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TRUDNE WYBORY,

CZYLI JAKIE AUTO KUPIĆ?
Czasy się zmieniają, zmieniają się
także nasze potrzeby i oferta rynkowa.
Dawniej, w czasach – jak się dziś ładnie określa – „słusznie minionych”, ceniłem sobie możliwość nabycia Fiata 126P
(już po 8 latach oszczędzania i zapisania
się do kolejki). Jakaż to była satysfakcja – mogłem się przemieszczać, kiedy
chciałem i gdzie chciałem. Oczywiście
„kiedy chciałem” miało pewne ograniczenia – trzeba było jakoś zdobyć paliwo.
Także „gdzie chciałem” było ograniczone do naszego własnego kraju. Chyba
że udało się zdobyć vouchery na wyjazd
zagraniczny, wówczas można było zwiedzić „demoludy”. A przy większym samozaparciu, odstaniu swego w kolejkach,
przepytaniu „na okoliczność” przez
wszechwładnego (tak nam się wówczas
wydawało) pracownika służb już po
kilku miesiącach starań miało się w ręku
upragniony paszport i można było zwiedzić ten jakże niesprawiedliwy dla klasy
pracującej zachód.
Cóż, „robotnicza myśl socjalistyczna”, o której ostatnio wspomniał nasz
premier jako o wartości pozytywnej,
nie była wówczas – poza oficjalnymi
mediami – specjalnie w cenie. Stąd też
moje podróże na zachód wymarzonym
pojazdem nie nakłoniły mnie specjalnie
do doceniania wspaniałych osiągnięć
gospodarki narodowej. W pamięci natomiast pozostał mi ból mięśni prawej nogi,
gdy przez dłuższy czas usiłowałem uciec
przed „ścigającą” mnie ciężarówką.
23 konie czy 120 litrów pojemności
bagażnika to było to. No, prawie to…
Dziś zarówno oferta, jak i oczekiwania
zdecydowanie się zmieniły. Wybierając samochód, patrzę w pierwszym
rzędzie na bezpieczeństwo. Czyli patrzę w gwiazdy… A raczej na gwiazdki.
W NCAP, w EuroNCAP, J-NCAP czy też
IIHS. Ale patrzę też na te elementy, których żadne NCAP nie uwzględnia – czyli
jaka jest widoczność z kabiny, jakie są
lusterka, jakie są standardowe systemy
wspomagające kierowcę (tak, tak – wiek
facebook.pl/MagazynPlejady

już nie ten i reakcje mogą być nieco
wolniejsze).
Patrzę też na to, jak samochód zachowuje się na drodze, jak się prowadzi,
jak pokonuje zakręty, czy jest stabilny
też wtedy, gdy warunki zewnętrzne są
zdecydowanie gorsze (kiepska droga,
deszcz, śnieg itd.). Czyli krótko powiedziawszy – co jest dla mnie i moich pasażerów bezpieczne. Tak dziś, jak i jutro, bo
przecież wybieram nowy samochód nie
na dziś, ale gdzieś tak na następne 4 lata.
Kolejnym punktem jest komfort. Komfort jazdy, ale i komfort wsiadania i wysiadania (tak, tak, z niziutkiego „sportowca” wysiadać nie jest mi już tak łatwo),
czy też komfort eksploatacji najogólniej.
Jest to dla mnie szczególnie istotne,
gdyż często pokonuję długie trasy.
Ponieważ lubię przestrzeń, istotna
jest dla mnie też wielkość samochodu – powinien mieć sporo miejsca dla
wszystkich pasażerów (chętnie zabieram autostopowiczów, więc trudno, by
mieli kłopoty z zajęciem miejsca, czy też
szturchali kolanami mój fotel).
Jako że często podróżuję w krajach,
w których do ciekawych miejsc można
dotrzeć tylko samochodem o znośnych
własnościach terenowych, kolejnym
kryterium jest zarówno wyższy prześwit,
jak i odpowiedni napęd.
Aby zakończyć ten „koncert życzeń” – czasem lubię też „przycisnąć”,
więc na mojej liście oczekiwań znalazłaby się także dobra dynamika.
I tak dotarłem z moją listą do finału,
czyli do dokonania wyboru. Wyboru naprawę mądrego. Okazało się, że idealnym
faworytem spełniającym wszystkie moje
oczekiwania tu i teraz będzie Rolls-Royce
Cullinan. Czy go kupiłem? Jednak nie.
Taki wybór oznaczałby, że jeszcze moi
spadkobiercy musieliby spłacać kredyt.
Życzę również Państwu dokonywania
zawsze właściwego wyboru oraz – jak
zwykle – bezpiecznego docierania do celu.
Witold Rogalski
Dyrektor S
 ubaru Import Polska
PLEJADY 4/2019
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4. EDYCJA PLEBISCYTU MOTOAS
INTERII ROZSTRZYGNIĘTA

S

tyl, Moc, Klasa, Rozsądek, Miasto,
Na każdą drogę, Do pracy, Legenda, Eco,
a w tym roku po raz pierwszy także
Tech – to kategorie, w których zgłoszono
ponad sto modeli aż 26 marek samochodowych do tytułu MotoAs Interii 2019. Już
po raz czwarty zwycięzców w plebiscycie
serwisu motoryzacja.interia.pl wskazali
jego czytelnicy, przede wszystkim kierowcy. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się 12 czerwca w Warszawie.
W czwartej edycji plebiscytu MotoAs
Interii po raz kolejny rywalizowały wiodące
na polskim rynku marki. Zgłoszenia podzielono na 10 kategorii. W tym roku po raz
pierwszy w historii plebiscytu przyznano
także nagrody w nowej kategorii Tech (czyli:
najciekawsza i najbardziej zaawansowana
technologia lub element wyposażenia).
Czytelnicy serwisu internetowego w tej

DWUMILIONOWY FORESTER SPRZEDANY W USA

W

USA odnotowano kolejny milowy
krok w sprzedaży naszych samochodów. 30 lipca Subaru w Ameryce podało do publicznej wiadomości informację, że swojego nabywcę znalazł właśnie
dwumilionowy egzemplarz Forestera! Dla naszej marki jest to niewątpliwy sukces, do którego przyczynił się ciągły wzrost zapotrzebowania na ten model na amerykańskim rynku.
To dzięki tej właśnie tendencji wzrostowej
popytu, na sprzedaż dwumilionowego egzemplarza Forestera w USA czekaliśmy zaledwie
⅓ czasu, który upłynął od momentu sprzedania pierwszego Forestera do chwili sprzedania
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egzemplarza oznaczonego numerem milion,
co miało miejsce w czerwcu 2013 roku.
Dwumilionowego Leśnika sprzedano
w działającym od 1935 roku rodzinnym
salonie Ruge’s S
 ubaru Pacific w mieście
Rhinebeck w stanie Nowy Jork. Jego nabywcą okazał się Brian Gerber, dla którego
Forester był kolejnym samochodem spod
znaku Plejad. Przekazywaniu pojazdu
właścicielowi nadano uroczystą oprawę,
a w salonie obecni był wówczas jego prezes
Kristin Ruge Hutchins wraz z personelem.
W tym miejscu warto przypomnieć kilka szczegółów z historii Forestera. Do linii

modelowej S
 ubaru dołączył on w 1997 roku.
Jego pierwsza generacja stanowiła alternatywę dla klientów poszukujących samochodu,
który na jezdni zachowuje się podobnie do
Outbacka, ale cechuje się mniejszymi gabarytami. Leśnik, tak chętnie kupowany przez
Amerykanów, jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród. Poszczycić się on może między
innymi tytułem SUV-a Roku nadawanym
przez amerykański magazyn motoryzacyjny
„Motor Trend”. Zdobył go dwukrotnie, tj. w latach 2009 oraz 2014. Ponadto nieustannie od
13 lat zdobywa zaszczytny tytuł Top Safety
Pick (TSP), przyznawany przez amerykański

właśnie kategorii nagrodzili trzecim miejscem nasz flagowy system EyeSight, czyli
technologię bezpieczeństwa prewencyjnego, która ma identyfikować potencjalne
zagrożenia i wspierać bezpieczniejszą jazdę.
Głosowanie po raz pierwszy w historii
odbywało się za pośrednictwem specjalnej
podstrony plebiscytu: motoas.interia.pl .
Czwarta edycja tego plebiscytu po raz
kolejny udowodniła, że nasi czytelnicy
to nie tylko jurorzy surowi i kompetentni, ale w swoich ocenach także uczciwi.
To oni, w roli kierowców, testują samochody
w najtrudniejszych warunkach, które serwuje nam codzienność. Dzięki temu wyniki
plebiscytu MotoAs Interii to w mojej ocenie
jedne z najrzetelniejszych i obiektywnych
recenzji aut, jakie możemy znaleźć na polskim
rynku – powiedział Jacek Jurecki, dyrektor serwisów motoryzacyjnych w Interii.

Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).
Forester słynie przede wszystkim ze swojej
niezawodności – 97% jego egzemplarzy sprzedanych w ostatnich dziesięciu latach w USA
wciąż jeździ po tamtejszych drogach. Dostępny
obecnie Forester w specyfikacji 2019 oferuje
jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i lepsze możliwości jezdne niż jego poprzednie generacje. Na zakończenie warto dodać, że 2 lipca
Subaru w Ameryce poinformowało, iż jest to
już 91. miesiąc z rzędu, w którym sprzedaż
Leśnika rośnie. Lipiec był jednocześnie 71. miesiącem z rzędu, w którym sprzedano ponad
10 000 egzemplarzy tego właśnie modelu.
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RUSZA PRODUKCJA NOWEGO LEGACY I OUTBACKA ZA OCEANEM

PIERWSZE ZAMÓWIENIE NA SUBARU BELL 412 EPX ZŁOŻONE

18

czerwca, podczas Międzynarodowego Salonu
Lotniczego w Paryżu,
Subaru Corporation i amerykańska firma Bell Helicopter
poinformowały, że japońska
Agencja Policji Krajowej (JPNA)
jako pierwsza na świecie złożyła zamówienie na helikopter Subaru BELL 412 EPX.
Mitch Snyder, prezes i dyrektor generalny firmy Bell,
podziękował za zaufanie JPNA.
Wyraził on swoje przekonanie,
że helikopter przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców japońskiej prefektury Iwate. Jedocześnie zadeklarował chęć dalszej współpracy
z Subaru i wiarę w kolejne wspólne sukcesy w nadchodzących
latach. Swojego zadowolenia
z dokonanego zamówienia nie
krył również Shoichiro Tozuka,
wiceprezes Subaru Corporation.
W swoim wystąpieniu podziękował on firmie Bell za wspaniałą
współpracę przy opracowywaniu

W

okresie wakacyjnym
w USA ruszyła
produkcja Legacy
i Outbacka w specyfikacji
2020. Podczas oficjalnej uroczystości poświęconej temu
wydarzeniu, zorganizowanej
29 lipca na terenie zakładu
Subaru of Indiana Automotive
Inc. (SIA), położonego w mieście
Lafayette w stanie Indiana,
z tamtejszej taśmy produkcyjnej
zjechały pierwsze egzemplarze nowych samochodów.
Zarówno Legacy, jak i Outback
mają w Ameryce Północnej swoją
długą historię. Miały one ogromny
wpływ na ogólny wzrost zainteresowania i zapotrzebowania
na samochody S
 ubaru na tamtejszym rynku. Pierwszy z modeli zadebiutował za oceanem
w 1989 roku, drugi natomiast
sześć lat później. Do tej pory
w zakładzie w Indianie wyprodukowano aż 1 240 000 Legacy
oraz 2 350 000 egzemplarzy
Outbacka.
Najnowsze Legacy jest już
siódmą odsłoną tego kultowego
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modelu. Outback, który właśnie zjechał z linii montażowej,
jest jego szóstą generacją. Oba
samochody od teraz cechują
się jeszcze większą dynamiką dzięki zbudowaniu ich
na platformie Subaru Global
Platform. Ich użytkownicy

będą mogli cieszyć się również większym poczuciem
bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu na pokładzie
pojazdów rozwiązania Driver
Monitoring System. Zadaniem
systemu będzie bowiem monitorowanie skupienia kierowcy

na prawidłowym prowadzeniu
samochodu oraz wykrywanie
i zapobieganie rozproszeniu
uwagi podczas prowadzenia.
Legacy i Outback w specyfikacji 2020 trafią do sprzedaży
na amerykańskim i kanadyjskim
rynku już najbliższej jesieni.

plejady.subaru.pl

maszyny 412 EPX i podkreślił,
że zamówienie złożone przez
JPNA jest pierwszym ważnym krokiem w historii dostaw
tego śmigłowca na świecie.
Warto podkreślić, że nasza współpraca z inżynierami
Bell Helicopter trwa już od lat
60. ubiegłego wieku. Wtedy to
uruchomiona została produkcja
maszyny HU-1B/204B. Wspólnie
byliśmy pierwszym dostawcą helikopterów wojskowych
dla japońskich sił obronnych.

W ramach naszego partnerstwa
opracowaliśmy dla Ministerstwa
Obrony m.in. takie śmigłowce jak
UH-1H/204B-2, UH-1J/205B czy
też AH-1S. Maszyna S
 ubaru BELL
412 EPX, będąca helikopterem
w wersji cywilnej, jest naszym
kolejnym dzieckiem. Ulepszona
i bezpieczniejsza jest w stanie
przetransportować większe ilości
ładunku, a jednocześnie cechuje
ją większa wydajność. Kolejnym
krokiem naszej współpracy z firmą Bell Helicopter było niedawne

ELEKTRYCZNE POŁĄCZENIE
SUBARU I TOYOTY

W

spółpraca biznesowa i technologiczna pomiędzy Subaru
i Toyotą nie jest niczym nowym. Oba koncerny podają, że rozpoczęła się ona od porozumienia zawartego
w 2005 roku. Należy zaznaczyć, że nie
chodzi tu o przejęcie jednego przedsiębiorstwa przez drugie, ale o współpracę na polu badań i rozwoju, produkcji,
a także sprzedaży. W pewnym skrócie
zasady tej współpracy można przedstawić następująco: przedsiębiorstwa
udostępniają sobie nawzajem wiedzę
i doświadczenie w tych segmentach,
w których są najmocniejsze, czego
rezultatem ma być obustronne efektywne tworzenie lepszego produktu.
Widocznymi (dla klientów) skutkami
tej współpracy są samochody Subaru
BRZ i Toyota GT86 (od 2012 roku),
a także mniej znany w Polsce Subaru
Crosstrek (czyli XV) Hybrid, hybrydowy
samochód plug-in sprzedawany w USA,
a oparty również na technologii Toyoty.
Dwa miesiące temu szefowie obu
firm poinformowali o zawiązaniu kolejnego porozumienia, tym razem na polu
facebook.pl/MagazynPlejady

technologii, która jest dopiero rozwijana.
Oba koncerny prowadzą swoje badania
nad pojazdami z bateryjnym napędem
elektrycznym (BEV). Prace w tym kierunku mają być przyspieszone, zarówno
ze względu na ogólnoświatowe trendy,
jak i na istotne informacje z laboratoriów
badawczych: Toyota bliska jest opracowania nowej technologii akumulatorów,
znacznie korzystniejszej od dotychczasowych, litowo-jonowych. Na razie
niewiele możemy powiedzieć o szczegółach technicznych tego rozwiązania
o roboczej nazwie „solid state”. Pierwsze
prezentacje pojazdów z takimi bateriami
planowane są podczas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
Rola naszego koncernu w tworzeniu
nowej platformy BEV dla segmentów C
i D jest oczywista. Zamierzamy włączyć
do tych badań wszystkie siły zaangażowane dotychczas w elektryfikację
transportu, ale też odegramy wiodącą
rolę w konstruowaniu nowej platformy
dla nieistniejącego jeszcze elektrycznego SUV-a, ze szczególnym uwzględnieniem napędu na wszystkie koła.

opracowanie na bazie śmigłowca
412 EPX nowego helikoptera
użytkowego na potrzeby japońskiego Ministerstwa Obrony. Pod
koniec grudnia przeprowadzony
został jego pierwszy lot testowy.
Od tego momentu maszyna przeszła pomyślnie całą serię takich
lotów, co umożliwiło ostateczne
zatwierdzenie jej dostaw dla
wspomnianego ministerstwa.
Prototyp helikoptera trafił tam,
z przeznaczeniem do dalszych
badań, pod koniec lutego.

MAMY KOLEJNY SUKCES
NA TORZE NÜRBURGRING

Z

espół S
 ubaru Tecnica International (STI)
kontynuuje swoje zwycięstwa na niemieckim torze wyścigowym Nürburgring.
Drużyna za sterami modelu „Subaru WRX STI
NBR Challenge 2019” wygrała tegoroczny
24-godzinny wyścig w klasie SP3T 1. Był to już
jej szósty w historii triumf na wymagającym
torze zwanym „Zielonym Piekłem”, zaliczanym do najniebezpieczniejszych na świecie.
W tym roku wyścig odbył się w dniach
20–23 czerwca i jak zwykle przyciągnął rzesze
miłośników szybkich samochodów. Była to jego
47. edycja. Zespół STI podczas kolejnych okrążeń
maksymalnie wykorzystał sportowe możliwości
wyścigowego Subaru, będącego zmodyfikowaną
wersją ogólnodostępnego modelu WRX STI. Dzięki niezwykłej determinacji kierowców STI, ich wytężonym wysiłkom i rewelacyjnej współpracy
udało się wygrać wyścig! Tym samym zespół
mógł dopisać kolejny sukces do tych odniesionych na Nürburgring kolejno w latach: 2011, 2012,
2015, 2016 i w roku ubiegłym. Gratulujemy i jesteśmy pewni, że start w przyszłorocznej edycji
imprezy będzie dla załogi STI równie pomyślny!
Klasa samochodów z silnikami turbodoładowanymi o pojemności
do 2 litrów.
1
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TEKST: MACIEJ KRACIK/SPRT

fot. Marcin Kaliszka

RAJDY

P

samochodami klasy R5 pokazały, że Kuba
i Grzegorz dobrze przepracowali ostatnie
miesiące. W sportach motorowych niejednokrotnie zdarza się, że o końcowym
wyniku przesądza sportowe szczęście,
którego tym razem zabrakło. Udało się
jednak przejechać prawie sto kilometrów

po bardzo wymagających litewskich trasach. Załoga SPRT toczyła wyrównaną
walkę z lokalnymi kierowcami specjalizującymi się w rajdach szutrowych.
Rajd Žemaitija był drugą rundą litewskiego czempionatu. Na starcie stanęło
ponad sześćdziesiąt załóg, w tym aż pięć

fot. Marcin Kaliszka

fot. Mateusz Banaś

rzygotowując się do sezonu, załoga
Subaru Poland Rally Team realizowała konsekwentnie założony plan
treningowy. Start w rundzie litewskiego
czempionatu pokazał, że praca włożona
przez załogę i zespół przynosi oczekiwane efekty. Oesowe zwycięstwa nad
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KUBA GREGUŁA
ur. 16 sierpnia
2001 – to jeden
z najzdolniejszych polskich
kierowców
wyczynowych
młodego pokolenia. Mimo młodego wieku zdobył już tytuł kartingowego
Mistrza Polski 2014, Międzynarodowego
Vice Mistrza Polski w klasie JUNIOR MAX
2015, Vice Mistrza Polski Rotax Max Senior
2016 i Vice Mistrza Europy CEE Rotax Max
Senior 2017. Ma także na swoim koncie wiele wygranych wyścigów w Polsce i Europie.
Był także członkiem kadry narodowej PZM,
uczestnikiem Rotax Grand Finals oraz
Karting Academy Trophy FIA.

