania
spektaklu, jego motorem napędowym. Tak jak w każdym Subaru
jest nim silnik, składający się z setek doskonale współdziałających
ze sobą, niezawodnych elementów,
z których każdy jest równie ważny
dla właściwego funkcjonowania
całości.
Jakie efekty przynosi ta metodyka pracy już na samej scenie?
Tym razem oddajmy głos Annie
Stafiej – teatrolożce, autorce
rozpraw teatralnych, konsultantce programowej i kierowniczce
literackiej teatrów. Znalazła się
ona wśród szczęśliwców, którym
w krótkim „oknie covidowym”
udało się uczestniczyć w premierze spektaklu „Trzy siostry”:
Wszystko sprawdziło się na premierze, która miała miejsce w Teatrze
STU, 18 lutego 2021. W niewielkiej
przestrzeni sceny STU zobaczyliśmy
całe domostwo sióstr Prozorowych.
Przede wszystkim salon, który „organizuje” całe życie domu i jego
mieszkańców, w nim toczą się najważniejsze rozmowy, tu tworzy się
odpowiedni klimat przedstawienia.
W nim, oprócz niezbędnych mebli,
jest i pianino, na którym można zagrać, bo w tej epoce się grywało!,
na ścianie pamiątkowe fotografie,
ikona, przed którą zapala się świece
smolnymi szczapkami, oczywiście!,
samowar, zegar na ścianie… Z salonu
przechodzi się do jadalni, a schodami
na górę do sypialni i innych pokoi,
również tego, wynajętego doktorowi.
I wszystko to w niewielkiej
przestrzeni STU! Scenograficzny
majstersztyk Katarzyny Wójtowicz!
facebook.pl/MagazynPlejady

Do tego bohaterowie dramatu ubrani
przez Annę Franczyk-Witkowską
w eleganckie kostiumy z epoki.
Z przyjemnością patrzymy na bohaterki dramatu w pięknych, stylowych
sukniach. Równie świetnie prezentują się panowie w kostiumach
i wojskowych, i cywilnych. (…) Spektakl jest grany, co już na próbach
zauważył Tadeusz Nyczek, według
systemu Stanisławskiego. Krzysztof
Jasiński stworzył przedstawienie

„Trzy siostry” to
spektakl, który
dosłownie spełnia
powiedzenie
o byciu „dopiętym
na ostatni guzik”.

nie tylko według tego systemu i nie
tylko o rozpadzie świata sióstr Prozorowych, ale też o końcu pewnej
epoki. Z naszej perspektywy wiemy,
że w 1901 roku rewolucja już stała
za progiem. Rewolucja, a niebawem wojna! Takie salonowe życie,
jakiego jesteśmy tutaj świadkami,
wraz ze zwyczajami, rozterkami,
kłopotami bohaterów, odchodzi
w niepamięć, rozpada się. Widzimy
to w spektaklu.

Radosław Krzyżowski i Dariusz Starczewski jako Aleksander Wierszynin, fot. Tomasz Szkodziński
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Joanna Pocica – Masza
i Krzysztof Pluskota – Fiodor Kułygin,
fot. Tomasz Szkodziński