GRZEGORZ DACHOWSKI
ur. 2 marca 1980
– to doświadczony pilot
rajdowy, który
ma na koncie
wiele sukcesów.
Startuje
w rajdach od
2002 roku. Jest II wicemistrzem Rajdowych
Mistrzostw Europy w kategorii ERC3 (2017),
mistrzem Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski w grupie R (2011) oraz
mistrzem Trofeum FIA Europy Środkowej
w grupie A (2011). W sezonie 2018 wraz
z Marcinem Słobodzianem wywalczyli tytuł
Mistrzów Polski w klasie Open N.
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fot. Mateusz Banaś × 2

Po udanym rajdowym debiucie załogi SPRT w Rajdzie Liepaja, Kuba Greguła
pilotowany przez Grzegorza Dachowskiego, wystartowali w Rajdzie Žemaitija –
drugiej rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Litwy. Od pierwszego odcinka
specjalnego notowali coraz lepsze czasy, zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce
rajdu i drugie miejsce w klasyfikacji LARC2. Niestety, po uszkodzeniu skrzyni biegów,
musieli wycofać się z dalszej rywalizacji przed ostatnim oesem rajdu.

zajmowaliśmy drugie miejsce w klasyfikacji
LARC2 – grupa N i ósme miejsce w klasyfikacji generalnej. To doskonała motywacja
do dalszej pracy i walki na oesach.
Grzegorz Dachowski: Tym razem nie
było nam dane zameldować się na mecie.
Pokazaliśmy jednak, że nasza wspólna praca przynosi efekty. Warto dodać, że zapoznanie z trasą miało nieco eksperymentalną
formę. Kuba nie mógł prowadzić samochodu
podczas opisywania oesów, ponieważ nie
ma jeszcze prawa jazdy. Mimo tego od
pierwszego odcinka specjalnego rajdu cały
czas poprawialiśmy nasze tempo. Mieliśmy
dużo satysfakcji, wygrywając z kierowcami
regularnie startującymi w rajdach szutrowych. Poza aspektami sportowymi trzeba
podkreślić znakomitą organizację i życzliwość litewskich organizatorów imprezy.
Partnerami S ubaru Poland Rally
Team w sezonie 2019 są: Santander
Leasing, Keratronik, Eneos, ACG Auto,
SJS, Pirelli.

fot. Mateusz Banaś

DOBRE TEMPO ZAŁOGI
SUBARU POLAND RALLY TEAM
PODCZAS RAJDU ŽEMAITIJA

z Polski. Zawodnicy mieli do przejechania
ponad sto kilometrów odcinków specjalnych, w tym widowiskowy oes miejski,
pokonywany przez zawodników samochodami w specyfikacji szutrowej.
Kuba Greguła: Nadal jesteśmy nastawieni przede wszystkim na naukę
i traktujemy nasze pierwsze starty treningowo. Chcemy przejechać jak najwięcej
kilometrów, pracować nad doskonaleniem
opisu trasy i stopniowo zwiększać nasze
tempo. Podczas Rajdu Žemaitija zabrakło
sportowego szczęścia. Meta była w zasięgu ręki… Na przedostatnim odcinku
specjalnym, po dużej hopie, dotarły do nas
niepokojące odgłosy ze skrzyni biegów i po
dwunastym oesie musieliśmy wycofać się
z dalszej rywalizacji. Nie było łatwo, mając
do przejechania tylko jeden odcinek. Mimo
wszystko wróciliśmy z Litwy w dobrym
nastroju – jeździmy coraz szybciej i regularnie poprawiamy swoje czasy. Po ostatnim przejechanym przez nas odcinku

TEKST: MACIEJ KRACIK/SPRT

fot. Mateusz Banaś

fot. Marcin Kaliszka
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fot. Marcin Kaliszka

fot. Marcin Kaliszka

ajd Elektrėnai był łączoną, czwartą
rundą Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski i Litwy. Kuba
i Grzegorz po raz pierwszy mieli okazję
jechać razem z czołówką RSMP, tym
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razem jeszcze bez sportowej rywalizacji.
Kuba, który z uwagi na swój wiek nie ma
jeszcze prawa jazdy, mógł być klasyfikowany wyłącznie w rundzie litewskiego
czempionatu. Tutejsze regulacje umożli-

‹ fot. Marcin Kaliszka

fot. Mateusz Banaś

Kuba Greguła i pilototujący go Grzegorz Dachowski zajęli
pierwsze miejsce w klasie LARC2 (samochody grupy N)
i czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu
Elektrėnai czwartej rundy Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Litwy. Młody kierowca Subaru Poland Rally
Team prowadził wyrównaną walkę z doświadczonymi
lokalnymi kierowcami.

z uszkodzonym na szykanie przewodem chłodnicy. Fantastyczne odcinki
specjalne. Szybkie partie na otwartym
terenie przechodzące w wąskie serie
ciasnych zakrętów między drzewami.
Początkowo nie było łatwo odnaleźć właściwego rytmu, ale już od drugiej pętli
jechaliśmy coraz pewniej. Bardzo dużo
kibiców na trasie dodawało nam odwagi
do szybkiej i chwilami widowiskowej jazdy. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej rundy Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Litwy i wygrana w klasie
LARC2 to największa nagroda za ostatnich kilka miesięcy ciężkiej pracy.
Wracamy do domu z pierwszymi, wywalczonymi w sportowej walce pucharami
i już za kilka dni zaczynamy przygotowania do kolejnej rundy mistrzostw Litwy –
Rajdu Rokiškis.

Grzegorz Dachowski: Był to mój drugi start w Rajdzie Elektrėnai. Odcinki specjalne dają wiele radości z jazdy, wymagają jednak pełnego skupienia – od startu
do mety. Kuba bardzo szybko adaptuje
się do nowej dyscypliny motosportu i jego
tempo jest porównywalne do zdecydowanie bardziej doświadczonych litewskich
i polskich konkurentów. Świetna organizacja i kompaktowy charakter imprezy
pozwalają czerpać radość z jazdy, eliminując do minimum dystans pomiędzy
poszczególnymi oesami. Co ciekawe,
część odcinków w ramach jednej pętli ma
wspólny fragment trasy i kibice bez przemieszczania się mogą oglądać aż cztery
przejazdy zawodników z jednego miejsca.
Partnerami Subaru Poland Rally Team
w sezonie 2019 są: Santander Leasing,
Keratronik, Eneos, ACG Auto, SJS, Pirelli.
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fot. Mateusz Banaś

RAJD ELEKTRĖNAI:

wiają młodym zawodnikom rywalizację
na odcinkach specjalnych pod warunkiem, że na trasie dojazdowej do oesów
samochód prowadzi pilot.
Mimo że był to dopiero trzeci start
Kuby za kierownicą samochodu rajdowego, zameldował się na mecie jako pierwszy w swojej klasie. Zajął jednocześnie
wysokie czwarte miejsce w klasyfikacji
generalnej imprezy. Taki wynik jest kolejnym impulsem do dalszego rozwoju
i doskonalenia rajdowego warsztatu.
Kolejnym, ostatnim już, etapem przygotowań do debiutu Kuby w Rajdowych
Samochodowych Mistrzostwach Polski,
jest szutrowy Rajd Rokiškis – piąta runda
mistrzostw Litwy.
Kuba Greguła: Walka toczyła się
do samego końca – najpierw na oesach,
a potem na dojazdówce do mety –

TEKST: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

„GDZIE HISTORIA ŁĄCZY SIĘ
Z NOWOCZESNOŚCIĄ…”
XVI Zlot Plejad zabrał nas na wschodnie krańce Polski, czyli Podlasie, a konkretnie
w okolice Janowa Podlaskiego, do niedawna jeszcze znanego na świecie z hodowli
koni czystej krwi arabskiej. Bazę Zlotu zlokalizowano w hotelu Zamek Janów Podlaski,
którego historia sięga XV wieku.

O

becnie to duży kompleks hotelowo-konferencyjny, zajmujący teren
ponad 40 hektarów, na których znajduje się między innymi otoczony parkiem
okazały odrestaurowany w stylu klasycystycznym zamek, połączony podziemnymi
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korytarzami z nowoczesną bazą noclegową
zwaną Podzamczem. Zamek zapewnił nie
tylko nocleg dla sporej części uczestników,
ale także takie atrakcje jak kompleks SPA,
restauracje oraz bar – również na świeżym
powietrzu. Pozostała część zlotowiczów

miała do dyspozycji miejsca noclegowe
w położonym kilka kilometrów dalej pensjonacie Uroczysko Zaborek, którego pokoje
mieściły się w zabytkowych drewnianych
zabudowaniach, odrestaurowanych pieczołowicie z zachowaniem regionalnego stylu.

Zlot tradycyjnie rozpoczynał się
w Boże Ciało, jednak jak co roku wielu
uczestników przybyło wcześniej, między
innymi po to, by uczestniczyć w nieformalnej imprezie wcześniaków.
Czwartek był dniem organizacyjnym.
Na zjeżdżających z całego kraju zlotowiczów czekało tego dnia kilka formalności.
Pierwsza to rejestracja w Biurze Zlotu,
gdzie każda załoga otrzymywała wyprawkę, a w niej m.in. niebieskie koszulki
i kubki z logo Zlotu, drobne gadżety oraz
naklejki z numerami startowymi. Wszystkie zespoły otrzymały także zlotowy gadżet, którym w tym roku był bezprzewodowy, wodoodporny głośnik, z wbudowanym powerbankiem. Kolejną formalnością

było badanie techniczne samochodów.
Sprawdzano ważność dowodu rejestracyjnego, stan techniczny pojazdu, obowiązkowe wyposażenie oraz naklejano
numery startowe. Po badaniu auta były
kierowane na odpowiednie dla każdej trasy parkingi, a uczestnicy mieli do wieczora czas wolny na spotkania ze znajomymi
oraz relaks w hotelowym basenie, kompleksie SPA lub w przyhotelowej kawiarni.
W hotelowych piwnicach zlokalizowano
firmowy sklep z odzieżą, zabawkami,
gadżetami i akcesoriami z logo Subaru. Dostępna była między innymi nowa
kolekcja koszulek z logo Subaru Poland
Rally Team. Nie lada atrakcją była prezentacja nowego (niedostępnego jeszcze

w Europie) modelu samochodu Subaru
Forester, po raz pierwszy wyposażonego
w hybrydowy napęd e-BOXER.
Wieczorem pilotów czekało obowiązkowe szkolenie. Pilotów tras szosowych
szkolił pilot rajdowy Maciej Wisławski
w towarzystwie instruktorów Szkoły Jazdy
Subaru, czyli Irka Dancewicza i Wojtka
Chuchały. Pilotów tras terenowych w tajniki pilotażu wprowadzał Ojciec Dyrektor
w towarzystwie Rafała Martona. Przed
szkoleniem piloci otrzymali
roadbooki, czyli książki
drogowe, według których
mieli prowadzić swoich kierowców w trakcie kolejnych
dwóch dni Zlotu.

15

fot. HORIZONT

ZLOT PLEJAD

wielu ciekawych turystycznie miejsc.
Odcinki dojazdowe dla tras terenowych
jak co roku przebiegały w dużej mierze
poza asfaltem, leśnymi duktami i polnymi drogami gruntowymi.
Uczestnicy mogli poznać uroki Podlasia, odwiedzając wiele ciekawych
miejsc. Na trasie znalazły się zabytkowe
obiekty sakralne: XVI-wieczna cerkiew
Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” w Koterce, XV-wieczne
sanktuarium św. Onufrego w Jabłecznej,
XVIII-wieczne sanktuarium Matki Bożej
Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej, XVII-wieczny drewniany kościółek Matki
Boskiej Różańcowej w Ortelu Królewskim,
XVII-wieczne sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pra-

fot. HORIZONT

w parku na tyłach hotelu Zamek Janów
Podlaski. Zanim ogłoszono oczekiwane przez wszystkich wyniki końcowe,
uczestnicy mogli wziąć udział w licznych quizach. Zaprezentowano również
zdjęcia wybrane przez jury do konkursu
fotograficznego oraz przeprowadzono
głosowanie SMS-owe, które wyłoniło
zwycięzcę nagrody publiczności. Wyświetlono także zmontowaną ad hoc
krótką wersję zlotowego filmu. Na zakończenie części oficjalnej ogłoszone
zostały wyniki oraz dokonano dekoracji
zwycięzców. Zabawa trwała jednak dalej, aż do białego rana.
Nam pozostało teraz oczekiwanie na
1 kwietnia, na ogłoszenie miejsca kolejnego Zlotu i rozpoczęcie zapisów.
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fot. Jan Cetera

fot. HORIZONT

fot. Jan Cetera × 2

fot. HORIZONT

Rywalizacja rozpoczęła się w piątek
rano i trwała do sobotniego popołudnia.
Kolejne załogi wyruszały spod Bazy Zlotu
na trasy o określonej godzinie, według
ustalonego wcześniej harmonogramu.
Przed startem kierowcy byli poddawani
kontroli trzeźwości, załogi otrzymywały suchy prowiant oraz Karty Drogowe
i Karty Zadań, na których sędziowie
odnotowywali czasy prób sprawnościowych, czasy przyjazdu na Punkty
Kontroli Czasu, a uczestnicy wpisywali
odpowiedzi na pytania związane z odwiedzanymi miejscami. Jak co roku
Organizator przygotował ciekawe próby
sprawnościowe i sportowe oraz poprowadził trasę malowniczymi odcinkami
dojazdowymi. Nie zabrakło na niej także

tulinie oraz Święta Góra Grabarka. Były
także ciekawe muzea: Muzeum Ziemi
Mielnickiej w Mielniku, Muzeum Motocykli w Drohiczynie, Osada Tatarska w Studziance, Koszary Obronne w Kobylanach.
Uczestnicy odwiedzili także Stadninę
Koni w Janowie Podlaskim, Alpakarium
w Starej Kornicy, współcześnie wzniesiony Kasztelik w Anusinie, fabrykę mrożonek OFP w Siemiatyczach oraz park
Radziwiłłowski w Białej Podlaskiej.
Poza zwiedzaniem uczestników czekały próby sprawnościowe, m.in. slalom
na nietypowym rowerku, rzut podkową,
bieg slalomem, wiązanie węzłów żeglarskich, ubijanie masła.
Clue programu stanowiły jednak próby
sportowe. Załogi tras terenowych pokonywały piaszczyste odcinki przygotowane
na terenie żwirowni Kodeń, Krupice, żwirowni w Woskrzenicach i Anusinie. Załogi
tras szosowych rywalizowały natomiast
na urozmaiconych technicznie próbach
sportowych przygotowanych przez instruktorów Szkoły Jazdy Subaru. Nowością i niezwykłym przeżyciem była przejechana trzykrotnie, ponad 2-kilometrowa
próba Rekin, zorganizowana na lotnisku
w Białej Podlaskiej.
Na mecie każdego dnia Karty Drogowe i Karty Zadań były odbierane przez
sędziów, aby obliczyć na ich podstawie
ostateczne wyniki.
Zlot zwieńczyła impreza finałowa,
zorganizowana w sobotni wieczór
w wielkim namiocie rozstawionym

fot. HORIZONT

fot. Jan Cetera × 2
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ZLOT PLEJAD

KONKURS FOTOGRAFICZNY
NA XVI ZLOCIE PLEJAD

T

egoroczny XVI już Zlot Plejad sprowadził nas na wschodnie rubieże
Polski. Zróżnicowana przyroda

oraz malownicze widoki Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego podarowały
uczestnikom przejazdu zlotowymi trasami

mnóstwo okazji do złapania w obiektyw
wyjątkowych obrazów. Czasami pozwalały się również sfotografować okoliczne

NAGRODY JURY kategoria ZLOT

1

fot. Magdalena Babraj (SZO 134)

NAGRODY JURY

2

fot. Wiktoria Studzińska (TER 207)

3

fot. Paweł Ptak (TUR-T 446)

kategoria LUDZIE
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fot. Paweł Ptak (TUR-T 446)

pola, pejzaże uchwycone dronem oraz
pełne dynamiki fotografie pędzących po
wybiegu koni z okolicznej stadniny w Janowie Podlaskim. Jury jak zwykle miało
ciężki orzech do zgryzienia. Zwycięskie
fotografie zostały wyłonione po kilkugodzinnej naradzie, a ich autorzy nagrodzeni podczas wieczornej imprezy.

NAGRODY JURY kategoria KRAJOBRAZY

1

fot. Andrzej Barańczyk (TUR-T 408)

NAGRODY JURY

2

1

zabytki, ukryte między drzewami wśród
wszechobecnej zieleni. To właśnie one,
zaraz obok charakterystycznej dla tego
regionu przyrody, stanowiły większość
prac przeznaczonych na konkurs fotograficzny. Między konkursowymi obrazami
znalazły się też złapane w szklane oko
mgliste, rześkie poranki, spalone słońcem

3

2

fot. Tomasz Książek (TUR-S 303)

3

fot. Patryk Wszelaki (TUR-T 442)

2

fot. Krzysztof Zawiślak (TUR-T 413)

3

fot. Magdalena Babraj (SZO 134)

kategoria ZABYTKI

fot. Lidia Flinta (TUR-T 402)

fot. Paweł Chojnacki (SZO 124)

1

fot. Andrzej Barańczyk (TUR-T 408)
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NAGRODY PUBLICZNOŚCI kategoria ZLOT

NP

fot. Marek Karwacki (TUR-T 416)

NAGRODY PUBLICZNOŚCI kategoria LUDZIE

NP
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fot. Paweł Chojnacki (SZO 124)

NAGRODY PUBLICZNOŚCI kategoria KRAJOBRAZY

NP

fot. Andrzej Barańczyk (TUR-T 408)

NAGRODY PUBLICZNOŚCI kategoria ZABYTKI

NP

fot. Cezary Czapiewski (TER 237)

21

TEKST: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

TRASA SZOSOWA,

CZYLI CZAS NA NOWE WYZWANIE
Po czterech Zlotach spędzonych na trasach turystyczno-terenowej i terenowej przyszedł
czas na zmiany. Miało na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze nasze kolejne Forestery,
które brały udział nie tylko w poprzednich Zlotach, ale także w sumie w dziewięciu
Subariadowych wyprawach, ustąpiły miejsca nowemu modelowi.

J

ego przeznaczenie jest
jednak zgoła inne. Jako samochód służbowy nie tylko
musi być sprawny, ale także nieszczególnie nadaje się na walkę
na wymagających terenowych
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próbach sportowych, z innymi,
uzbrojonymi na tę okoliczność
autami. Nam zaś nie chciało się
jechać tylko „na zaliczenie”,
uważając, żeby czegoś mu nie
urwać po drodze.

Po drugie na Zlocie w Dźwirzynie zgadałem się z pewnym
„Niemcem”, który, w związku z powiększeniem rodziny, chcąc nie
chcąc, przygotowywał się do sprzedaży swojego ukochanego BRZ-ta.
Pół roku później BRZ zawitał
w naszym garażu, a ów „Niemiec”,
czyli Marcin (@Than_Junior) autentycznie płakał, jak się z nim
rozstawał. Minęły jednak aż dwa
lata i dwa Zloty, zanim dojrzeliśmy
do decyzji o zmianie trasy na szosową. Wpływ na tę decyzję miał także
trzeci czynnik, jakim są nasze
dzieci. BRZ nie bardzo nadawał się
do jazdy w cztery prawie dorosłe

osoby, w tym dwójka nastolatków
i ja. Gdy więc okazało się, że w tym
roku dzieci nie mogą z nami jechać,
decyzja była oczywista.
Nie mogę nie wspomnieć także
o jednej osobie, dzięki której znaleźliśmy się na starcie trasy szosowej.
Tomek (@Izotom) namówił mnie do
tego w gruncie rzeczy trochę szalonego pomysłu, jakim był zakup
BRZ-ta, przekonał mnie także do
używania go jako codziennego pojazdu, mimo moich obaw o jazdę lekkim tylnonapędowym autem w deszczu czy po śniegu. Namówił mnie
w końcu na zmierzenie się z próbami
sportowymi na trasie szosowej.