Jak można wywnioskować,
efektem prac nad spektaklem jest
doświadczenie przez widza całkowitej autentyczności świata przedstawionego. Taką „prawdę sceny”
udało się uzyskać zarówno na poziomie psychologii postaci, jak
i realizmu historycznego. Wszystko
to dzięki pasji, wiedzy i ciężkiej
pracy. O tym, jak trudne jest dokonanie czegoś takiego, poświadcza
wspomniana przez Annę Stafiej
autorka kostiumów do spektaklu,
Anna Franczyk:
„W tym ma być prawda” – to zdanie usłyszałam na początku pracy od
Krzysztofa Jasińskiego. (…) Chciałam, by kostiumy stały się dla widza
wehikułem czasu. Postanowiłam
zbudować każdy ze strojów tak, jak
tworzy się prawdziwą rekonstrukcję
historyczną. Oznaczało to stworzenie
stroju od podstaw, poprzez każdy
szczegół po kolei, tak jak to miało
miejsce na przełomie XIX i XX wieku.
Bez dróg na skróty. (…) Zadanie było
karkołomne, gdyż historia rządzi się
innymi prawami niż scena. Od męskiej części obsady najwięcej skrupulatności w sposobie poruszania
się wymagały mundury. Nawet tak
prozaiczne czynności jak siadanie
czy wstawanie i związane z tym gesty
poprawiania kostiumu musiały zostać
odpowiednio wyćwiczone, oczy-
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wiście zgodnie z regułami kodeksu
dżentelmena i oficera. Natomiast
aktorki musiały zmierzyć się z modowym „symbolem kobiecego ucisku”,
czyli gorsetem. (…)
Ubiory, które pojawiają się na scenie, to mieszanka elementów podpatrzonych na fotografiach rosyjskich
elegantek, obrazów z epoki i rysunków żurnalowych. Doskonałym przykładem atencji, jakiej wymagały, jest
mundur Aleksandra Wierszynina.
Zdobią go hafty wykonane tzw. bajorkiem – tradycyjną i bardzo trudną
techniką, dziś niemal zapomnianą.
Każdy guzik, koronka, tasiemka,
pasmanteria, były wynikiem dokładnej kwerendy źródłowej. Wiele z nich
to zabytki, pozyskane od darczyńców
lub zdobyte na pchlich targach czy
portalach aukcyjnych.
Wyzwanie, przed którym zostałam postawiona przez Krzysztofa
Jasińskiego, stało się częścią mojego
życia na niemalże rok. Zrealizowanie
kostiumów na tych wszystkich poziomach, które sobie wymarzyłam, nie
byłoby możliwe, gdyby nie zaufanie
reżysera, który dał mi pełną swobodę
twórczą. Projekty ożyły dzięki aktorom, którzy nie szczędzili mi wsparcia
i rad na etapie projektowania.
Jak widać, „Trzy siostry” to
spektakl, który dosłownie spełnia
powiedzenie o byciu „dopiętym
na ostatni guzik”. Według słów
Anny Franczyk nie byłoby to jednak możliwe do osiągnięcia, gdyby
nie budowane już od fundamentów
pracy nad spektaklem wzajemne
zaufanie pomiędzy członkami obsady, reżyserem i twórcami scenografii czy kostiumów właśnie.
Najwyższa jakość zaczyna się
od ogółu i widoczna jest w każdym
szczególe. Dla tak monumentalnej realizacji teatralnej jak „Trzy
siostry” w Teatrze STU są to
wspomniane hafty w mundurze,
w Subaru to chociażby przeszycia
w desce rozdzielczej Subaru XV.
Cieszymy się, że mógł on komfortowo dowieźć na próby w odległym
Gromie nie tylko tytułowe trzy
siostry.

Od lewej: Radosław Krzyżowski, Tomasz Schimscheiner, Weronika Krystek, Andrzej Deskur, Kamila Bestry, Karol Bernacki, Krzysztof Pluskota, Marcin Zacharzewski,
Joanna Pocica, Aleksandra Sroka, Andrzej Róg, Weronika Kowalska, Beata Rybotycka, fot. Tomasz Szkodziński
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TEKST: MAREK DWORAK

O HULAJNOGACH ELEKTRYCZNYCH
I NIE TYLKO – KOLEJNA ZMIANA
W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO
Zmiany, które weszły w życie 20 maja br., dotyczą wszystkich uczestników ruchu
drogowego. Musimy być przygotowani na to, że na jezdniach, drogach rowerowych
i chodnikach pojawią się nowe kategorie pojazdów i uczestników ruchu. Teraz w pełni
zgodnie z prawem zamiast z samochodu lub roweru skorzystać możemy np. z hulajnogi
elektrycznej, która w mieście okazuje się przydatnym środkiem komunikacyjnym.
Wypożyczenie kosztuje grosze, w zakorkowanym mieście czas dojazdu jest co najmniej
porównywalny z dojazdem samochodem, a jej wyższość nad jazdą rowerem polega na tym,
że się nie pocimy i możemy jechać w eleganckim ubraniu.
58