Minęły aż dwa lata
i dwa Zloty, zanim
dojrzeliśmy do
decyzji o zmianie
trasy na szosową.
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fot. Jan Cetera

ZLOT PLEJAD

ZLOT PLEJAD
formalności. Rejestracja, badanie
techniczne, oklejenie i odstawienie
auta na parking przeszliśmy bardzo
sprawnie i resztę dnia spędziliśmy
wśród znajomych. Z niektórymi
widziałem się nie dalej jak dwa
dni wcześniej w Słowenii, jednak
z większością z nich nie widzieliśmy
się od roku. Wieczorem mieliśmy
okazję po raz pierwszy uczestniczyć
w szkoleniu dla pilotów trasy szosowej. Prowadził je legendarny pilot
rajdowy Maciej Wisławski w towarzystwie rajdowego Mistrza Europy
Wojtka Chuchały i instruktora Szkoły Jazdy Subaru Irka Dancewicza.
Opowieści Pana Maćka, mimochodem wtrącane podczas szkolenia,
sprawiły, że przepony bolały nas od
śmiechu i żałowaliśmy, że szkolenie
nie mogło trwać dłużej.
W piątek rano po szybkim śniadaniu odpaliliśmy BRZdąca i ustawiliśmy się w kolejce do startu.
Pomimo wcześniejszego lajtowego
nastawienia czuć było w powietrzu
nutkę adrenaliny i woń rywalizacji.
Po kontroli trzeźwości, otrzymaniu
prowiantu oraz Karty Drogowej
i Karty Odpowiedzi punktualnie
o 8:48 pojechaliśmy według wskazówek roadbooka na pierwszą
próbę sportową, przygotowaną
w Małaszewiczach, na placu terminalu firmy Adampol. Załoga przed

fot. HORIZONT × 2

nami (a konkretnie wspomniany
wcześniej @Izotom) także jechała
BRZ-tem, czuliśmy się więc raźniej
w jego towarzystwie.
Pierwsza próba ustawiła nam
w zasadzie dalszą jazdę. Po przyjeździe na plac oglądnęliśmy rozstawione z pachołków bramki, między
którymi prowadziła trasa, instruktor
SJS pokazał nam na mapce najlepszą linię przejazdu i wszystko
wyglądało dość prosto. Dopiero po
starcie okazało się, że perspektywa
widoczna zza kierownicy BRZ-ta
nieco różni się od tej widzianej
w pozycji wertykalnej. Pewnie
wpływ miała też adrenalina, która
mimowolnie uwolniła się po nałoże-
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fot. HORIZONT × 5 ›

Opowieści Pana
Maćka Wisławskiego, mimochodem wtrącane
podczas szkolenia,
sprawiły, że przepony bolały nas od
śmiechu i żałowaliśmy, że szkolenie
nie mogło trwać
dłużej.

‹ fot. Jan Cetera

sprawiło, że na Zlot pojechaliśmy
z odpowiednim nastawieniem,
czyli #beznapinki.
W Boże Ciało przed południem
wyruszyliśmy z Krakowa w kierunku północno-wschodnim. W tym
roku niestety nie mogliśmy przyjechać wcześniej i wziąć udziału
w imprezie nomen omen „wcześniaków”. Powodem było zakończenie
roku szkolnego oraz uczestnictwo
w Subariadzie Słoweńskiej, z której
wróciłem dosłownie dobę wcześniej.
Na szczęście jazda na drugi koniec
Polski minęła szybko, drogi były
puste, mimo długiego weekendu.
Po południu dotarliśmy do Bazy Zlotu i od razu dopełniliśmy wszystkich

‹ fot. Jan Cetera

Po szybkich zapisach 1 kwietnia
oczekiwaliśmy więc niecierpliwie
na „godzinę zero”. W tzw. międzyczasie BRZ przeszedł dozwolony
regulaminem tuning, czyli otrzymał obowiązkowe złote felgi oraz
nowe opony ze słowem „SPORT”
w nazwie, a także nowe tarcze
i klocki na przednią oś. Pojawił się
również mimochodem sportowy
dźwięk wydechu, który postanowił
rozszczelnić się nieco na połączeniu końcowego tłumika, akurat
w przeddzień wyjazdu. Kierowca
natomiast pozostał praktycznie
laikiem w dziedzinie, w której
postanowił konkurować. Poza zaliczeniem dwóch stopni Szkoły Jazdy
Subaru, uczestnictwem kilka lat
temu w dwóch imprezach z pomiarem czasu na torze w Kielcach i jednym dniu spędzonym na minitorze
w Krakowie nie dysponowałem
żadnym doświadczeniem wyścigowym. Dodatkowo BRZ nie jest typowym Subarakiem i jest delikatnie
mówiąc autem wymagającym, jeśli
chodzi o jazdę sportową. Nietrudno
jest wprowadzić go w poślizg, natomiast trzeba mieć trochę wprawy, żeby ten poślizg kontrolować.
W warunkach codziennej jazdy
drogowej poskramia go doskonała
kontrola trakcji, która jednak na torze mocno go spowalnia i przeszkadza w jeździe. Wszystko to razem

ZLOT PLEJAD
całkiem efektywny drift. Nam udało
się uniknąć poślizgów, co mnie tak
ucieszyło, że prawie przestrzeliłem
metę. Uratował mnie tylko krzyk
mojej pilotki: „Haaaaamuuuuj”! Wykonując komendę bez zwłoki, ledwie
zmieściłem linię mety między osiami. Dopiero kiedy moja pilotka dodała: „Przecież jest mokro”, dotarło
do mnie, że faktycznie nie wziąłem
tego szczegółu pod uwagę.
Po przedpołudniowych emocjach przyszedł czas na część
turystyczną. Pojechaliśmy do
sanktuarium w Leśnej Podlaskiej,
gdzie czekało nas poszukiwanie
odpowiedzi na pytania konkursowe. Szybko się z nimi uporaliśmy
też był całkiem dobry. Kolejna próba
sportowa miała nam dostarczyć
więcej emocji z uwagi na luźną
nawierzchnię, na której ustawiony
był slalom. Ustawiono ją na terenie betoniarni w Białej Podlaskiej.
Clue próby stanowił ostatni pachołek, ustawiony w wielkiej kałuży,
na którym trzeba było wykonać
nawrót o około 150 stopni. Próbę
pojechaliśmy dość ostrożnie, mając
z tyłu głowy „słowa” Stiga, że czasami wolniej znaczy szybciej. Udało
się nie zrywać za bardzo przyczepności, poza ostatnim słupkiem, który objechaliśmy ciasno, i na mecie
mieliśmy bardzo przyzwoity czas.
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i ruszyliśmy do Folwarku Księżnej
Anny w Anusinie na obiad. Na obiedzie spotkaliśmy znajomych z trasy
terenowej, która według ich relacji
gwarantowała w tym roku mocne
wrażenia. Po obiedzie mieliśmy do
pokonania jeszcze kilka prób. Próba w bazie PKS w Siemiatyczach,
także techniczna, nie sprawiła nam
większych problemów. Bardziej
obawialiśmy się próby rowerkowej
w Konstantynowie. Na szczęście
rowerek miał wszystko mniej więcej na swoim miejscu. Jedynie jego
geometria była nieco nietypowa
z uwagi na fakt, że był to bardzo
kompaktowy składak. Przejazd
przez slalom wyszedł gładko i czas
plejady.subaru.pl

Próba Rekin była
nowością na
trasie szosowej.
Ustawiona na
lotnisku mierzyła
ponad 2 km. Pierwszego dnia mogliśmy przejechać ją
powoli, aby zrobić
notatki i skorelować
je z mapką, sporządzoną wraz z profesjonalnym opisem
przez Wojtka Chuchałę, który chętnie
podpowiadał, na co
zwrócić uwagę i jak
czytać tajemnicze
skróty w opisie.

Drugi dzień rozpoczęliśmy
na większym luzie, bogatsi o doświadczenia z dnia poprzedniego.
Mieliśmy go spędzić praktycznie
w całości na lotnisku, nie licząc
obiadu oraz wycieczki do drewnianego kościółka w miejscowości
Ortel Królewski II. Zaczęliśmy od
próby Lasek, na której po raz pierwszy mieliśmy się zmierzyć z beczką.
Tego bałem się najbardziej, gdyż
jedyne doświadczenie z beczką
to kilkanaście prób objechania jej
kilka lat temu na nieistniejącym już
torze w Lublinie. Różnica była taka,
że wtedy było mokro i prób dokonywałem starym GT-kiem. Tak więc
dysponowałem jedynie wiedzą

fot. HORIZONT × 4

fot. Jan Cetera

Po przedpołudniowych emocjach
przyszedł czas
na część turystyczną, podczas
której czekało
nas poszukiwanie
odpowiedzi na pytania konkursowe,
z czym uporaliśmy
się szybko.

Zadowoleni, że nie daliśmy
plamy przed sporą liczbą „obserwatorów” z kolejnych załóg, udaliśmy
się znów na lotnisko. Czekało nas
tam zapoznanie z próbą Rekin. Była
to nowość na trasie szosowej. Próba
ustawiona na lotnisku przez lokalny klub mierzyła bowiem ponad
2 kilometry i mieliśmy pokonywać
ją następnego dnia trzykrotnie.
Dziś mogliśmy przejechać próbę
powoli, aby zrobić sobie notatki,
skorelować je z mapką, którą otrzymaliśmy wraz z profesjonalnym
opisem wykonanym przez Wojtka
Chuchałę. Wojtek był zresztą obecny na starcie i chętnie podpowiadał
nam, na co zwrócić uwagę i przede
wszystkim, jak czytać tajemnicze
dla nas skróty w opisie. Jadący
przed nami Tomek nagrał przejazd
telefonem, dzięki czemu mogliśmy
wieczorem oglądnąć trasę na spokojnie i dopracować opis. Po przejeździe wróciliśmy do hotelu, oddając na mecie obie Karty. Pomimo
taryfy po pierwszym dniu zajmowaliśmy piąte miejsce w klasie
wolnossącej i dwudzieste pierwsze
w generalnej, co oboje uznaliśmy
za wielki sukces, patrząc na to,
kto zajmował miejsca przed nami.
Pełni wrażeń spędziliśmy wieczór
w przyhotelowym ogrodzie w towarzystwie znajomych i przy granej
na żywo muzyce gitarowej.

fot. HORIZONT × 3 ›

niu kasków na głowy. Okazało się,
że pierwszy zakręt w prawo był
znacznie ciaśniejszy niż na mapce.
Gdy przejechaliśmy przez pierwszą
bramkę i szukaliśmy wzrokiem następnej, w którą mieliśmy wjechać,
spostrzegliśmy, że właśnie mijamy
ją z lewej strony. Po krótkiej złości
stwierdziliśmy zgodnie, że może
dobrze się stało, że taryfę złapaliśmy
na początku. Ciśnienie zeszło zupełnie, a my mogliśmy #beznapinki
skupić się na kolejnych przejazdach.
Nasz plan minimum zakładał bowiem, żeby nie skończyć na ostatnim miejscu klasy wolnossącej.
Szybko więc udaliśmy się
na kolejną próbę zorganizowaną
na placu manewrowym w Białej Podlaskiej. Próba była bardzo
techniczna, ciasna i kręta, jechana
w całości na 1. biegu, idealna dla
zwinnego BRZ-ta. Pokonaliśmy ją
bez przeszkód i jak się później okazało – w dobrym czasie. Zadowoleni
z siebie i z próby ruszyliśmy więc
na kolejną, ustawioną na nieczynnym lotnisku wojskowym w Białej
Podlaskiej nieopodal wieży kontrolnej. Próba była trochę szybsza
niż poprzednia, utrudnieniem
była jednak mokra nawierzchnia.
Przekonał się o tym jadący przed
nami Tomek, który postanowił wbić
dwójkę, co spowodowało zerwanie
przyczepności i efektowny, acz nie

facebook.pl/MagazynPlejady
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fot. Jan Cetera

nym hamowaniem. Udało nam
się gładko wystartować bez zrywania przyczepności i osiągnąć
niezły czas, a następnie idealnie
rozpocząć hamowanie tuż za
metą i zatrzymać się po niespełna 57 metrach. Muszę przyznać,
że długość drogi hamowania
zrobiła na mnie duże wrażenie,
na mecie mieliśmy bowiem ponad
150 km na godzinę. Po dniu pełnym sportowych wrażeń wróciliśmy do hotelu, aby przygotować
się na imprezę finałową.
Zakończenie zlotu miało miejsce w namiocie rozstawionym
w parku na tyłach Zamku Janów.

Jak co roku ogłoszenie wyników
poprzedziły quizy i konkurs fotograficzny. Zaprezentowano też
krótki film ze Zlotu zmontowany
ad hoc i zapowiadający pełnometrażową wersję. Następnie Ojciec
Dyrektor ogłosił wyniki, zwycięzcy zostali nagrodzeni, a chętni
kontynuowali zabawę przy muzyce i tańcach do białego rana.
XVI Zlot się zakończył i pozostało
nam oczekiwanie na kolejny. Dla
nas była to wspaniała przygoda
i pomimo braku doświadczenia
nie zajęliśmy ostatniego miejsca.
Już dziś wiemy, że za rok jedziemy
ponownie szosową, oczywiście
#beznapinki.

fot. HORIZONT ›

fot. HORIZONT

opis trasy, a następnie przejechaliśmy ją najszybciej, jak potrafiliśmy.
Na szczęście próba była wytyczona
w całości oponami, więc nie sposób było pomylić trasę. Ważniejsza
jednak była linia przejazdu, punkty hamowania i zmiany biegów.
Po przejeździe wiedziałem, że są
jeszcze spore rezerwy. Potwierdziły
to kolejne przejazdy. Czas trzeciego
poprawiliśmy prawie o 6 sekund.
Wspomniana wcześniej próba o nazwie „beczka” nie poszła nam już
tak gładko. Wiem, że nad beczką
będę musiał popracować do następnego Zlotu.
Ostatnią próbą dnia był wyścig
na ¼ mili zakończony awaryj-

‹ fot. HORIZONT

teoretyczną, wyczytaną kiedyś
w jednym z numerów magazynu
„Plejady”, oraz znikomą praktyką
i w konsekwencji mglistym wyobrażeniem, jak to zrobić. Okazało
się, że beczka wyszła mi całkiem
nieźle, w przeciwieństwie do późniejszych beczek, które znalazły się
na rozgrywanej dwukrotnie próbie
o tej samej nazwie.
Następna była próba o nazwie
Stosy, podobnie jak Rekin rozgrywana trzykrotnie. Na pierwszym
przejeździe zarobiłem drugą taryfę.
Próba rozpoczynała się łukiem
w prawo, na końcu którego była
bramka, a następnie kilkadziesiąt
metrów dalej stał pachołek, na któ-
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fot. Jan Cetera

rym był nawrót o 180 stopni. Moje
myśli tak zajął ów nawrót i sposób
jego pokonania, że udałem się
na niego z pominięciem bramki.
Gdy komunikat pilotki „bramka
z lewej” wykrzyczany po raz trzeci
dotarł do mojej świadomości, owa
bramka była już sporo za nami.
Stwierdziłem jednak, że nie złapię
taryfy i zawróciłem auto, przejechałem prawidłowo przez bramkę
i pokonałem dalszą część próby
właściwym śladem. Oczywiście
czas był dużo gorszy od taryfowego, ale przynajmniej poćwiczyłem
zawracanie na ręcznym.
Trzecią próbą tego dnia był Rekin. Powtórzyliśmy przed startem
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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TEKST: JANUSZ DUDEK I ZDJĘCIA: JAN CETERA

ŚWIAT W BOCZNEJ SZYBIE
Nie jest moją intencją uczenie czytelników, jak driftować po drogach, nie przejmując się
bezpieczeństwem swoim i innych. Wiem jednak, że jazda samochodem może dostarczać
wielu niezapomnianych, pozytywnych wrażeń. Nie trzeba o tym przekonywać,
zwłaszcza należąc do grupy miłośników marki Subaru.

D

la jednych emocje te oznaczają
poczucie wolności za kierownicą,
innym zaś kojarzą się z prędkością
pokonywania zakrętów czy wyczuciem
auta, a jeszcze innym z zabawą na torze
w samochodzie z przysłowiową „duszą”.

30

Ilu kierowców, tyle motywów. Ile emocji,
tylu fanów motoryzacji. Dla wielu z nich
esencję adrenaliny oraz doskonałości
w panowaniu nad maszyną stanowi drifting. Ta niesamowicie efektowna forma
prowadzenia auta tylnonapędowego

(ale również takiego z napędem na 4 koła!)
coraz częściej staje się w naszym kraju
tematem „dzikiego rozwoju”. Obserwując
wielu młodych kierowców zafascynowanych poślizgami, warto poświęcić nieco
czasu również i tej formie sztuki. Wszystko

po to, aby uczyć się z głową, w bezpiecznych warunkach! Zwracając przede
wszystkim uwagę na BEZPIECZEŃSTWO! Nigdy na drogach publicznych.
Nigdy na dziko.
Poniżej zatem przykład kilku najprostszych ćwiczeń, jakie można wykonać
samochodem z napędem na tylną oś
(np.  Subaru BRZ).
Na początek konieczne jest zrozumienie, czym jest drifting. To prowadzenie
samochodu w kontrolowanym poślizgu
kół tylnej osi. Co do zasady, „oryginalnie” dotyczy on samochodów z napędem
na tylne koła. Wyróżniamy trzy jego fazy:

wprowadzenie (inicjacja), utrzymanie,
wyprowadzenie. Musimy przyjąć, że każda z nich jest czymś innym i nie można ich
mylić. Zwłaszcza czynności, jakie mamy
w nich wykonać, czy sposobu reakcji.

Inicjacja
W pierwszej z nich inicjujemy poślizg.
Możemy to zrobić za pomocą jednej z sześciu podstawowych technik. Trzy z nich –
nie wymagające balansu masy – zakładają po lekkim skręcie:
1) zaciągnięcie hamulca ręcznego (e-brake);
2) dodanie gazu na wyjściu z zakrętu
(power over);

3) zmianę biegu na niższy przy automatycznej skrzyni lub wciśnięcie i puszczenie
sprzęgła (z ang. shift lock lub clutch click).
Kolejne trzy techniki inicjowania poślizgu są bardziej zaawansowane i ich
opanowanie wymaga długich treningów.
Wymagają one balansu masy:
4) energiczne ujęcie nogi z gazu w zakręcie
(przeniesienie balansu masy na przód);
5) precyzyjne użycie hamulca na wejściu
w zakręt (przeniesienie balansu masy
na przód);
6) przeciwskręt (z ang. scandinavian flick
lub rally flick) „rozbujania” masy samochodu między prawą a lewą stroną.
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wanych na łamach „Plejad” poprzednich
odcinków porad z zakresu techniki jazdy, zwłaszcza tych o torze jazdy, balansie
masy czy koordynacji pracy rąk i nóg.
Jeszcze przed jazdami trzecią i ostatnią sprawą pozostaje zadbanie o stan
techniczny naszego samochodu oraz
dokładne przemyślenie jego ewentualnych modyfikacji. Na początek nie
potrzebujemy zbyt dużo mocy, auta z turbosprężarką czy idealnym rozkładem
masy. W pierwszej kolejności przygotujmy jednak odpowiednio zawieszenie,
a także zadbajmy o układ hamulcowy.
Kolejnym krokiem w miarę możliwości budżetowych będzie modyfikacja
układu przeniesienia napędu i układu
kierowniczego naszej „tylnonapędówki”.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli
samochodu tego zamierzamy używać do
ćwiczeń jedynie okazjonalnie, a na co
dzień poruszamy się nim do pracy czy
z rodziną, modyfikacje te winny pozostać
w zgodzie z przepisami prawa o ruchu
drogowym oraz zdrowym rozsądkiem!
Współpracując swojego czasu ze Szkołą
Jazdy Subaru, a także podczas eventów
motoryzacyjnych na treningach używaliśmy Subaru BRZ (niemal seryjny
model idealny dla początkujących oraz
średniozaawansowanych) oraz specjalnie przygotowanego do zaawansowanych treningów „driftowozu” na bazie
BMW serii 3. To idealne rozwiązanie,
które polecam także dziś.