20

maja  br. w ustawie Prawo o ruchu drogowym
doszło do – nie waham
się powiedzieć – rewolucyjnej
zmiany. Zalegalizowane zostało korzystanie z tych nowszych (hulajnogi, monocykle elektryczne i inne)
i dawniej wymyślonych urządzeń
wspomagających poruszanie się
(segwaye, deskorolki, rolki). Dla ich
użytkowników znaleziono miejsce
na drodze, choć dyskusyjne wydaje się stworzenie dla rolkarzy,
wrotkarzy i im podobnych osobnej
kategorii uczestników ruchu i dopuszczenie ich na wszystkie drogi
rowerowe i przejazdy dla rowerów.

Hulajnoga elektryczna i urządzenia
transportu osobistego trafiły do kategorii „pojazd”, a używający tych
urządzeń stali się kierującymi.
Zacznijmy od przepisów dotyczących użytkowania hulajnogi
elektrycznej (zwanej przeze mnie
w dalszej części artykułu e-hulajnogą). Zgodnie z wprowadzoną do
ustawy Prawo o ruchu drogowym
definicją jest to pojazd napędzany
elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów,
konstrukcyjnie przeznaczony do
poruszania się wyłącznie przez
kierującego znajdującego się na tym
pojeździe. Z rozporządzenia o wa-

W przepisach
ruchu drogowego
doszło do rewolucyjnej zmiany.
Zalegalizowane
zostało korzystanie z nowszych, jak
i dawniej wymyślonych urządzeń
wspomagających
poruszanie się.

runkach technicznych dowiadujemy się, że jej długość nie może
przekraczać 1,3 m, szerokość
90 cm, a masa własna 25 kg. Konstrukcja ma ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej
20 km/h. W skład obowiązkowego
wyposażenia musi wchodzić co
najmniej jedno światło pozycyjne
barwy białej lub żółtej selektywnej
(ciągłe lub migające) z przodu, co
najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie
innym niż trójkąt oraz co najmniej
jedno światło pozycyjne barwy
czerwonej (ciągłe lub migające)
z tyłu i co najmniej jedno światło

59

PRZEPISOWO
odblaskowe barwy białej lub żółtej
selektywnej, widoczne po obu stronach, z boku. Ponadto e-hulajnoga
musi być wyposażona w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny
sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, podpórkę
zapewniającą stabilne ustawienie
pojazdu na podłożu i numer rozpoznawczy, umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie
lub innym podobnym podstawowym
elemencie konstrukcyjnym.
Dzięki tym przepisom możliwe
jest ustalenie właściciela lub wypożyczającego daną e-hulajnogę,

1.	droga dla rowerów lub pas
ruchu dla rowerów;
2.	jezdnia, na której prędkość
jest ograniczona do 30 km/h
(jeśli nie ma infrastruktury rowerowej);
3.	chodnik (wyjątkowo, jeśli nie
ma infrastruktury rowerowej,
a na jezdni dopuszczona jest
prędkość wyższa niż 30 km/h).
Kierujący e-hulajnogą, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować
szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
Kierujący e-hulajnogą, korzystając z chodnika albo drogi dla

wyeliminowana prawnie została jazda dwóch lub więcej osób
na jednym pojeździe, ograniczono
poruszanie się z prędkością niebezpieczną i zapewniono wyposażenie
porównywalne z wyposażeniem
roweru poruszającego się w ruchu
na drogach publicznych.
Uprawnieniem do kierowania
e-hulajnogą jest co najmniej karta rowerowa – oczywiście tylko
dla osób, które nie ukończyły lat
18. Wyjątkowo w strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie
e-hulajnogą przez dziecko w wieku
poniżej 10 lat, ale pod opieką osoby
dorosłej.
Miejscem e-hulajnogi na drodze jest w kolejności:

pieszych, jest obowiązany jechać
z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować
pierwszeństwa pieszemu oraz
nie utrudniać jego ruchu.
Kierujący e-hulajnogą jest
obowiązany zawczasu i wyraźnie
sygnalizować zamiar zmiany
kierunku jazdy lub pasa ruchu poprzez wyciągnięcie ręki
(lub kierunkowskazem, jeśli pojazd
jest wyposażony w kierunkowskazy) w stronę zamierzonej zmiany
kierunku jazdy lub pasa ruchu.
Kierujący e-hulajnogą może
zatrzymać się w śluzie rowerowej
obok innych kierujących rowerem lub hulajnogą.
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Uprawnieniem
do kierowania
e-hulajnogą jest
co najmniej karta
rowerowa – oczywiście tylko dla
osób, które nie
ukończyły lat 18.

Kierującemu e-hulajnogą
zabrania się: jazdy z prędkością
większą niż 20 km/h, jazdy po
jezdni obok innego uczestnika
ruchu, jazdy bez trzymania co
najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżkach, czepiania się pojazdów, ciągnięcia
lub holowania innego pojazdu,
przewozu osób, zwierząt lub ładunku.
Dopuszcza się postój e-hulajnogi na chodniku w miejscu do
tego przeznaczonym, a w razie
braku takiego miejsca – jak
najbliżej zewnętrznej krawędzi
chodnika, najbardziej oddalo-

kość UTO nie mogą przekraczać
wartości określonych dla e-hulajnogi, ale masa nie jest wskazana.
Przykładowymi reprezentantami
UTO są: segwaye, monocykle elektryczne i takież deskorolki. W skład
obowiązkowego wyposażenia
wchodzi tylko oświetlenie: z przodu – co najmniej jedno światło
pozycyjne barwy białej lub żółtej
selektywnej (ciągłe lub migające),
z tyłu – co najmniej jedno światło
odblaskowe barwy czerwonej
o kształcie innym niż trójkąt oraz
co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (ciągłe
lub migające).

Kierujący UTO, korzystając
z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać
z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować
pierwszeństwa pieszemu oraz
nie utrudniać jego ruchu.
Kierujący UTO jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku
jazdy lub pasa ruchu poprzez
wyciągnięcie ręki (lub kierunkowskazem, jeśli pojazd jest wyposażony w kierunkowskazy) w stronę zamierzonej zmiany kierunku
jazdy lub pasa ruchu.

nej od jezdni oraz równolegle
do niej.
W przepisach ruchu drogowego
pojawiły się także regulacje dotyczące użytkowania urządzeń
transportu osobistego (zwane
w dalszej części artykułu UTO).
Zgodnie z wprowadzoną do ustawy
Prawo o ruchu drogowym definicją
są to pojazdy napędzane elektrycznie (z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej), bez siedzenia
i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Z rozporządzenia o warunkach
technicznych dowiadujemy się,
że wymiary i ograniczona pręd-

Uprawnieniem do kierowania
UTO jest co najmniej karta rowerowa – oczywiście tylko dla osób,
które nie ukończyły lat 18. Wyjątkowo w strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie UTO przez
dziecko w wieku poniżej 10 lat,
ale pod opieką osoby dorosłej.
Miejscem UTO na drodze jest
w kolejności:
1.	droga dla rowerów;
2.	chodnik (wyjątkowo, jeśli nie ma
drogi rowerowej lub pieszo-rowerowej).
Kierujący UTO, korzystając
z drogi dla rowerów i pieszych,
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować
pierwszeństwa pieszemu.

Kierującemu UTO zabrania
się: jazdy z prędkością większą
niż 20 km/h, czepiania się pojazdów, ciągnięcia lub holowania
innego pojazdu, przewozu osób,
zwierząt lub ładunku.
Dopuszcza się postój urządzenia transportu osobistego
na chodniku w miejscu do tego
przeznaczonym, a w razie braku
takiego miejsca – jak najbliżej
zewnętrznej krawędzi chodnika,
najbardziej oddalonej od jezdni
oraz równolegle do niej.
Tak więc przepisy dotyczące
użytkowania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego są zbliżone. Zasadniczą
różnicą jest brak możliwości jazdy
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Osoba używająca urządzenia
wspomagającego
ruch jest nowym,
dodatkowym
uczestnikiem
ruchu. W świetle
prawa osoba ta
nie jest pieszym,
zatem nowy
przepis dotyczący
pierwszeństwa
pieszego od momentu wchodzenia
na przejście jej nie
dotyczy.

UTO po jezdni, nawet gdyby prędkość na niej była ograniczona i nawet gdyby wyznaczony na niej był
pas rowerowy lub kontrapas na ulicy jednokierunkowej.
Wprowadzone 20 maja przepisy
dotyczą także ostatniej z nowości,
a mianowicie urządzeń wspomagających ruch. Urządzenia te
nie zostały zakwalifikowane do
kategorii pojazdów, wobec czego
używający ich nie są kierującymi.
W ustawie Prawo o ruchu drogowym stworzona została osobna
kategoria uczestnika ruchu (obok
kierujących, pieszych i osób przewożonych pojazdami). Osoba
używająca urządzenia wspomagającego ruch jest nowym, dodatkowym uczestnikiem ruchu.
Urządzenie wspomagające ruch
(zwane w dalszej części artykułu
UWR) to urządzenie lub sprzęt
sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się osoby
w pozycji stojącej, napędzane
siłą mięśni, np. rolki, wrotki, tradycyjne hulajnogi i deskorolki.
Miejscem osoby używającej
UWR na drodze jest chodnik,
droga dla pieszych lub droga dla
rowerów – do wyboru.
Na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny.
W strefie zamieszkania osoba
poruszająca się przy użyciu UWR,
podobnie jak pieszy, korzysta
z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nieustąpienie pierwszeństwa osobie
poruszającej się przy użyciu UWR
polega na zmuszeniu jej do zatrzymania się, istotnej zmiany prędkości albo zmiany kierunku.
Osoba poruszająca się przy
użyciu UWR po chodniku albo
drodze dla pieszych obowiązana
jest do poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości
pieszego, zachowania szczególnej ostrożności, ustępowania
pierwszeństwa pieszemu oraz
nieutrudniania jego ruchu.
Przekraczając jezdnię, osoba
poruszająca się przy użyciu
PLEJADY 3/2021
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UWR jest obowiązana zachować
szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu
dla rowerzystów albo przejścia
dla pieszych. Ponieważ w świetle
prawa osoba poruszająca się przy
użyciu UWR nie jest pieszym, nowy
przepis dotyczący pierwszeństwa
pieszego od momentu wchodzenia
na przejście jej nie dotyczy.
Osoba poruszająca się przy
użyciu UWR jest obowiązana:
1.	poruszać się z prędkością bezpieczną, czyli zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem,
z uwzględnieniem warunków,
w jakich ruch się odbywa;
2.	przy wymijaniu zachować
bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika
ruchu;
3.	przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego
pojazdu, uczestnika ruchu
lub przeszkody;
4.	przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne
miejsce do wyprzedzania bez
utrudnienia komukolwiek
ruchu; wyprzedzając pojazd
lub uczestnika ruchu musi
zachować odstęp bezpieczny,
ale nie mniejszy niż 1 m; wyprzedzanie osoby używającej
UWR, jak również e-hulajnogi
i UTO także musi odbywać się
z zachowaniem bezpiecznego
odstępu, który nie może być
mniejszy niż 1 m;
5.	zbliżając się do przejścia dla
pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Osobie poruszającej się przy
użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:
1.	poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
(oczywiście zakaz ten dotyczy
także użytkujących e-hulajnogi
i UTO, ponieważ są oni kierującymi);