Każda z tych technik jest równie skuteczna. Każda z nich przydaje się bardziej
lub mniej do pewnego typu zakrętów.
Zawsze powtarzam, że jest to elementarz
driftera. Oczywiście do każdego zakrętu
można zaciągnąć ręczny i też będzie poślizg. Ale to tak, jakby rzeźbiarz wszystko
robił śrubokrętem. Rzeźba powstanie,
ale finezji i polotu będzie miała tyle co
śrubokręt właśnie. Tak samo jest z technikami. Im więcej potrafimy ich użyć,
tym bardziej precyzyjnymi i sprawnymi
będziemy.

Utrzymanie
Generalnie podstawą opanowania tej
trudnej sztuki jest znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy pozycją kierow-
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nicy (kontra) a pozycją gazu. Oczywiście
mowa tutaj o samochodzie tylnonapędowym. Dla aut z napędem na wszystkie
koła operowanie kierownicą jest nieco
inne i mocno zależy od rodzaju napędu.
Wymaga pracy kierownicą w okolicy wyprostowanych kół lub lekko dokręconych
do wewnętrznej zakrętu. Kontrę wykonujemy wyłącznie po to, aby przestać się
obracać wokół własnej osi. Niezależnie
jednak od tego, o jakim napędzie mówimy, chcąc wprowadzić lub utrzymać poślizg, KONIECZNE jest zadbanie najpierw
o przyczepność na przednich kołach!
Robimy to zarówno poprzez odpowiednią
technikę jazdy (np. dociążenie przodu),
torem jazdy (np. „chwytając się” przednim
wewnętrznym kołem bardziej przyczepnej

części drogi) lub sprzętowo (np. ciśnieniem, rodzajem opony itp.).

Wyprowadzenie
Tu sprawa jest prosta. Przenosząc
balans pomiędzy gazem a pozycją gazu
z poprzedniej fazy, staramy się poprowadzić samochód tak, aby MINIMALNIE
zacząć zmniejszać gaz jednocześnie prostując kierownicę. Oczywiście jeśli łączymy wyjście z zakrętu z kolejnym łukiem,
wówczas wykonamy przerzucenie masy,
ale to już inna, bardziej zaawansowana
sprawa (tzw. flick lub transition).
Początki są trudne
Od czego zatem zacząć swoją przygodę z treningiem poślizgów? Zanim
plejady.subaru.pl

Ćwiczenia
Jako pierwsze ćwiczenie na początek
przygody z driftingiem polecam wykonanie obrotu o 90° z użyciem hamulca
ręcznego. W niemal każdym treningu
ważny będzie dla nas punkt odniesienia. Jeśli nie mamy miękkiego pachołka, możemy użyć plastikowej butelki
wypełnionej w części wodą, dookoła
której starajmy się wykonywać obroty.
W driftingu przede wszystkim liczy się
bowiem precyzja kierowcy, oczywiście
obok finezji oraz prędkości manewru.
Obrót starajmy się wykonać zatem
możliwie blisko naszego słupka. Inicjujemy go lekkim skrętem kierownicą
i krótkim „podcięciem” tylnej osi przy
użyciu hamulca ręcznego. Ćwiczenie to
wykonujemy przy niewielkiej prędkości
bez użycia gazu na wyjściu. Jeśli nie
dysponujemy mechanicznym ręcznym,
konieczne jest użycie innej techniki
wywoływania poślizgu. Jak wspomniałem, nie każda z nich będzie idealna
lub łatwa w użyciu dla takiego zakrętu.
Gdy „90-tka” wychodzi nam już dobrze w obie strony, a auto nie ucieka
nam spod kontroli, obracając się bardziej
niż zakładaliśmy, przejdźmy do kolejnego kroku, czyli pełnego nawrotu. To nic
innego jak wykonanie obrotu o 180°. Naturalnie do realizacji będziemy potrzebowali nieco większej dynamiki na wejściu oraz mocniejszego (czytaj: dłuższego) podcięcia tylnej osi hamulcem

poznamy odpowiedź, podkreślmy to
bardzo wyraźnie – wszelkie nasze
działania winniśmy podporządkować
idei bezpieczeństwa! Zadbajmy zatem
najpierw o odpowiednie miejsce, gdzie
będziemy mogli bez przeszkód ćwiczyć.
Ważne, aby było to miejsce, w którym
będziemy mieli dobrą widoczność oraz
dużą, naprawdę dużą przestrzeń. Chodzi
o pewność, że nasze ćwiczenia nie będą
stanowiły zagrożenia dla otoczenia.
Znajdźmy równy, zamknięty plac czy
stare lotnisko, a jeszcze lepiej: udajmy
się na jeden z dostępnych torów wyścigowych i ćwiczmy pod okiem trenera.
Następnie zastanówmy się nad tym, czego oczekujemy oraz czym tak naprawdę
jest poślizg. Warto wrócić do prezentofacebook.pl/MagazynPlejady
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ręcznym. Większy poślizg nie oznacza
jednak wcale, że winniśmy na wejściu
skręcić także bardziej przednimi kołami. Nasze ręce na kierownicy – tak jak
poprzednio – mówią jedynie o kierunku
wykonania manewru, a praca hamulcem
ręcznym – o sile obrotu. Ćwiczenie powtarzamy oczywiście zarówno w lewą,
jak i prawą stronę. Właściwie wykonany
manewr tak jak w poprzedniej próbie

kończy zatrzymanie samochodu z kołami do jazdy na wprost. Jeśli nie posiadamy mechanicznego „ręcznego”, dobrą
do tego techniką inicjacji będzie przeciwskręt. Polecam jednak ćwiczenie
wyłącznie pod okiem trenera.
Jeśli udało nam się już wypracować
powtarzalność manewrów, w trakcie wykonywania nawrotu dodać możemy pracę gazem, aby utrzymać dłuższy poślizg.

W ten sposób możliwe będzie wykonanie
pełnego obrotu wokół słupka (beczki),
a zatem jednego z podstawowych elementów pokazów driftowych. Możemy
wówczas rozstawić dwa lub więcej słupków, aby uzyskać większy promień nawrotu, a co za tym idzie – dłużej utrzymywać poślizg. Pewnego rodzaju ewolucją tego ćwiczenia jest tzw. ósemka,
w której na dwóch słupkach wykonujemy płynne przejścia z ciągłego poślizgu
z jednej strony w drugą. Aby jej wykonanie było możliwe, nasz samochód winien
być wyposażony w blokadę mechanizmu
różnicowego. W trakcie treningu próbujmy świadomie zmniejszać i zwiększać
promień, po którym kreślimy kolejne
koła wokół pachołków. Umiejętność ta
przyda nam się do dalszej pracy nad
torem jazdy, zmianą kąta wychylenia samochodu w poślizgu oraz prowadzeniem
samochodu w konkretnym łuku.
Do tej pory wszystkie ćwiczenia
opierały się na niewielkiej, a wręcz minimalnej prędkości. Gdy udaje się nam już
precyzyjnie „przerzucać” tył samochodu
z jednego skrętu w drugi podczas ćwiczenia „ósemki” lub nie posiadamy wystarczająco mocnej „szpery”, wówczas
warto przejść od razu do ćwiczenia sla-

OBRÓT 90°

GAZ
BEZ GAZU
HAMULEC

OBRÓT 180°

lomu. To właśnie slalom w przeróżnych
jego konfiguracjach jest jednym z podstawowych elementów treningu kierowcy. Opiera się on bowiem na szlifowaniu
wyczucia balansu masy podczas jazdy,
kontroli nad samochodem, właściwej obserwacji drogi, specyficznej w driftingu
pracy rąk na kierownicy (dopuszczającej
puszczanie koła kierowniczego), a także
toru jazdy i koordynacji pomiędzy rękami i nogami. Z pewnością ćwiczeniu
temu powinniśmy poświęcić możliwie
najwięcej czasu. Nie śpieszmy się!
Rozpocznijmy zawsze ze stosunkowo
niewielką prędkością i dopiero zyskując
pełną kontrolę, przechodźmy krok dalej – do większych prędkości czy liczby
pachołków w slalomie. Pamiętajmy jednak, że poprzez ćwiczenia nie musimy
nikomu i niczego udowadniać! Jeśli zaczynamy czuć się pewnie po kilku chwilach jazdy, dla własnego bezpieczeństwa przerwijmy trening. Doskonalenie
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techniki jazdy to bowiem proces, a nie
produkt w postaci oprogramowania,
który tuż po kupieniu i zainstalowaniu
po chwili uzyskuje swoją pełną wartość
eksploatacyjną. Zawsze staramy się to
podkreślać w trakcie ćwiczeń na torze.
Niezależnie, czy ktoś przyjechał własnym samochodem, czy też otrzymał
prezent w postaci np. godzinnej lub całodniowej przygody z driftingiem, trening
to podnoszenie własnych umiejętności
poprzez świadomą jazdę! Nie można nim
nazwać pozbawionego sensu „upalania”
auta na parkingu pod hipermarketem
bez jakiegokolwiek punktu odniesienia,
o normalnych ulicach już nawet nie
wspominając!
Przedstawione ćwiczenia stanowią
jedynie początek przygody z driftingiem,
którego najzwyczajniej w świecie nie
da się nauczyć siedząc wygodnie na sofie. Podczas realizacji zajęć tego typu
na torze, obok wspomnianej jazdy wokół
„beczki”, szerokiego slalomu czy jazdy
w długim łuku, kładziemy także nacisk
na ćwiczenie krótkich sekcji zakrętów,
co daje uczestnikom wspomniane na początku ogromne ilości pozytywnej energii oraz emocji! Wszystko jednak podporządkowane jest zawsze jednemu – bezpieczeństwu! Do zobaczenia na torze!

facebook.pl/MagazynPlejady

JANUSZ DUDEK

J

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

CZAS PRÓBY POD ZNAKIEM SUBARU –
RODZINNY RAJD REISKI

Multi-Salon Reiski już po raz trzeci w Zielone Świątki dał swoim klientom
niepowtarzalną szansę sprawdzenia siebie, rodziny, przyjaciół oraz swojego
auta w roli rajdowego zespołu. Niczym mini Zlot Plejad, który tylko przygotowuje
team Reiski do wydarzenia.
36

J

edniodniowe zmagania odbywają się w urokliwych
miejscach powiatu chełmińskiego. Tegoroczny piknik
odbył się na polanie Czołgowiska w Bieńkówce. Ciekawostką
jest fakt, że nad brzegiem Wisły
w Bieńkówce znajduje się kamień
z zaznaczonym znakiem wysokiej
wody z 1829 roku.

Szlak rajdu znajdował się na trasach szutrowych i asfaltowych,
które nawiązywały do ciekawostek
w regionie. Do jednych z takich
miejsc należał stary fort oraz Góra
Zamkowa w Starogrodzie, z której
widoczna była piękna panorama
okolic.
Przed zabawą zespoły zostały
podzielone na klasy „Country” 2×4

oraz „Rally” 4×4. Każdy uczestnik
przed wyruszeniem w trasę musiał
zarejestrować się w punkcie i odebrać pakiet uczestnika: roadbook,
naklejki z numerem na auto oraz
niewielki poczęstunek na drogę.
Tak wyposażone załogi mogły rozpocząć Rodzinny Rajd Reiski.
Zadanie należało do prostych!
Wystarczyło dotrzeć na metę,
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zdobywając jak największą liczbę
punktów kontrolnych i wykonując
jak najwięcej zadań dodatkowych.
Trudnością był brak mapy, w zamian drużyny korzystały z pomocy
profesjonalnego roadbooka, którego operatorem był pilot. Na polanie
czekało sporo atrakcji, takich jak:
dynamiczna strzelnica ASG, trójnogie narty, konkurencja z użyciem
alkogogoli, ścianka wspinaczkowa
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W oczekiwaniu na
wyniki uczestnicy
aktywnie spędzali
czas na polanie
w towarzystwie
muzyki.

oraz zjazd na tyrolce. Na odważnych i pragnących więcej wrażeń
czekał symulator dachowania.
Jak na rajd przystało, nie obyło się bez przygotowania tras
off-roadowych. W tym roku były
aż dwie próby terenowe, podczas
których toczyła się najostrzejsza
rywalizacja. Nie zapomniano
również o załogach 2×4, których
zadaniem był przejazd specjal-

plejady.subaru.pl

nym torem Subaru XV lub Subaru
Foresterem.
Po skończonym przejeździe należało podliczyć zdobyte punkty, by
wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach. W oczekiwaniu
na wyniki uczestnicy aktywnie
spędzali czas na polanie w towarzystwie muzyki. Ci, którym nadal było
mało, mogli jeszcze wyszaleć się
na torze Subaru. Na maluchy z ko-

facebook.pl/MagazynPlejady

lei czekały animacje, dmuchańce
i wiele konkursów z nagrodami.
Po raz kolejny przeżyliśmy
wspólną przygodę wraz z marką
Subaru. Warto podkreślić, że ta
edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zostawiła po sobie
wiele wspaniałych wspomnień.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy na kolejny Rajd
Rodzinny z Subaru za rok!
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TEKST: MARIA SZRUBA/NBI, MARIUSZ KARPIŃSKI-RZEPA/NBI

FORESTEREM PRZEZ ALPY:

KRAKÓW – SALZBURG – WENECJA
Jedną z niewątpliwych zalet naszej pracy jest możliwość podziwiania wybitnych dzieł
myśli inżynieryjnej. Tym razem celem podróży dziennikarzy „NBI” była Wenecja, miasto
słynące z licznych mostów i kanałów. Po drodze zwiedziliśmy wysokoalpejską drogę
Großglockner i najpiękniejszą alpejską elektrownię Kaprun. W tym fascynującym
spotkaniu z dziewiczą przyrodą Alp towarzyszył nam Forester XT. Nie można sobie
wymarzyć lepszych warunków do przetestowania jego drogowych zdolności.

P

odróż odbywała się dwoma
autami. Testowanym przez
nas modelem Forestera była
ostatnia generacja z jednostką
benzynową typu bokser o pojemności 2 l, z bezstopniową

40

skrzynią biegów CVT, o mocy
241 KM, oraz S ubaru Forester II
z 2008 r., co sprawiło, że na trasie
liczącej ponad 2 tys. km odczuwaliśmy niebywałą radość z jazdy.
Niezniszczalnemu „leśnikowi”,

jak pieszczotliwie nazywają ten
model jego miłośnicy, może pozazdrościć wiele młodszych popularnych modeli samochodów.
Doskonale wyważony, ze świetnie
skrojonym zawieszeniem, na as-

falcie czuł się jak ryba w wodzie.
Przypomnijmy, że druga generacja
Forestera została oparta na platformie z unowocześnionej Imprezy, dzięki czemu prowadzenie
stało się bardziej dopracowane,
a przyczepność dodatkowo wzrosła. Sztywno zestrojone zawieszenie i nisko umieszczony środek
ciężkości sprawiają, że auto bardzo pewnie zachowuje się w zakrętach.

Z Krakowa przez Großglockner
Podróż rozpoczęliśmy w Krakowie, kierując się na Wiedeń.
Do Czech jechaliśmy autostradą A1.
Jej nadgraniczny odcinek Świerklany – Gorzyczki był swego czasu

w centrum uwagi z powodu problemów z mającym tam powstać
mostem MA 532, którego otwarcie
planowano na sierpień 2010 r.
Przez awarie, które miały miejsce
na placu budowy mostu na przełomie 2011 i 2012 r., nakazano
wstrzymanie prac. Po powołaniu
biegłych i zapoznaniu się z problemem zdecydowano o konieczności
wzmocnienia konstrukcji, co wymusiło korektę projektu. Zejście
z placu budowy głównego wykonawcy i wyłonienie firmy, która
podjęłaby się naprawy obiektu,
ostatecznie doprowadziło do oddania mostu dopiero w maju 2014 r.
Niemniej ten czteroprzęsłowy most
typu extradosed, o rozpiętości

głównych przęseł 130 m, ma w najszerszym miejscu ponad 47 m, co
czyni go najszerszym mostem tego
typu w Europie i jednym z najszerszych na świecie.
Jadąc przez Czechy, kierowaliśmy się na Wiedeń, a później
Salzburg, skąd do czoła lodowca
Pasterze i pod szczyt Großglockner wiedzie panoramiczna droga,
wijąca się 48-kilometrową serpentyną przez Park Narodowy
Wysokich Taurów (Nationalpark
Hohe Tauern). Trasa zaczyna się
w Fusch (805 m n.p.m.) i prowadzi do miejscowości Heiligenblut,
z najwyższym punktem na poziomie 2504 m n.p.m. (przełęcz
Hochtor). Podczas gdy część aut

41

fot. NBIMEDIA

PODRÓŻE

42

PLEJADY NR 85

wierzchnia parkingowa mogła
pomieścić do 4000 aut zamiast
dotychczasowych 800. Niesłabnące
zainteresowanie turystów w połączeniu z nowymi wyzwaniami
ekologicznymi i technicznymi rozwiązaniami podnoszą Großglockner Hochalpenstraße poprzeczkę
coraz wyżej, aby utrzymać jej
charakter i czołową pozycję turystyczną, co pozwala przypuszczać,
że modernizacja drogi nigdy nie
dobiegnie końca1. Trasa, zwłaszcza
od strony Fusch, poprowadzona
jest w dużej części na półmostach,
o dużej ekspozycji, wymaga zatem
od turystów mocnych nerwów
przy jej pokonywaniu. Od przełęczy Hochtor można nią zjechać
do Lienz w Karyntii, ale trzeba też
wiedzieć, że wykonano dodatkowy odcinek tej trasy, tzw. drogę
Franciszka Józefa, która prowadzi
1

G
 roßglocknerstraße – wysokogórska droga
alpejska (online). Dostępny w internecie:
http://grossglocknerstrasse.eu/ (dostęp 17.05.2019).

w bok, do podnóża lodowca Pasterze, spływającego z Großglockner
(3798 m n.p.m.), najwyższego
szczytu Alp austriackich. Tutaj
widoki są fascynujące, jesteśmy
w sercu majestatycznych gór, z ich
potęgą i spokojem zarazem.
Trasa oferuje jedyną w swoim
rodzaju możliwość odkrywczo-ekologicznych podróży, nic dziwnego

więc, że jest celem wielu wycieczek. Jeśli do tego pokonuje się ją
odpowiednim samochodem, radość
z jazdy jest tym większa. Mieliśmy
tę przyjemność dzięki świetnym
własnościom obydwu Foresterów,
które od zawsze są wierne sprawdzonemu napędowi na cztery koła.
Podsumowując podróż wysokogórską drogą panoramiczną

na Großglockner, z pewnością
dostarczy ona wiele niezapomnianych wrażeń osobom w każdym
wieku. Najmłodsi mogą pobawić
się na czterech tematycznych
placach zabaw usytuowanych po
drodze, dorośli pogłębić wiedzę
o świecie gór oraz alpejskiej faunie
i florze w licznych punktach informacyjnych i widokowych. Wszyscy natomiast doświadczą piękna
alpejskiej przyrody i niesamowitości otaczającego nas świata.
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

Zjawiskowe zapory wodne w Kaprun
Trasa naszej wycieczki wiodła także przez górzystą część
regionu Salzburga, gdzie w górnej
części Kapruner Tal (dolina rzeki
Kapruner) znajduje się elektrownia wodna i dwie wysokie zapory,
którym śmiało można nadać miano fenomenu technologicznego.
Sam projekt olbrzymiej elektrowni, narodowej dumy Austriaków,
został stworzony w 1928 r. przez
niemieckie przedsiębiorstwo,
PLEJADY 4/2019
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Großglockner
Hochalpenstraße
oficjalnie otwarto
3 sierpnia 1935 r.
Podczas budowy,
którą prowadzono,
zachowując
troskę o dziewiczą przyrodę,
przemieszczono
870 tys. m³ ziemi
i skał, wybudowano 67 mostów.

fot. NBIMEDIA

a ostateczny koszt budowy trasy
osiągnął dzisiejszą równowartość
53,5 mln €. Inwestycja okazała się
opłacalna. Franz Wallack w 1925 r.
szacował liczbę odwiedzających
na 120 tys. osób rocznie, podczas gdy
było ich ponad trzykrotnie więcej –
do 1 września 1939 r. prawie 375 tys.
W trakcie wojny Großglockner
Hochalpenstraße poniosła znaczące szkody, dlatego w 1945 r.,
po wyzwoleniu kraju, zdecydowano
o przeprowadzeniu remontu drogi
w celu przywrócenia jej właściwych parametrów. Wzrastająca
w latach 1946–1952 frekwencja
odwiedzających (odnotowano
pobory dla pojazdów wyższe
o 58%) oraz szacunki na przyszłość zadecydowały o całkowitej
modernizacji drogi. Poszerzono
ją z 6 do 7,5 m (w częściach doliny
nawet 8 m), zaś promień zakrętów –
z 10 m do 15 m. Dzięki tym zmianom
podniesiono prędkość maksymalną
z 40 do 70 km/h. Powiększona po-

‹ fot. photo 5000/Adobe Stock

walczyła o to, żeby po prostu wyjechać, naszemu XT nigdy nie brakło mocy i odejścia. W tych ekstremalnie trudnych warunkach
górskich, przy bardzo ciężkich
i stromych podjazdach, prowadząc
Forestera odczuwało się niesamowitą lekkość bytu.
Großglockner Hochalpenstraße,
jedna z najpiękniejszych wysokogórskich dróg widokowych w Europie, wiedzie śladami sprzed wieków. Był to jeden ze szlaków handlowych wykorzystywanych przez
Rzymian i Celtów. To, że ludzie
pokonywali ten wysokogórski szlak
na wysokości przełęczy Hochtor,
znajdującej się na granicy Karyntii
i Salzburga, potwierdzają m.in. odkryte tam znaleziska. W 1924 r.
zaprojektowanie drogi zlecono
inż. Franzowi Wallackowi, genialnemu budowniczemu, który zrobił
to według następujących parametrów: szerokość 3 m z możliwością
poszerzenia do 5 m, maksymalne
nachylenie 12%, widoczne punkty
mijania, nawierzchnia żwirowa.
Na budowę przeznaczono 3 mln
szylingów, co odpowiada dzisiejszej
równowartości ok. 6,5 mln €. Dzięki staraniom gubernatora Franza
Rehrla i nowatorskiemu projektowi
Wallacka budowę trasy rozpoczęto
w roku 1930 r. – pierwszy odstrzał
skalny nastąpił w Ferlen 30 sierpnia 1930 r., o godzinie 9:30. Gubernator Rehrl był także pierwszym
kierowcą, który testował trasę
jeszcze podczas budowy w 1934 r.
w specjalnie zaadaptowanym
samochodzie marki Steyr o pojemności silnika 1,2 l, mocy 32 KM,
najwyższej prędkości 100 km/h
i spalaniu 10 l/100 km.
Großglockner Hochalpenstraße
oficjalnie otwarto 3 sierpnia 1935 r.
Podczas budowy, którą prowadzono, zachowując troskę o dziewiczą przyrodę, przemieszczono
870 tys. m³ ziemi i skał, wybudowano 67 mostów i zainstalowano
linię telefoniczną z 24 punktami
telefonicznymi. 3200 pracowników
przepracowało tu 1,8 mln szycht,

‹ fot. NBIMEDIA
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które przewidywało, że zbiorniki
wodne rozciągające się na przestrzeni ponad 1000 km przez
przełęcze alpejskie będą mogły
produkować energię w dowolnym
czasie i w dowolnej ilości. W trakcie drugiej wojny światowej za
budowę tej elektrowni odpowiadał osobiście Herman Goering.
Została jednak ukończona przez
Amerykanów już po wojnie, dzięki pomocy udzielonej w ramach
planu Marshalla.
Górny poziom, zbudowany w latach 1950–1955, jest elektrownią
szczytowo-pompową. Ok. 50% wody,
która jest przechowywana w zbiornikach Mooserboden oraz Wasserfallboden i wykorzystywana do
wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach, pochodzi z południa Alp. Znajdujące się na wysokości 2036 m n.p.m. jezioro Mooserboden gromadzi aż 84,9 mln m³ wody.
Zasilają je głównie wody roztopowe
z lodowca Pasterze w Parku Narodowym Wysokich Taurów. Na jeziorze Mooserboden znajdują się
dwie zapory i elektrownia. Sytuacja
topograficzna wymagała dwóch
zapór dla zbiornika: łukowej żelbetowej Mooser, o wysokości 107 m,
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oraz położonej niżej zapory Drossen
o wysokości 112 m.
Woda spada stąd do jeziora
Wasserfallboden (1672 m n.p.m.),
po czym jest ponownie pompowana
w górę, aby dodatkowo zwiększyć
ilość wyprodukowanej energii
elektrycznej, następnie jest sprowadzana rurami o dużej średnicy
w dół, aby być raz jeszcze skierowana na turbiny Peltona dla dalszej
produkcji energii elektrycznej.
Elektrownie wodne, takie jak w Kaprun, o mocy 830 MW, dysponują
w danym momencie mocą, która
jest w stanie pokryć zapotrzebowanie prawie 100 tys. gospodarstw
domowych przez ponad tydzień 2 .
W tym miejscu można sobie naocznie wyobrazić, jak wielki potencjał
wytwarzania energii elektrycznej
tkwi w wodzie.

Z wizytą u królowej Adriatyku
Trasa z Austrii do Włoch, wiodąca w dużej mierze przez Alpy,
ma wybitne walory krajobrazowe.
Między Rosenheim a Innsbruckiem
biegnie szeroką doliną rzeki Inn,
 Kaprun Upper Stage Pumped Storage Power Plant (online). Verbund, 2019. Dostępny w internecie: https://www.verbund.com/en-at/about-verbund/power-plants/our-power-plants/kaprun-oberstufe-limberg-2 (dostęp 17.05.2019).

2

‹ fot. JFL Photography/Adobe Stock

fot. serkat photography/Adobe Stock

by następnie piąć się na przełęcz
Brenner (1375 m n.p.m.), największe
obniżenie głównego łańcucha alpejskiego, która od tysięcy lat jest jedną
z głównych arterii transportowych
i handlowych, łączącą Europę Południową i Północną – co roku przejeżdża tędy ponad 2 mln ciężarówek.
Obecnie pod przełęczą budowany
jest 64-kilometrowy tunel kolejowy
(licząc od Innsbrucka w Austrii do
włoskiej Fortezzy). Ma nim kursować ok. 320 pociągów towarowych
i 80 pasażerskich dziennie.
Widoki na całej trasie przez Alpy
austriackie, które można podziwiać
podczas niemal całego przejazdu,
zapierają dech w piersiach. Można je spokojnie kontemplować,
ponieważ drogi austriackie, mimo
zakrętów, zbudowane są tak, że ja-

‹ fot. dannywilde/Adobe Stock
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wchodzących w skład archipelagu.
W świadomości niemal wszystkich
turystów elementem nieodłącznie
kojarzącym się z tym miastem
są mosty. Początkowo w Wenecji
budowano wyłącznie mosty drewniane, przy czym do dziś oryginalnych zachowało się zaledwie kilka,
m.in. ponte di San Pietro di Castello,
ponte di’Tabbazia delia Misericordia i ponte Sant’Alvise. Od 1486 r.
rozpoczęto stawianie mostów murowanych, a mosty żelazne pojawiły się w XIX w. W czasach Republiki
Weneckiej powołano specjalny
Urząd Miejski (Provveditori di comune), który sprawował nadzór nad
stanem ulic i mostów.
Podczas wizyty w Wenecji zobaczyliśmy najbardziej znane mosty,
w tym ponte Rialto (najstarszy

na Canal Grande), ponte dei Sospiri,
łączący Pałac Dożów z więzieniem,
ponte della Pagia przez Kanał Pałacowy przy nadbrzeżu Riva degli
Schiavoni, ponte del Squero oraz
ponte dei Pugni przy kościele San
Barnaba, który swoją nazwę zawdzięcza walkom na kije, a później
na pięści (pugne), które odbywały się tu tradycyjnie do XVIII w.
między mieszkańcami dzielnicy
Castello i Dorsoduro.
Nie tylko z inżynieryjnego punktu widzenia na wielki szacunek
zasługuje ogromna determinacja
i poświęcenie pierwszych mieszkańców Wenecji, którzy budowali
swoje miasto w skrajnie niesprzyjającym otoczeniu, na wodzie i bagnach. Miasto oparto na milionach
drewnianych pali – sama tylko

Cechą charakterystyczną Wenecji
jest brak jezdni,
a komunikacja wewnętrzna odbywa
się drogą wodną,
którą tworzy sieć
połączonych między sobą kanałów.

dzwonnica bazyliki św. Marka, jedna z ikon tego włoskiego miasta, stoi
na 100 tysiącach dębowych i jodłowych pali, wbitych w dno laguny.
Cechą charakterystyczną
Wenecji jest brak jezdni, a komunikacja wewnętrzna odbywa się
drogą wodną, którą tworzy sieć
połączonych między sobą kanałów.
Większość ze 177 weneckich kanałów (o łącznej długości ok. 44 km)
wykopano w celu osuszenia bagien,
tworząc w ten sposób 118 małych
wysepek, które są połączone ponad 400 mostami. Niestety obecny
stan zabytków weneckich, coraz
częściej zalewanych przez wysokie
przypływy morza, jest przyczyną
niepokoju i dyskusji, czy Wenecja
ma być miastem żywym, czy też
dobrze zakonserwowanym miastem

dąc po nich, czuje się niesamowitą
pewność, że jest bezpiecznie.
Ta pewność zaczęła nas opuszczać
po włoskiej stronie, gdzie drogi
zdają się odzwierciedlać słynną
fantazję tego narodu. Są wąskie,
poprzecinane krótkimi tunelami,
do tego bardzo kręte i z jednej strony ograniczone betonowym murem
oporowym. Włoskie drogi na pewno wymagają koncentracji i dobrej
formy kierowcy.
Niemniej bezpiecznie dotarliśmy do celu. Wenecja, miasto
o powierzchni 7 km², leży w samym
sercu laguny, na 118 wysepkach
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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Subaru Forester XT – wrażenia z jazdy
Nostalgicznie nastrojeni pobytem w Wenecji z przyjemnością, jak powiedziałby wieszcz,
„wypłynęliśmy” naszym Subaru
„na suchego przestwór oceanu”.
Dobrze jednak poczuć twardy
grunt pod nogami, a raczej zestrojone optymalnie do różnego typu
nawierzchni zawieszenie Forestera XT. Nic dziwnego, że Subaru
Forester, SUV z napędem na cztery
koła, jest najchętniej kupowanym
modelem tej marki. Niestraszne mu
żadne warunki pogodowe. Do tego
wszechstronny i praktyczny, z powodzeniem pomieści pięciu pasażerów wraz z bagażem, a dodatkowy sprzęt zmieści się na dachu.
Koncern wychodzi z założenia,
że silnik Subaru BOXER, z poziomo i przeciwsobnie ustawionymi
cylindrami, jest optymalnym
rozwiązaniem, pozwalającym
na osiągnięcie najwyższego zadowolenia kierowcy. I trudno się
z tym nie zgodzić, prowadząc
Forestera. Silnik w tym układzie
pracuje z wyjątkowo małymi oporami wewnętrznymi w każdym
zakresie obrotów wału korbowego.
Ponieważ nie wymaga stosowania
dodatkowych urządzeń czy mas
wyważających, wyjątkowo szybko reaguje na naciśnięcie gazu.
Silnik został zamontowany pod
maską w taki sposób, że środek
ciężkości pojazdu jest położony
 Pawlikowski J.M.: Piękność zanurzona w Adriatyku.
„Pryzmat. Pismo informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2009, nr 231, s. 38–39.
4
 Strumiłło K.: Wenecja – dziedzictwo kulturowe.
Problematyka ratowania miasta i zabytków.
„Architectus” 2015, nr 1, s. 31–42.
3
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bardzo nisko. Skutkiem takiego
rozwiązania jest dobre wyważenie
całego samochodu, przekładające
się bezpośrednio na satysfakcję
z jazdy. Potęguje ją dobrze zbalansowana konstrukcja stałego
napędu wszystkich kół – Symmetrical AWD. System, nieustannie
kierując moment napędowy do
wszystkich kół, pozwala kierowcy
zachować pełną kontrolę niezależnie od nawierzchni i warunków
pogodowych. Cieszy także zestrojone optymalnie do różnego typu
nawierzchni zawieszenie, czyniące Forestera prawdziwym wielozadaniowcem. Czy to na równej
autostradzie, czy na wyboistych
drogach i bezdrożach, wszędzie
prowadzi się komfortowo. W testowanym modelu z turbodoładowanym silnikiem benzynowym
przednie zawieszenie oraz amortyzatory zostały tak zestrojone,
aby tłumić jak najwięcej wibracji
i minimalizować przechyły boczne nadwozia. Precyzyjną pracę
układu kierowniczego wspomaga
kołyska tylnego zawieszenia, która
została wzmocniona, dzięki czemu
uzyskano bardziej stabilne punkty
kotwiczenia wahaczy. W skrzyni
biegów Lineartronic CVT zamontowano łańcuch zamiast paska,
co umożliwia uzyskanie większego zakresu przełożeń, a tym
samym poprawę osiągów i zużycia paliwa oraz szybszą reakcję
na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Dopasowanie sposobu działania zespołu napędowego i szybkości jego reakcji do stylu jazdy
kierowcy i warunków drogowych
zapewniają funkcje Subaru Intelligent Drive (SI-Drive). System ten
dokonuje zmian programów, które
sterują odpowiedzią przepustnicy
na naciśnięcie pedału gazu oraz
zachowaniem przekładni automatycznej, tak aby kierowca dysponował w każdych warunkach
najlepszymi osiągami samochodu.
W ramach SI-Drive dostępne są
trzy tryby: Sport Sharp, mający
ujawnić pełen potencjał silnika,

Filozofia
przyświecająca
konstruktorom
Subaru zakłada
wykorzystanie
optymalnych
rozwiązań, pozwalających na zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa
oraz czerpanie
radości z jazdy
samochodem.
I trudno się z tym
nie zgodzić, prowadząc Forestera.

tryb sportowy, pozwalający wyczuć liniową reakcję silnika, która
uwydatnia jego charakter – spokojny, ale pełen momentu obrotowego, oraz tryb inteligentny, który
przy pełnej kontroli kierowcy
znajduje złoty środek pomiędzy
płynnością jazdy a oszczędnością
paliwa. Po zjeździe z asfaltu warto
wcisnąć przycisk X-MODE, który
uruchamia takie sterowanie silnikiem, skrzynią biegów, napędem,
hamulcami oraz innymi podzespołami, aby samochód sprawnie
pokonywał wyboiste i śliskie drogi,
a także nawet najbardziej strome
wzniesienia. Inżynieria Forestera – kąt zejścia 25°, kąt rampowy
23°, kąt natarcia 23° oraz prześwit
220 mm – pomaga w zdobywaniu
podjazdów, pokonywaniu zboczy
i zostawianiu w tyle wszystkich
przeszkód, jakie staną na drodze.

Forester XT z bezpiecznej strony
Filozofia S ubaru opiera się
na pięciu głównych filarach bezpieczeństwa. Pierwszy z nich,
bezpieczeństwo aktywne, obejmuje działania podejmowane,
by uniknąć wypadków. Konstruktorzy S ubaru wiedzą, że ma na to
wpływ przede wszystkim odpowiednia konstrukcja samochodu – silnik oraz układ napędowy.
Standardem w każdym Foresterze
jest także system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy. Gdy
samochód zbliża się do granicy
stabilności, rozdział momentu
napędowego, osiągi silnika i działanie hamulców są korygowane
w ten sposób, aby samochód pozostał zawsze na zamierzonym torze
jazdy. Ochronę podczas wypadku
zapewniają rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pasywnego.
Jeśli chodzi o konstrukcję, szkielet
nadwozia zawiera pierścieniowe
ramy wzmacniające, zwiększające
wytrzymałość kabiny w obszarze
od dachu do drzwi, słupków i podłogi. Odpowiednio umiejscowione
elementy, wykonane ze stali o najwyższej wytrzymałości, sprawiają,
plejady.subaru.pl

fot. NBIMEDIA

muzeum. Niektóre źródła podają,
że z powodu podnoszenia się poziomu Adriatyku Wenecja może zostać
całkowicie zalana do 2100 r. W celu
jej ochrony podjęto wiele działań,
m.in. ograniczono szerokość wejścia do portów Lido, Chioggia i Malamocco oraz umocniono i podwyższono o prawie 2 m linie brzegowe
skalistych usypisk, oddzielających
lagunę od otwartego morza 3, 4.

że nadwozie, choć lekkie, jest
mocne i charakteryzuje się wysoką odpornością na skręcanie.
Budowa nadwozia chroni kabinę w razie wypadku – poziomy
układ silnika, budowa skrzyni
facebook.pl/MagazynPlejady

biegów oraz sposób mocowania
podzespołów pomyślane są w taki
sposób, by w razie zderzenia czołowego schować się pod kolizyjny
samochód do linii wnętrza kabiny.
Bezpiecznej jeździe sprzyja na-

prawdę dobra widoczność z kabiny. Zmiana kształtu przedniego
słupka i umieszczenie trójkątnego okienka w obszarze drzwi
znaczne zmniejszyły martwe pola
widzenia. Gdyby jednak doszło do
ostrego hamowania, Forester standardowo wyposażony jest w hamulce tarczowe we wszystkich
czterech kołach.
W chwili wypadku, w ramach
bezpieczeństwa pokolizyjnego,
dzięki Inteligentnemu Systemowi
Ratunkowemu zgłoszenie sytuacji
awaryjnej automatycznie trafia do
Centrum Monitoringu. Dyżurujący
operatorzy otrzymują natychmiast
sygnał alarmu wraz z pozycją geograficzną i informacjami o zdarzeniu. Kontaktują się z kierowcą i organizują akcję ratunkową, informując odpowiednie służby. W trosce
o bezpieczną jazdę Subaru oferuje
także programy edukacyjne dla
kierowców. W Szkole Jazdy Subaru
(SJS) kierowcy doskonalą technikę
jazdy. Z kolei program Bezpieczny
Kierowca łączy w sobie edukację
kierowców, monitoring ich zachowań na drodze oraz zniżki przy
zawieraniu ubezpieczenia komunikacyjnego dla osób deklarujących
bezpieczną jazdę. Biorąc pod uwagę
spektrum działań podejmowanych
przez Subaru na rzecz bezpieczeństwa, jadąc Foresterem, mamy
poczucie, że jesteśmy w naprawdę
dobrych rękach.
Podczas naszej podróży przez
Alpy nie musieliśmy przekonywać
się o skuteczności działania zamontowanych w aucie licznych,
zaawansowanych systemów
bezpieczeństwa i szczęśliwie wróciliśmy do domu. Jazda naprawdę
sprawia przyjemność, więc drogę
powrotną również uznaliśmy za
jedną z atrakcji wyjazdu.