62

PLEJADY NR 96

plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

2.	przewożenia innej osoby,
zwierzęcia lub ładunku;
3.	ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
4.	czepiania się pojazdów;
5.	poruszania się tyłem.
A teraz przepisy, które dotyczą
wszystkich kierujących w odniesieniu do kierujących używających
e-hulajnóg i UTO oraz osób poruszających się przy użyciu UWR
(oczywiście także wobec rowerzystów – jak dawniej).
Kierujący pojazdem, zbliżając
się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować
szczególną ostrożność i ustąpić
pierwszeństwa kierującemu
rowerem, e-hulajnogą lub UTO
oraz osobie poruszającej się przy
użyciu UWR, znajdującym się
na przejeździe.
Kierujący pojazdem, który
skręca w drogę poprzeczną, jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem,
e-hulajnogą lub UTO oraz osobie
poruszającej się przy użyciu
UWR, jadącym na wprost po
jezdni, pasie ruchu dla rowerów
(dotyczy tylko e-hulajnóg), drodze dla rowerów lub innej części
drogi, którą zamierza opuścić.
Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów
poza jezdnią, jest obowiązany
ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, e-hulajnogą
lub UTO oraz osobie poruszającej
się przy użyciu UWR.
Zabronione jest ciągnięcie za
pojazdem kierującego e-hulajnogą lub UTO oraz osoby poruszającej się przy użyciu UWR.
Podsumowując, trochę współczuję rowerzystom (i sobie, bo
rowerzystą bywam często), którzy
będą musieli dzielić się infrastrukturą rowerową z wykorzystującymi
e-hulajnogi, UTO i UWR. Kierujący
nie powinni stwarzać problemu,
bo ich pojazdy (e-hulajnogi i UTO)
będą, w warunkach tego wymagających, oświetlone, tor ich ruchu

Trochę współczuję
rowerzystom (i sobie, bo rowerzystą
bywam często),
którzy będą
musieli dzielić się
infrastrukturą
rowerową z wykorzystującymi
e-hulajnogi, UTO
i UWR.

jest prostoliniowy, a zamierzone
manewry mają być sygnalizowane. Niestety inaczej jest z osobami
używającymi UWR. Z wyjątkiem
tradycyjnej hulajnogi tor ich jazdy
jest trudny do jednoznacznego
wyobrażenia, zamiary wykonania
manewrów nie są sygnalizowane,
a postaci mogą być ciemne i przez
to trudno dostrzegalne w warunkach niedostatecznej widoczności.
Ja bym ich na drogi rowerowe i rowerowe przejazdy nie wpuszczał,
ale inaczej zadecydował ustawodawca. Cóż, trzeba będzie się
dostosować, a sprawność przejazdu
bardzo ucierpi.
Na wszystkie przepisy, problemy i ewentualne zagrożenia
bezpieczeństwa w relacjach
kierowca – pieszy, kierowca – rowerzysta, kierowca, rowerzysta
i pieszy – użytkownik nowych
(opisanych w tym artykule) środków komunikacji (transportu)
oraz we wzajemnych relacjach
pomiędzy „nowymi”, zwrócę uwagę
czytelników w kolejnym numerze
Magazynu „Plejady”. Dodatkowo
będę bogatszy o doświadczenia
wynikające z obserwacji realizacji
nowych przepisów przez wszystkich uczestników ruchu.
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W

racamy wspomnieniami
do tegorocznej wiosny.
Powitaliśmy piękniejszą pogodę, mocniejsze słońce,
wszechobecną zieleń oraz lepsze
warunki na drogach. Poprosiliśmy
fanów naszego fanpage’a o nadesłanie zdjęć Subaru w wesołym,
wiosennym otoczeniu. Dostaliśmy
ogromną liczbę świetnych zdjęć,
za które serdecznie dziękujemy
wszystkim autorom! Przedstawiamy wybrane prace.
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