Konsultacja naukowa:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m., Katedra Budowy
Mostów i Tuneli, Politechnika Krakowska
Współpraca i pomoc przy realizacji testu:
Przemysław Olszewski
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TEKST I ZDJĘCIA: KRZYSZTOF BARAN

LEVORG NA ALPEJSKIM SZLAKU
Austria, mały kraj, ale o jakże bogatej i burzliwej historii. Niespełna 9 mln mieszkańców,
większość terenu górzysta, a mimo to rok w rok to państewko jest celem urlopowym
wielu turystów. Te turystyczne walory są w całej okazałości dostępne przez
cały rok. Czy to zimowe szaleństwo na niezliczonych i świetnie przygotowanych
trasach narciarskich, czy letni wypoczynek wśród nieskazitelnej natury.
I to wszystko w przepięknej scenerii, w otoczeniu niebotycznych szczytów
i malowniczych, niezliczonych jezior.

48

T

ym razem chcieliśmy zakosztować
letniej strony dawnego cesarstwa.
Ma to swoje zalety – nie trzeba ciągnąć ze sobą ciężkiego i licznego sprzętu zimowego. Wystarczy dobre, trekkingowe obuwie, coś do odzienia i dobry
humor. A o dobry humor łatwo, bardzo
łatwo w tak wspaniałych miejscach,
które ma do zaoferowania Austria.
Tytuł może przekorny, ale Levorg
wraz z pasażerami, w kolejnym naszym

wypadzie zaliczył słynną Großglockner
Hochalpenstraße. To oczywiście duże
uproszczenie, gdyż zaliczył oczywiście
trochę więcej. Pierwotny termin naszego wyjazdu przypadał na połowę maja,
ale dzięki dobrym radom austriackich
gospodarzy wyjechaliśmy na początku
czerwca. Okazało się, że była to bardzo
słuszna decyzja, gdyż w trakcie wycieczki temperatury nie spadały poniżej
28 stopni Celsjusza, a tydzień wcześniej

oscylowały w granicach od 4 do 10 stopni.
Tyle tytułem wstępu, czas na konkrety.
Dzień wyjazdu zaplanowaliśmy
na niedzielny poranek. Z co najmniej
dwóch powodów. Po pierwsze, dużo
mniejszy ruch ciężarówek i w ogóle
innych pojazdów, co znacznie umiliło
podróż, a mieliśmy do pokonania raptem
około 750 km. Po wtóre, chcieliśmy po
drodze zobaczyć słynny Hangar-7, czyli
nietypowe muzeum czy raczej wysta-
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Górująca nad miastem forteca to
jedna z największych średniowiecznych budowli w Europie, której początki
sięgają XI wieku. Ze swoją niebotyczną,
masywną architekturą jest symbolem miasta. Warto również odwiedzić
salzburskie Stare Miasto, pełne turystów podziwiających średniowieczne,
okazałe kamienice, także i tą, w której
na świat przyszedł słynny kompozytor.
Główna ulica salzburskiej starówki to
ulica Zbożowa – Getreidegasse, pełna
sklepów, warsztatów rzemieślniczych
i niezliczonych karczm, knajpeczek,
gdzie warto przysiąść i popatrzyć w zadumie, choćby na te tłumy turystów.
Warto wspomnieć, że salzburska sta-

wę Red Bulla. Świetne miejsce, pełne
sprawnych technicznie eksponatów,
począwszy od bolidów F1, samolotów,
śmigłowców, a na wyposażeniu słynnego
austriackiego skoczka Felixa Baumgartnera skończywszy. Cała ekspozycja
oczywiście w barwach Red Bulla. Zaletą
tego miejsca jest różnorodność zgromadzonych cudów techniki w doskonałym
stanie i wstęp gratis. Minimum godzina
świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych.
Miejsce ciekawe, rozrywka zapewniona.
Dojazd banalny, zjeżdżamy z autostrady
w rejonie salzburskiego lotniska i już.
Kolejnym naszym celem, niejako po
drodze, była wizyta w Salzburgu. Zaparkowaliśmy praktycznie u podnóża

górującej nad całym miastem twierdzy
Hochensalzburg. A potem żałowaliśmy,
że nasz plan wyjazdu nie obejmował
minimum dwóch dni w tym niezapomnianym mieście. Miasto Mozarta (to tutaj urodził się i wychował ten słynny
kompozytor) ma wiele do zaoferowania
turystom. Począwszy od wspomnianego, dominującego nad centrum miasta,
zamczyska, poprzez wijącą się przez
miasto rzekę Salzach, ze słynnym mostem kłódek, a na wąskich i szalenie
klimatycznych uliczkach skończywszy.
Tam oczywiście obowiązkowa kawa.
I pamiętajcie – oryginalne Mozartkugel,
czyli słynne czekoladki pistacjowe, można kupić tylko w Salzburgu.
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pełen tajemniczości wąwóz, stworzony
przez naturę. W samym Vorderkaser człowiek o duszy romantyka milczy, zresztą
szum płynącej wody jest tak dominujący, że nie ma możliwości zrozumieć
kogokolwiek. Do wejścia wąwozu, który
ze wspomnianych trzech atrakcji polecamy na początek, dojeżdżamy ubitym leśnym traktem, zjeżdżając z głównej drogi.
Zakup kombikarty (to bilet na te trzy
atrakcje) i mozolna, aczkolwiek niezbyt
wymagająca wspinaczka do wrót wąwozu. A tam… wysokie, dochodzące do 80–
90 metrów, ściany i wąskie przejścia (czasami węższe niż metr, a w najszerszym
miejscu na 5–6 metrów). Kapiąca woda,
wszechobecny hałas płynącej wody.

To musi robić wrażenie i robi na każdym
z nas. Dojście do tego skalnego cudu natury świetnie oznaczone, co chwilę tablice informacyjne, ławki dla tych o słabszej
kondycji, jak i tych, którzy chcą chociaż
na chwilę przysiąść i spojrzeć na majestatyczne otoczenie. Po przejściu wracamy już otwartym terenem. Wsiadamy
do Subaru i kilka minut później jesteśmy
na parkingu przy kolejnej atrakcji – jaskini Lamprecht. A na parkingu… Levorg
stanął w szeregu z supersamochodami
z londyńskiego klubu Cannon Run. Do
szyku brakowało tylko emblematów tego
zacnego klubu. Czegóż tam nie było! Ferrari, Lamborghini, Lotus, Porsche, BMW,
Audi, Bentley, no i moje Subaru…

rówka, obok wiedeńskiego Schönbrunn,
jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Miasto z klimatem, ale przed nami dalsza podróż. Do celu podróży ponad 100 km
drogi. A naszym celem i miejscem, gdzie
nas ugoszczono przez cały okres pobytu
w tym kraju, jest pensjonat Imbachhorn.
Położony u wrót Großglockner Hochalpenstraße, w niewielkiej miejscowości, a raczej
wiosce Fusch an der Großglocknerstraße
przywitał nas polskim klimatem, wspaniałą
pogodą, genialnym położeniem. Ale przede
wszystkim zachwycił nas gościnnością
i serdecznością właścicieli – państwa Eli
i Sławka Kotowskich. Zawsze gotowa do
pomocy i dobrej rady polska rodzina, od
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kilkunastu lat mieszkająca w Austrii, gdzie
postanowiła zapuścić korzenie i wychować
dzieci. Bardzo sympatycznie będziemy
ich wspominać. Gospodyni dba o gości
jak o rodzinę, a małżonek, będący także
szefem kuchni, dba o podniebienia. Bardzo
skutecznie do ponownego ich odwiedzenia
nas przekonali.
Muszę przyznać, że tę miejscówkę znalazłem przypadkowo w internecie, szukając dogodnej dla nas bazy wypadowej
uwzględniającej nasze podróżnicze cele
w Ziemi Salzburskiej i Karyntii. Kawałek
polskiej ziemi i polskiej gościnności w obcym kraju. Nasze plany zrealizowaliśmy
w 120%, a i tak sporo w tym rejonie jeszcze
do zobaczenia zostało.

plejady.subaru.pl

Pierwsza noc w nowym miejscu,
we wspaniałej scenerii, podziałała jak
przysłowiowy eliksir. Zmęczeni trudami
zwiedzania i podróży, spaliśmy jak dzieci.
Dodatkowo mężczyźni pokrzepieni zostali
zimnym, austriackim piwem, a kobiety
raczyły się winem, oczywiście austriackim Zweigelt.
Nasz pierwszy cel podróży, a raczej
trzy cele dostępne na jednym bilecie to
wąwozy Vorderkaser, Seisenberg oraz jaskinia Lamprecht. Położone blisko siebie,
akurat na jeden dzień zwiedzania.
Vorderkaserklamm był naszym pierwszym wąwozem w Austrii, a zobaczyliśmy
ich w sumie cztery. Zrobił na nas wręcz
piorunujące wrażenie. Krótki, aczkolwiek
facebook.pl/MagazynPlejady
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Naszym kolejnym punktem programu
tego dnia była Lamprechtshöhle, czyli
jaskinia Lamprecht. Jaskinia, w której
udostępniono dla zwiedzających około
600 metrów trasy, przepiękna, z dwoma
wodospadami, z nastrojowym oświetleniem. Do zwiedzenia bez przewodnika,
w ramach wspólnego biletu, z przyjemnym chłodem w środku. Na zewnątrz mieliśmy pewnie około 30°C. Sama jaskinia
to dobrze zabezpieczona trasa, pnąca się
do góry. Na jej zwiedzenie potrzebujemy
maksymalnie godzinę, łącznie z obowiązkowymi postojami na fotki. Polecam coś
na ramiona, gdyż w środku panuje stała
temperatura, około 8°C. Po dojściu na ko-

wejścia przyjemne, niestety na kawę nie
było szans, bo akurat tego dnia karczma
przy parkingu nieczynna. Ach, szkoda!
Sam wąwóz to całkiem inne miejsce, inny
klimat niż poprzedni. Sporo szerszy, przypomina nam słoweński Vintgar. Sporo zieleni i przepiękna sceneria. Tylko woda ma
inny kolor niż ta w Vintgarze. Na korzyść
tej słoweńskiej. Tłumaczę to tym, że początek czerwca to okres intensywnego
topnienia śniegu w górnych partiach gór.
Cały szlak to raptem 600 czy 700 metrów,
ale w tak przepięknej scenerii, że praktycznie co chwilę musimy się zatrzymać.
To piękno jest potęgowane także tym,
że w wąwozie jesteśmy sami. Jest czas

tów, widok jęzora lodowca Pasterze pozostawiają niezapomniany ślad w naszych
umysłach. Ale to nie wszystko. Przeżyliśmy autentyczny szok, widząc świstaki
alpejskie wybudzone ze snu zimowego.
Mieliśmy je na wyciagnięcie dłoni. Bliżej
nie ryzykowaliśmy – ich wyszczerzone
zęby wyglądały groźnie. Swoją drogą, chyba i tym razem los nam sprzyjał. Znajomi,
którzy byli w tym miejscu tydzień później,
nie spotkali żadnego z tych wspaniałych
ssaków. A my spotkaliśmy co najmniej
kilka osobników, i to jak blisko.
Przepiękne widoki, niesamowite wrażenia i autentyczny zachwyt towarzyszyły nam podczas całego dnia spędzonego

mek wjazdowych mamy niecałe 7 km.
Mamy też to szczęście, że trasę dla zmotoryzowanych udostępniono kilka dni przed
naszym przyjazdem. To niebywała atrakcja, przyciągająca rzesze turystów. Około
miliona rocznie. Ta malownicza droga ma
około 48 km, 36 zakrętów, wiele punktów
widokowych i miejsc, gdzie warto się
zatrzymać. Zaplanowaliśmy, że dojedziemy do samego końca trasy, aż do podnóża
Großglocknera i nad lodowiec Pasterze.
Nakońcu tej drogi znajduje się duży,
nowoczesny parking, gdzie każdy znajdzie miejsce. Parkujemy nasze Subaru
i zaczynamy zwiedzanie. Ten ostatni
odcinek trasy nosi nazwę Kaiser-Franz-Josefs-Höhe i znajduje się na wysokości
2369 m n.p.m. Widok otaczających szczy-

niec wyznaczonej trasy mamy przepiękny
widok na jaskinię, której piękno potęgowane jest przez oświetlenie. Niepowtarzalny klimat tego miejsca robi wrażenie
i z pewnością jest warty obejrzenia.
Wracamy tą sama trasą, tym razem
w dół. Wrażenie piękna tego miejsca
z tej perspektywy jest jeszcze większe.
Jako że czasu mamy sporo, a przed nami
jeszcze tylko jedna atrakcja dnia – czas
na pyszną kawę i podziwianie ryku silników pięknych samochodów opuszczających parking przed jaskinią. Levorg jest
zdecydowanie cichszy.
Kilka kilometrów (dwa, może trzy…)
i jesteśmy przy drugim z austriackich
wąwozów. Seisenbergklamm. Dojście do
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na zachwyt, na zdjęcia, na przytulenie
ukochanej małżonki. To wyjątkowo romantyczne miejsce. Powrót leśną ścieżką.
Podsumowując – wspólny bilet na te
trzy atrakcje to świetny pomysł. Po pierwsze, coś tam zaoszczędzimy, po drugie –
mamy motywację, by zobaczyć wszystkie
te wspaniałe i jakże odmienne miejsca.
Nie ma konieczności zwiedzenia wszystkiego w ciągu jednego dnia – bilet łączony
ważny jest przez cały sezon. Będąc w tych
okolicach i spędzając choćby dwa dni –
poświęćcie jeden dzień na to wspaniałe
przyrodnicze trio.
Kolejny dzień zaplanowaliśmy w pobliżu naszego pensjonatu – słynna
Großglockner Hochalpenstraße. Do bra-

na spalanie. Wrażliwi mogliby się załamać.
Ale to dotyczy tylko samej trasy alpejskiej,
gdyż średnia z całego wyjazdu, a pokonaliśmy dystans około 2300 km, wyszła
7,8 l/100 km. A jeżdżę przepisowo (mandaty są drogie). Zresztą, mając wokół siebie
naturę w czystej postaci i w takim wydaniu – lepiej jechać wolniej i podziwiać.
Delektować się tym, co za szybami auta.
Pełni wrażeń wracamy do pensjonatu
i delektując się austriackim Gösserem, w przepięknej scenerii czekamy
na atrakcje kolejnego dnia. Państwo
Kotowscy oczywiście nie zawiedli! Czekał na nas smaczny obiad, co zresztą jest
u nich normą.

Widoki z tego szczytu są niesamowite.
Dodatkowo mieliśmy idealną, bezwietrzną
pogodę. Takiej życzę każdemu. Autokary
tam nie wjeżdżają, co jest akurat zrozumiałe, wąska, kręta i stroma droga to nie
jest dla tego typu pojazdów dobry pomysł.
Użyję jednego słowa – jest ekscytujący,
no i widowiskowy. Sama Großglocknerstraße, wyjątkowa wysokogórska trasa
alpejska, to spore wyzwanie dla pojazdów.
Sprawne hamulce i w ogóle sprawne auto
to podstawa. Niezliczone zjazdy i podjazdy,
o dość sporym czasami nachyleniu, są dla
pojazdów swoistym testem. Nasz Levorg
zdał go celująco, hamulce pewne, prowadzenie w zakrętach bezbłędne, mocy
nie brakło w żadnym momencie. Jedyne,
czego nie robiłem – nie zwracałem uwagi

na tej trasie. Można także zejść na sam
lodowiec. Jest nawet kolejka, która może
nas przetransportować na dół, ale w dniu
naszego zwiedzania niestety nie była
dostępna. Z pewnością jest to miejsce
warte zwiedzenia, wręcz nie wyobrażam
sobie, by je ominąć. Jest to mekka zmotoryzowanych, sporo samochodów na trasie
i jeszcze więcej motocykli. Jest także
sporo rowerzystów, których wysiłek
w karkołomnych podjazdach i zjazdach
wzbudza nasz szacunek. W drodze powrotnej proponuję wjechać także na Edelweißspitze, szczyt i punkt widokowy
na wysokości 2572 m. To tzw. Bikerpiont.
Na szczycie parking, gdzie 90% pojazdów to jednoślady. Musicie to zobaczyć!
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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Zaczynamy przywykać, że budzimy
się wypoczęci i pełni energii do dalszego
odkrywania tego regionu Austrii. Kolejny
nasz cel to wąwóz Raggaschlucht, trzeci już
wąwóz w naszej podróży. Najbardziej odległy, gdyż położony w sąsiedniej Karyntii.
Zanim przejdę do opisu samego wąwozu,
najpierw kilka słów o trasie dojazdu. Otóż
znalazłem spory skrót do tego miejsca,
czyli obrzeży miasta Flattach. Nie mniej, nie
więcej – kawałek podróży nasz Levy i my
z nim odbyliśmy pociągiem! Konkretnie
tunel tauryjski, między miejscowościami
Mallnitz i Bockstein. Nie ma tam drogi lądowej, a jedyny sposób pokonania tej trasy to
wjazd na platformę kolejową i podróż pociągiem. Niezłe doświadczenie i niebywała
frajda. Samochód zostawiamy na zadaszonej platformie, a podróż spędzamy w wagonie pasażerskim na końcu lub początku
składu. Podróż nie jest długa, a koszt dla
samochodu osobowego to 17 euro w jedną
stronę. My wracaliśmy z Raggaschlucht tą
samą trasą. Nie miałem ochoty nadrabiać
bodajże 150 kilometrów, w dodatku po
pełnym wrażeń dniu.

Na kolejny dzień zaplanowałem wodospady w Krimml, czyli Krimmler Wasserfälle. Blisko, około 60 km od naszej
wioski/miasteczka. Trzeba poświęcić
cały dzień na tę atrakcję. Ale nie jest to
absolutnie stracony czas. Dojazd prosty, przez znane z zimowych szaleństw
i pięknego jeziora Zell am See. Na miejscu
duży, płatny parking. Sława i piękno tego
miejsca są powszechnie znane, dodatkowo aura dzisiejszego dnia, ponad 32°C,
gwarantują niezapomniane chwile. Czas
na garść informacji o tym miejscu. Wodospad, jeden z najwyższych i najpiękniejszych w Europie, o różnicy poziomów
między najniższym i najwyżej położonym
punktem 380 metrów. Geneza jego powstania to oczywiście działalność lodowca, a składa się w sumie z trzech kaskad,
z których najbardziej okazała jest ta położona najniżej. Warto już na samym początku zwiedzania zboczyć w lewo z trasy
i zejść do podnóża najniższej kaskady.
Nie ma żadnych szans, by wyjść stamtąd
suchym. Potężna struga wody spadająca
z wysokości i rozbijająca się u podnóża
tego wodospadu powoduje, że drobiny
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wody są wszędzie. Jest to o tyle uciążliwe,
że miałem pewne obawy o sprzęt fotograficzny. Ale mój hybrydowy Olympus, który
zwiedził z nami już spory kawał świata,
i tym razem nie zawiódł. I mimo kłopotów z łapaniem ostrości z powodu wciąż
mokrego obiektywu udało się coś niecoś
ująć w kadrze. A w takich miejscach to
istotne, gdyż pamięć ludzka bywa zawodna, a zdjęcia mamy już na lata i chcemy
wracać do wspomnień.
Ścieżka, a raczej trakt, wzdłuż kaskad,
do samego szczytu „krimmla” to półtorej
godziny (do dwóch) mozolnego spaceru.
Nie jest jakoś specjalnie uciążliwy, a to
z powodu częstych, przepięknych punktów widokowych, których nie sposób
ominąć. To miejsca, w których trzeba
się zatrzymać, pstryknąć fotkę, wpaść
w zadumę, że takie piękno stworzyła
natura. Nierzadko przy pięknej pogodzie
widać w pełnej krasie tęcze (piszę w liczbie mnogiej, gdyż my widzieliśmy nawet
dwie jednocześnie). Muszę przyznać,
że na każdym z nas te wodospady zrobiły
ogromne wrażenie i nadal je wspominamy
z entuzjazmem. Ominięcie tej atrakcji

na salzburskiej ziemi byłoby pewnie
sporym błędem. Musicie to zobaczyć –
żadna, nawet najpiękniejsza i najbardziej
kolorowa fotografia nie odda prawdziwego
uroku tego miejsca, tego hałasu i łoskotu
spadającego strumienia wody. W końcu
ścieżka doprowadza nas na szczyt wodospadu i w tym miejscu, po złapaniu odde-

plejady.subaru.pl

A wąwóz? Generalnie każdy z tych,
które odwiedziliśmy, był inny. Trudno to
opisać. Aakurat ten we Flattach cechowało to, że był niezbyt długi, praktycznie
cały czas w górę po śliskich i mokrych
miejscami kładkach. Różnica w pionie to
prawie 200 metrów. Ale… to bezpieczne
i przepiękne miejsce. Takie wręcz dzikie,
odmienne od np. Seisenberg, gdzie było
zielono i szeroko. Tutaj rwący potok płynący dnem wąwozu powoduje unoszenie
się wilgoci i drobin wody. Dodatkowo
wysokie ściany, trochę pokręcona trasa
(oj, tak – nie jest prosta) powodują, że ten
wąwóz sprawia wrażenie najbardziej
tajemniczego i mrocznego. Jest chłodno.
To zapewne efekt wilgoci, przeciągów
i braku słońca. Niestety, to raczej nie jest
miejsce dla maluchów. Obuwie trekkingowe to wymóg. Tutaj także widzieliśmy
tęczę, ale po tęczach w Krimml jakoś
niespecjalnie nas zauroczyła. Zwiedzenie
całości zajmuje około godziny. Wąwóz
jest jednokierunkowy, wracamy ścieżką w lesie, miejscami bardzo stromą.
Tyle że w najbardziej niebezpiecznych

chu, mamy trzy możliwości. Iść dalej, do
górskiego schroniska, a to kolejna godzina
marszu, albo wrócić tą samą drogą. My
oczywiście wracamy pieszo, by jeszcze
raz nacieszyć oczy i duszę tym wspaniałym przeżyciem.
Celowo użyłem słowa „pieszo”,
gdyż jest jeszcze jedna opcja. Zmęczeni
wspinaczką, albo po prostu dla wygodni (lub z braku czasu) mogą wrócić
na parking przy wejściu do kompleksu
Krimmler Wasserfalle taksówką. Tak też
uczynili nasi towarzysze podróży, a kosztowało ich to 9 euro od osoby. Ale nie
była to nudna podróż, gdyż uczynny
kierowca zatrzymywał się po drodze
w co piękniejszych miejscach, by mogli
nacieszyć oczy nieziemskimi widokami,
lub by zobaczyć mogli baraszkujące przy
drodze wiewiórki. Ciężko i niechętnie
wraca się z tak bajkowego wręcz otoczenia, ale wiemy, że gospodarze przywitają nas z otwartymi ramionami i dobrą
kolacją. I jak zwykle, wieczór spędzimy
podziwiając zachodzące słońce z nieodzownym kuflem piwa lub kieliszkiem
czerwonego wina.
facebook.pl/MagazynPlejady
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miejscach są stalowe liny dla asekuracji.
Ta uwaga dotyczy także całego wąwozu,
wszystko pomyślane zostało tak, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa i wygody. Na końcu, czyli na szczycie wąwozu,
przepiękne miejsce, ławeczki z kapitalnym widokiem. Można odpocząć. Tak,
zdecydowanie – życie jest piękne.
Czas jest nieubłagany i wracamy do
pensjonatu. Oczywiście ponownie korzystamy z austriackich kolei. Mamy
jeszcze trochę czasu i w drodze powrotnej,
w miejscowości Taxenbach, zauważamy
kierunkowskazy do kolejnego wąwozu.
Kitzlochklamm, bo o nim mowa, był o rzut
kamieniem. Było późne popołudnie, ale co
tam… Takie okazje i to 30 km od Fusch!
Nie można było nie spróbować. Po dosłownie chwili byliśmy na parkingu przed
wąwozem. Miły gość przy wejściu poinformował nas, że mimo późnej pory (była
16:30) spokojnie ten cud natury zwiedzimy.
Bez zbędnej dyskusji wchodzimy i już po
chwili, gdy naszym oczom ukazuje się
nieśmiało spoglądający spomiędzy drzew
wodospad, wiemy, że to był strzał w dziesiątkę. To kolejny wąwóz, który mamy
przyjemność zobaczyć. Nie zaskoczę was,
gdy napiszę, że inny niż pozostałe. Niezbyt
długi, ale szalenie imponujący. Wygodne
schody, sporo przewalającej się wody, tunele w skałach, a nawet kapliczka w ślepo
zakończonym chodniku i na końcu związana z tym wąwozem tragiczna historia
sprzed lat. Jeśli jesteście ciekawi, to nic
nie stoi na przeszkodzie, by to miejsce
odwiedzić. To był pierwszy „nasz” wąwóz,
w którym wymagane są kaski ochronne.
Surowość tego miejsca, wysokie ściany
i wytyczone w wąwozie ferraty – to dlatego
obsługa wyposażyła nas w te białe, nawet
wygodne gadżety.
Kolejny, wspaniały dzień za nami.
Teraz czas na odprężenie i oczekiwanie
na ostatni punkt naszego wyjazdowego
programu w dawnym cesarstwie.
Kolejny dzień, znowu słońce,
znowu pogoda, przepiękne otoczenie. Jedziemy do Hallstatt.
Miasteczko znane i to nawet bardziej,
niż myślicie. To tutaj od 4 tys. lat była
wydobywana sól, to tutaj na stoku góry
znajduje się czynna nadal kopalnia soli.
W dodatku można ją zwiedzić, trzeba tam
tylko się dostać. Z miasteczka prowadzi
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tam kolej szynowo-linowa, doskonale
widoczna z każdego miejsca w miasteczku. Ale to bajeczne miasteczko jest znane
także z innego powodu – jego wizerunek
jest chyba najczęściej umieszczanym
na puzzlach. Samo położenie nad przepięknym jeziorem i niezwykłość spowodowały to, że Państwo Środka, czyli

Chiny, stworzyły kopię tego miasteczka
u siebie. Aż sprawdziłem w internecie i to
niezaprzeczalny fakt. Miasteczko położone nad długim na 8 i szerokim na 2 km
jeziorem, pośród wysokich gór. Piękne
miejsce. Samochodem do centrum nie
wjedziemy, trzeba zostawić nasz pojazd
na parkingu. Ciekawa, bardzo gęsta i koloplejady.subaru.pl

rowa zabudowa, miasteczko zrobiło na nas
wrażenie i to takie, że zdecydowaliśmy się
na godzinny rejs statkiem wokół jeziora.
To możemy polecić. Widok z perspektywy
środka jeziora Halsttatersee jest jedyny
w swoim rodzaju. To miasto to niestety
także nasze jedyne rozczarowanie w podróży po Austrii.
facebook.pl/MagazynPlejady

Niesamowite tłumy turystów, wręcz
nieprzebrane ilości. 80% to obywatele
wspomnianych Chin, co dziesiąty to Hindus, a reszta – tak jak my – to Europejczycy. Zaznaczam, że to wyłącznie moja
opinia, wynikająca z obserwacji. Może
akurat mieliśmy pecha i biura podróży
akurat w tym dniu zafundowały nam to-

warzystwo tylu narodowych wycieczek.
Owszem, każdy ma prawo być tam, gdzie
może i chce, ale nie wyobrażam sobie
tego miejsca w środku sezonu.
Każda wycieczka ma finał, ta też nie
jest wyjątkiem. Austria nas najzwyczajniej w świecie zachwyciła. To bardzo
czysty, dbający o ekologię kraj. Zachwyciła nas dbałość o zwykłych ludzi, wszędzie
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Spotkaliśmy się z dużą sympatią
i serdecznością. Dużo pozytywnej energii
przywieziemy do Polski. To był udany
urlop i wspaniała podróż. To kolejne miejsca, które możemy z czystym sumieniem
polecić turystom. To rewelacyjne i wspaniałe widoki, które na długo pozostaną
w pamięci i zachęta, by ponownie tam
przyjechać. Duża zasługa w promowaniu
tego zakątka Europy należy się naszym
gospodarzom, państwu Kotowskim, którzy potrafią i przede wszystkim chcą nas
gościć u siebie. To taki polski kawałek
ziemi w obcym kraju. Dzięki ich zaangażowaniu i serdeczności – już nie takim
obcym. Obiecałem im jedną rzecz – specjalnie w tym miejscu pozdrawiamy Zosię,
a dokładniej Sophie. Zosia to ich córka,
urodzona na austriackiej ziemi, dzięki
kultywowaniu polskich tradycji przez jej
rodziców – doskonale mówiąca w obu jej
ojczystych językach. Wrócimy!
Jako że to artykuł w „Plejadach”,wypada
wspomnieć o Subaru. W ciągu kilku dni
spotkałem tylko dwa modele tej marki –
Forestera XT i Imprezę. Trochę tym faktem
jestem zawiedziony, wszak to górzysty
kraj. Mój dwuletni Levorg spisał się na medal. Zero problemów, doskonałe prowadzenie na krętych, górskich serpentynach, ta
pewność za kółkiem. Uwielbiam ten samochód. Spalanie, jak już wspomniałem – to
średnio 7,8 l/100 km na dystansie 2300 km.
Prędkości autostradowe. Nie jeżdżę eko
(nie tym autem!). Bardzo zauważalny
wzrost apetytu na paliwo na trasie alpejskiej, ale to akurat zrozumiałe, gdyż autem
podróżowało wesołe towarzystwo czworga
dorosłych osobników.
Nasza Ojczyzna jest jak piękna kobieta, ale w Austrii także można się zakochać. Pozdrawiam wszystkich czytelników i polecam indywidualne podejście do
planowania i zwiedzania różnych ciekawych miejsc.
PLEJADY 4/2019
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TEKST: AGNIESZKA JAMA

JAPOŃSKIE TRADYCJE
NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

Japonia będąca ojczyzną naszych samochodów jest krajem odległym nie tylko na mapie,
lecz również kulturowo. Słowo odległy stosowniej byłoby jednak w tym wypadku zastąpić
określeniem odmienny czy też oryginalny. Bo takie właśnie są tradycje i zwyczaje
pielęgnowane od wieków w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Z

uwagi na wspomnianą odległość geograficzną nie
każdy będzie miał możliwość
doświadczyć ich na własnej skórze. Nie każdemu będzie dane
wczuć się w atmosferę, którą żyją
Japończycy o różnych porach
roku. Z tego względu na łamach
naszego magazynu postanowi-
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liśmy podzielić się wybranymi
obyczajami pielęgnowanymi tysiące kilometrów od nas. Czynimy
to z tym większą przyjemnością,
gdyż na ich okoliczność stworzyliśmy specjalne grafiki z udziałem…
naszych samochodów.
Zacznijmy od tajemniczo
brzmiącego „Shichi-Go-Sun”.

Wyrażenie to w tłumaczeniu
na język polski oznacza „siedem-pięć-trzy” i bynajmniej dobór cyfr
nie jest tutaj przypadkowy. Taką
nazwę nosi bowiem święto dzieci,
które adresowane jest właśnie
do tych w wieku siedmiu, pięciu
i trzech lat. Obchodzone jest ono
każdego roku 15 listopada. Data ta

wypada w dniu zwanym kishuku-nichi, czyli w „dniu ducha”,
„dniu, w którym demony pozostają
w domu”. Jest to wyjątkowo pomyślny dzień w kalendarzu księżycowym dla wszystkiego za wyjątkiem
zawierania związków małżeńskich.
Liczba 15 stanowi sumę 7 + 5 + 3,
a zgodnie z numerologią wschodnioazjatycką liczby nieparzyste
przynoszą szczęście. W tym wyjątkowym dniu dziewczynki ubrane
w kimona, chłopcy zaś w hakama,
w towarzystwie swoich rodzin
odwiedzają świątynie, prosząc
w nich o szczęście i zdrowie. Jednym z najważniejszych elementów
obchodów „Shichi-Go-Sun” jest
delektowanie się biało-czerwonymi cukierkami zwanymi „Chitose

ame”. Słodycze te symbolizują akt
modlitwy o zdrowie i długie życie
dla dzieci. „Chitose” oznacza bowiem nic innego jak „tysiąc lat”
lub po prostu „długi czas”, a same
cukierki są cieniutkie i długie. Ich
barwy uważane są w Japonii za pomyślne. Niestety nie ma pewności,
w którym wieku zwyczaj „Shichi-Go-Sun” został zapoczątkowany.
Uważa się, że stało się to w okresie Heian (794–1185), a obchody
początkowo dotyczyły jedynie
rodziny cesarskiej i otaczającej ją
arystokracji. Inne źródła wskazują z kolei na okres Murwomachi
(1336–1573), kiedy to śmiertelność
niemowląt w Japonii była niestety
wysoka. Rodzice, aby wpisać swe
pociechy do rejestru rodzinnego,
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oczekiwali aż osiągną one wiek
3–4 lat. Ceremonia miała na celu
wyrażenie wdzięczności za to,
że dziecko żyje tak długo. Była
jednocześnie okazją do modlitwy
o przyszłe zdrowie i długie życie.
W okresie Edo (1603–1868), poprzez
społeczność samurajów, tradycja
rozpowszechniła się na cały Kraj
Kwitnącej Wiśni.
Zwyczaj opisany powyżej dotyczy późnej jesieni. Co dzieje się
zatem w zimie? Japończycy na dni
pełne śniegu również mają swoją
tradycję liczącą już najprawdopodobniej 400 lat. Nosi ona nazwę
„Kamakura” i jest festiwalem
śniegu obchodzonym w połowie
lutego w tych rejonach kraju, których mieszkańcy mogą cieszyć się
białym puchem. Ideą wydarzenia
jest budowanie domków ze śniegu, trochę przypominających
igloo. To właśnie one zwane są
„Kamakura”. Dzieci i dorośli spędzają w nich czas, spożywając słodkie ryżowe bezalkoholowe sake,
określane terminem „Amazake”,
i częstując gości specjalnymi ryżowymi ciasteczkami „Mochi”.
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Wewnątrz każdego domku wyrzeźbiony jest ołtarzyk poświęcony
bożkowi wody, przy którym zgromadzeni modlą się o obfite plony,
bezpieczeństwo członków swych

rodzin, ochronę przed pożarem
oraz sukcesy na uczelni.
Kiedy tylko stopnieją zimowe
śniegi i zbliża się wiosna, Japończycy myślą już z kolei o dniu zwanym
„Setsubun”. Wyrażenie to w dosłownym tłumaczeniu oznacza „podział sezonowy” i odnosi się do dnia
poprzedzającego początek wiosny.
Uważa się, że łączy się on z przybyciem demonów. Dlatego też bardzo
typowym w tym dniu jest zwyczaj
polegający na przebraniu jednej
z osób za złego ducha. Osoba ta
zasłania twarz charakterystyczną
maską. Pozostali zgromadzeni ścigają jeden drugiego wokół „ducha”,
intonując słowa „Oni wa soto! Fuku
wa uchi!”, które przetłumaczyć
można jako „Uciekajcie, demony!
Nadejdź, szczęście!”. Jednocześnie
uczestnicy wydarzenia na przemian wrzucają do domu i wyrzucają z niego prażone ziarna soi
lub orzeszki ziemne, co pomóc ma
w wypędzeniu z jego wnętrza złych
duchów. Rytuał ten nosi nazwę
„Mame maki”, a ziarna określane są
mianem „fuku mame”, co w tłumaczeniu oznacza ziarna szczęścia.

plejady.subaru.pl

Po zakończeniu rzucania ziarenek
osoby uczestniczące w obchodach
spożywają je w ilości odpowiadającej swojemu wiekowi plus jedno
dodatkowe. Zgodnie z wierzeniami
ma to zapewnić dobre zdrowie
i pomyślność na cały kolejny rok.
Warto nadmienić, że „Setsubun”
wywodzi się z chińskiego zwyczaju
tsuina, który wprowadzony został
do Japonii w VIII wieku.
W wiosennym kalendarzu
tradycji pielęgnowanych w Kraju
Kwitnącej Wiśni nie może również
zabraknąć „Hina-matsuri”, czyli Festiwalu Lalek. Jest on jednym z pięciu świąt sezonowych o nazwie
sekku przejętych z Chin, a w Japonii świętowany był już w okresie
Heian (794–1185). Obchodzony
jest on zawsze 3 marca na cześć
dorastających w japońskich rodzinach córek. Tego dnia życzy się im
szczęścia w przyszłości. Dawniej
określano go mianem „Momo no
Sekku”, które po przetłumaczeniu
oznacza Festiwal Brzoskwiń. Wspomniana data wiązała się bowiem
wyraźnie z zaczynającymi kwitnąć
w tym okresie drzewami brzoskwifacebook.pl/MagazynPlejady

niowymi. Rodziny, w których są
dziewczęta, z okazji „Hina-matsuri”
wystawiają hina-ningyō, czyli specjalne zestawy lalek przedstawiających postacie dworu cesarskiego.

Na opracowanej przez nas grafice
za bawiącymi się dziećmi widać
przygotowaną specjalnie na okazję
tego wydarzenia właśnie taką dekorację. Na jej górze umieszczono
figurki zwane Hina Ningyo, imitujące postaci Odairi-sama, czyli
cesarza oraz cesarzowej, określanej w Japonii mianem Ohina-sama.
Widzimy je podczas ceremonii
zaślubin. Środkowy rząd dekoracji
zajmują z kolei trzy laleczki przedstawiające Sannin-kanjo, czyli
damy dworu zatrudniane przez
rodzinę cesarską. Najniżej ujrzymy
natomiast przeróżne przedmioty
towarzyszące wybrankom podczas
uroczystości zawierania małżeństwa. Japończycy wierzą, że dekoracyjne lalki Hina Ningyo odpędzają od dzieci wszelkie nieszczęścia.
W co jeszcze wierzą i jakie inne
tradycje przekazują sobie z pokolenia na pokolenie mieszkańcy Kraju
Kwitnącej… Brzoskwini? O tym
postaramy się napisać może już
niebawem, z nadzieją na kontynuację naszej opowieści o zwyczajach
pielęgnowanych od dawien dawna
w ojczyźnie Subaru.
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TEKST: MAREK DWORAK

MODEL DOBREGO KIEROWCY
(KONSTYTUCJA KIEROWANIA
SAMOCHODEM) /CZ.7/
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Kolejny, siódmy już, odcinek cyklu kompleksowo przedstawiającego wszystkie wymogi
doskonałego kierowania samochodem zaczniemy od tematu przecinania się kierunków
ruchu samochodu i pojazdów szynowych.

T

ematowi przejazdów przez torowiska poświęcę wiele miejsca z uwagi
na zupełnie niewytłumaczalną liczbę zdarzeń drogowych na przejazdach,
szczególnie przejazdach kolejowych.
Pamiętajmy, że maszynista albo motorni-
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czy nie pomoże nam uniknąć wypadku,
bo nie ma on możliwości dokonania zmiany pasa ruchu, a droga hamowania pociągu lub tramwaju, jadących z prędkością
podróżną, zawsze przekracza kilkaset
metrów.

Winę za wypadki na przejazdach kolejowych – w przytłaczającej większości –
ponoszą wyłącznie kierowcy samochodu
albo autobusu. Apeluję: nie lekceważmy
żadnej sytuacji, w której mamy wjechać
na tory.

Przecinanie się kierunków ruchu
samochodu i tramwaju
Zbliżając się do przejazdu tramwajowego oraz przejeżdżając przez torowisko, zobligowani jesteśmy do zachowania
szczególnej ostrożności. Raz jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, że szczególna ostrożność polega na wywołaniu u siebie stanu
maksymalnej koncentracji na kierowaniu
samochodem, poszerzeniu pola obserwacji
i przygotowaniu do niezwłocznego użycia
urządzeń w pojeździe zapobiegających
niebezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Zgodnie z definicją prędkości bezpiecznej
dostosowujemy prędkość do miejsca
i panujących w nim warunków ruchu.
Wymogi te powtarzam po raz kolejny
i niemalże „do znudzenia”, ale robię to
w pełni świadomie – pojęcia prędkości
bezpiecznej i (jeszcze bardziej) szczególnej ostrożności ciągle nie są przez uczestników ruchu właściwie przyswojone i to
zarówno w warstwie merytorycznej, czyli

rozumienia ich treści, jak i praktycznej,
czyli stosowania się do wynikających z tej
treści zaleceń. W przypadku przejeżdżania przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o czym napiszę w dalszej części)
temat nabiera szczególnego znaczenia
ze względu na skutki ewentualnej niefrasobliwości – zderzenia z ważącym setki
ton pojazdem szynowym w zdecydowanej
większości przypadków muszą skończyć
się tragicznie…
Zabronione jest wjeżdżanie na tory
tramwajowe, jeśli za nimi brak jest
miejsca na kontynuowanie jazdy.
Zabronione jest wyprzedzanie podczas przejeżdżania przez torowisko oraz
bezpośrednio przed wjechaniem na nie,
z wyjątkiem sytuacji kierowania ruchem
na przejeździe przez sygnalizację świetlną lub kierującego ruchem.
Odpowiednio przygotowani mentalnie
w kwestii właściwej koncentracji i doboru
prędkości w trakcie zbliżania się do wjaz-

du na tory oraz świadomi obowiązujących
w tym miejscu zakazów upewniamy się
przed wjechaniem na tory, czy nie zbliża się tramwaj.
Przypominam, że tramwaj ma pierwszeństwo w stosunku do pojazdów nieszynowych, niezależnie od tego, z której
strony nadjeżdża lub w którą stronę skręca | ›› NR 83 |. Wyjątki od tej reguły to sytuacja, w której tramwaj znajduje się na kierunku podporządkowanym (znak B-20
albo A-7) oraz skręcanie tramwaju
na skrzyżowaniu regulowanym sygnalizacją świetlną w stosunku do pojazdu jadącego na wprost w cyklu sygnału zielonego
(nie dotyczy to ruchu okrężnego).
Jeżeli torowisko tramwajowe nie jest
wyłączone z ruchu pojazdów innych niż
tramwaje, poprzez wydzielenie go odpowiednim oznakowaniem, to stanowi pas
ruchu i możemy, a nawet musimy (w przypadku rozpoczynania lewoskrętu) nań
wjechać – pamiętać należy tylko o obo-
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Przecinanie się kierunków ruchu
samochodu i pociągu
Oprócz pociągu, może tu również być
mowa o dowolnym innym pojeździe poruszającym się po torach kolejowych (lokomotywa, drezyna, itp.).
Każdego uczestnika ruchu obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności
przed i w trakcie pokonywania przejazdu
kolejowego (patrz początek niniejszego
artykułu). Warunkiem wjazdu (wejścia)
na przejazd kolejowy jest skuteczne
upewnienie się, czy nie nadjeżdża pociąg!
Przepisy ruchu drogowego wymagają
każdorazowego upewnienia się, czy nie
nadjeżdża pojazd szynowy, nawet wtedy,
gdy mamy do czynienia z przejazdem
z zaporami lub półzaporami, albo gdy
zgaśnie sygnał czerwony na przejeździe
zabezpieczanym sygnałami świetlnymi!
Poprawna technika pokonywania
przejazdu kolejowego przez kierowcę
(dotyczy przejazdów z zaporami, gdy są

one otwarte i nie występuje znak „STOP”
lub „Stój”) wymaga najpierw wyraźnego zmniejszenia prędkości, następnie
wykonania (w przypadku manualnej
skrzyni biegów) redukcji do biegu drugiego (trzeciego, w przypadku dużych
ciężarówek i autobusów), po czym dokonania szczegółowej obserwacji lewej
i prawej strony przejazdu i jeśli nie stwierdzi się obecności zbliżającego pociągu,
wjechania na przejazd i przejechania go
jednostajnym tempem z prędkością około
20 km/h (chodzi o to, żeby w trakcie przejeżdżania nie hamować, nie przyspieszać,
a w szczególności nie zmieniać biegów).
Na przejazdach bez zapór lub półzapór
i bez sygnalizacji świetlnej stosuje się
znak B-20 „STOP”. W takim przypadku
oczywiście konieczne jest zatrzymanie
pojazdu i po zatrzymaniu upewnienie się,
czy nie nadjeżdża pociąg. Zatrzymanie
winno nastąpić przed linią bezwzględnego zatrzymania P-12, a w razie braku linii,
w miejscu, w którym możemy skutecznie
upewnić się o możliwości wjazdu na przejazd, nie dalej jednak niż przed znakiem
Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem
jednotorowym, albo przed przejazdem
wielotorowym. Oprócz oznaczenia szerokości przejazdu (liczba torów) znaki
te wydzielają przestrzeń, po której może
poruszać się pociąg wraz z ewentualnym
ładunkiem, stąd konieczność zatrzymania
się przed obszarem ograniczonym Krzyżem św. Andrzeja.

Na przejazdach bez zapór lub półzapór
i bez sygnalizacji świetlnej zastosowany
może być również znak B-32 „Stój”. Stosuje się go przede wszystkim wtedy, gdy
zapory lub sygnalizacja świetlna nie funkcjonują. Zatrzymanie powinno nastąpić
przed linią zatrzymania, a jeżeli jej nie
wyznaczono, to bezpośrednio przed znakiem. Dalsza jazda jest możliwa za zgodą
dyżurującego na przejeździe funkcjonariusza.

Odcinek drogi do przejazdu kolejowego
jest podzielony na równe części oznaczone słupkami wskaźnikowymi G-1a
do G-1f, umieszczonymi odpowiednio
po prawej i lewej stronie jezdni. Słupek
z trzema kreskami jest umieszczany pod
znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema
kreskami – na ⅔ odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną
kreską – na ⅓ tej odległości, o ile warunki
lokalne pozwalają na wykorzystanie
wszystkich trzech słupków.

fot. Koefbac/Wikimedia

wiązku usuwania się z drogi nadjeżdającego tramwaju i ustępowania mu
miejsca. Realizacją tej dyrektywy będzie
upewnienie się przed wjazdem na pas
ruchu, po którym poruszają się tramwaje,
czy nie zbliża się tramwaj. Należy zrezygnować ze zmiany pasa nawet wówczas,
gdy nie wiązałoby się to z wymuszeniem
pierwszeństwa, ale nasz pojazd w konsekwencji zajmowałby miejsce nadjeżdżającemu tramwajowi.
Ogólnie można stwierdzić, że wjeżdżamy za pojazdy szynowe, a nie przed
nie. Jeśli zdarzy się sytuacja, że podczas
naszej bytności na torowisku pojawi
się tramwaj, którego wcześniej nie było
w polu widzenia, to nie możemy być
obciążeni winą za powstałą sytuację,
ale należy jak najszybciej usunąć się
z torowiska, w czym może być konieczna
(obowiązkowo powinna wystąpić) pomoc
kierujących innymi pojazdami, którzy
stworzyć powinni odpowiednią lukę (rys.).
Na przejazdach przez tory tramwajowe
stosowana jest sygnalizacja dwukomorowa z następującą sekwencją sygnałów
wzbudzanych przez zbliżający się tramwaj: żółty migający → żółty stały → czerwony → żółty migający.
Sygnał żółty migający wyświetlany
jest wtedy, gdy nie nadjeżdża tramwaj
i oznacza: zachowaj szczególną ostrożność i jedź. W przypadku zbliżania się
tramwaju pojawia się sygnał żółty ciągły
oznaczający – identycznie jak w trzyko-

morowej sygnalizacji trójbarwnej – zakaz
wjazdu za sygnalizator (zakaz ten nie
dotyczy pojazdu, który w momencie zapalenia się sygnału znajdował się tak blisko
sygnalizatora, że nie mógłby się przed nim
zatrzymać bez gwałtownego hamowania).
Sygnał czerwony oznacza zakaz wjazdu
za sygnalizator bez jakichkolwiek wyjątków. Po przejechaniu tramwaju pojawia
się ponownie sygnał żółty migający.
Niestety opis wskazań tej sygnalizacji
nie znalazł się w Rozporządzeniu w sprawie
znaków i sygnałów drogowych, w związku
z czym znajomość opisanych wyżej faz
sygnalizacji nie jest powszechnie przyswojona i zdarzają się sytuacje, w których
mimo żółtego migającego kierujący nieoczekiwanie – i niepoprawnie – zatrzymują się przed sygnalizatorem, na co również chcę zwrócić uwagę Czytelników.
Przed niektórymi przejazdami tramwajowymi można spotkać się z sygnalizacją jednokomorową, z wzbudzanym
przez pojazd szynowy sygnałem czerwonym – ciągłym lub migającym. Sygnał
czerwony – niezależnie od sposobu jego
podawania – zawsze oznacza obowiązek
zatrzymania się przed sygnalizatorem,
aż do momentu, w którym przestanie być
nadawany.

plejady.subaru.pl

Słupki z jedną kreską mają jeszcze
dodatkowe znaczenie – na odcinku pomiędzy słupkiem a przejazdem zabronione jest pozostawienie pojazdu na postoju
(w zależności od miejsca umieszczenia
znaku ostrzegawczego odcinek zakazu
będzie wynosił od 100 do 33 metrów od
przejazdu po obydwu jego stronach).
Zatrzymanie zabronione jest na odcinku
10 m od przejazdu kolejowego (oczywiście
przed i za) i tak jak w przypadku zakazu
postoju – obowiązuje na wszystkich częściach drogi.
Znak A-9 ostrzega przed przejazdem
kolejowym z zaporami lub półzaporami,
znak A-10 – przed przejazdem kolejowym
facebook.pl/MagazynPlejady

bez zapór lub półzapór. Potocznie używa się – jakże niesłusznie – określeń:
przejazd strzeżony (A-9) i przejazd niestrzeżony (A-10). W przypadku przejazdu
bez zapór (lub półzapór) bezpieczeństwa
„strzeże” sygnalizacja świetlna albo znak
„STOP”, względnie znak „Stój”. Powtórzę
raz jeszcze: w każdym przypadku, również
wtedy gdy zapory (półzapory) są podniesione, albo (i) nie pali się sygnał czerwony,
kierujący ma obowiązek upewnienia się,
czy nie zbliża się pojazd szynowy.
Sygnalizacja świetlna przed przejazdem kolejowym może nadawać sygnał
czerwony ciągły, sygnał czerwony
migający albo dwa na przemian migające sygnały czerwone – w każdym
przypadku ustalają one obowiązek
zatrzymania się na czas ich wyświetlania. Zatrzymanie ma nastąpić przed linią
zatrzymania, a jeśli jej nie wyznaczono –
przed sygnalizatorem.
Zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich
zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie
zostało zakończone.
Jeżeli opuszczanie zapór (półzapór)
zostało rozpoczęte, zakaz jazdy nie budzi wątpliwości (co niestety nie znaczy,
że jest powszechnie przestrzegany).
Powszechną praktyką jest ruszanie
w momencie, w którym zapory (półzapory) są na tyle podniesione, że już uda
się pod nimi przejechać, albo ruszanie
bezpośrednio po przejechaniu pojazdu
szynowego, mimo iż jeszcze wyświetlany
jest sygnał czerwony. Nie należy tego pod
żadnym pozorem robić (tłumacząc sobie, że przecież zapory już się podnoszą,
czy że pojazd szynowy już przejechał).
I to nie tylko dlatego, że zabrania tego
przepis art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy „Prawo
o ruchu drogowym” dla symetrii z sytuacją
opuszczania zapór (początku wyświetlania światła czerwonego). Nie chodzi
tu o symetrię bądź zakaz dla zakazu,
ale o zapobieżenie zagrożeniu w sytuacji, gdy w trakcie podnoszenia zapór
(półzapór) kolejny zbliżający się pojazd
szynowy poda sygnał do ich ponownego
opuszczenia. Dlatego właśnie dopiero po
całkowitym podniesieniu zapór (półzapór)
lub zgaśnięciu sygnału czerwonego możemy wprawić nasz pojazd w ruch.

Zabrania się wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu
nie ma miejsca do kontynuowania
jazdy. Wjeżdżając na torowisko, musimy
mieć pewność, że uda się z niego zjechać – należy więc utrzymywać odpowiednio duży odstęp od poprzedzającego
pojazdu i obejmować wzrokiem przestrzeń
przed tym pojazdem. Tak zwana jazda
zderzak w zderzak jest niedopuszczalna
i świadczy nie tylko o nieprzestrzeganiu
przepisów, ale i o braku rozsądku.
Zabrania się wyprzedzania pojazdu
na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.
Zabrania się omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania
na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
Szczególnym rodzajem
przejazdu jest bocznica
kolejowa oznaczona znakiem A-30 z tabliczką T-10.
Znak oznacza przecięcie
drogi z bocznicą kolejową
lub torem o podobnym charakterze. W miejscu tak oznakowanym
ruch na drodze jest wstrzymywany
przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu. Brak
obecności pracownika oznacza zezwolenie na jazdę, oczywiście z zachowaniem
szczególnej ostrożności i po upewnieniu
się, że nie nadjeżdża pojazd szynowy.
W następnym odcinku kompendium
wiedzy o kierowaniu opiszę manewry
wymijania, omijania i cofania.
ciąg dalszy w następnym numerze
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procesu homologacyjnego [w momencie
pisania artykułu – przyp. red.], nie znamy
więc ani osiągów aut, ani zużycia paliwa,
ale Japończycy zapewniają, że oszczędność w spalaniu powinna wynosić około 10 procent.

Auto Świat
08 CZERWCA 2019

 ubaru Forester i XV e-BOXER –
S
Subaru stawia na hybrydy
Do dwóch najlepiej sprzedających się
modeli Subaru – XV i Forestera – trafił
ekologiczny napęd. Dwulitrowego benzynowego boksera wspomaga teraz elektryk
o mocy 13,6 KM. Oba auta przetestowaliśmy na torze w Austrii.
» » Pod maskę Subaru XV i nowego
Forestera trafił hybrydowy napęd
2.0/150 KM.
» » Wykorzystując wyłącznie silnik EV,
jesteśmy w stanie jechać z prędkością do 40 km/h.
» » Masa układu hybrydowego wynosi
110 kg (silnik EV, przewody, moduł,
bateria).
Nowe normy emisji spalin dokonały
prawdziwej rewolucji w motoryzacji. Firmy musiały ograniczyć palety silnikowe,
a nawet modelowe. Subaru wycofało z Europy kultowe WRX STI, w innych modelach zrezygnowano z kolei z mocniejszych
silników. Nie było już odwrotu – Japończycy, żeby utrzymać się na powierzchni,
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musieli wprowadzić do swoich aut napęd
hybrydowy.
W pierwszej kolejności zastosowali go
w dwóch najpopularniejszych modelach:
XV i Foresterze (5. generacji). Pod nazwą
„e-BOXER” kryje się hybryda, której sercem jest 2-litrowy wolnossący benzynowy bokser z wtryskiem bezpośrednim
(80 proc. nowych części) o mocy 150 KM,
wspomagany przez 10-kilowatową jednostkę elektryczną, zintegrowaną z bezstopniową skrzynią Lineatronic. Nie jest
to jednak typowa tzw. miękka hybryda,
gdyż układ e-BOXER może pracować
w aż trzech trybach: benzynowym, elektrycznym oraz benzynowo-elektrycznym.
Zasięg podczas jazdy z wykorzystaniem
silnika EV wynosi do 1,6 km, a maksymalna prędkość to 40 km/h.
Napęd e-BOXER zwiększył masę obu
modeli o 110 kg i – co ważne – nie ograniczył w żaden sposób pozostałych parametrów samochodów. Pojemność bagażnika pozostała praktycznie bez zmian
(w poprzednim Foresterze wynosiła 509 l,
w nowym – 505 l), gdyż koło zapasowe
zastąpiono zestawem naprawczym. Nadal oba modele mają symetryczny napęd
AWD. Żaden z nich nie przeszedł jeszcze

Subaru e-BOXER – trzy próby na torze
Brak homologacji oznaczał niemożność
wyjechania Foresterem i XV na publiczne
drogi, dlatego przedpremierowe jazdy zorganizowano dla nas na zamkniętym torze
ÖAMTC Teesdorf w Austrii. Mieliśmy tam
okazję sprawdzić auta w trzech próbach
pod kątem możliwości terenowych, osiągów i prowadzenia oraz bezpieczeństwa.
Zarówno XV, jak i Forester (każdy z nich
ma prześwit 220 mm) dzielnie pokonywały próby off-roadowe, składające się
ze stromych zjazdów i wjazdów, trawersowania i brodzenia. Duże wrażenie
zrobiło na nas zwłaszcza działanie systemu X-MODE (w nowym Foresterze regulowany), który odpowiada za dystrybucję
momentu obrotowego w układzie S-AWD
oraz uruchamia kontrolę zjazdu ze wzniesienia.
Na pętli toru Teesdorf sprawdziliśmy
przyspieszenie i prowadzenie. Lepszymi właściwościami jezdnymi wykazało
się niższe, lżejsze mające krótszy rozstaw osi XV, które z większą precyzją
omijało przeszkody. Choć podczas
ostrej jazdy wyższe nadwozie Forestera
mocniej się wychylało, to jednak auto
nadal pozostawało pod pełną kontrolą
kierowcy, który w razie potrzeby mógł
liczyć na pomoc skutecznego w działaniu ESP. W obu autach, wyposażonych
w 150-konne wolnossące jednostki
e-BOXER, odczuwaliśmy jednak niedosyt dynamiki na torze.
 ubaru e-BOXER – auto
S
zagląda w oczy kierowcy
Testowanie bezpieczeństwa polegało
na sprawdzeniu działania nowego układu
monitorowania wzroku kierowcy w Foresterze i – w obu modelach – systemu
unikania kolizji (E yeSight) oraz na próbie zapanowania nad autem na płycie
poślizgowej. Pierwszy z systemów reagował krótkim sygnałem dźwiękowym
w sytuacji, gdy kierowca na zbyt długo
odrywał wzrok od prowadzenia. Kolejny –
plejady.subaru.pl

 yeSight – działał trzystopniowo. W czaE
sie dojazdu do symulowanej przeszkody
najpierw ostrzegał kierowcę dźwiękowo
i wizualnie, a gdy ten nie reagował, rozpoczynał hamowanie, zaś w sytuacji bezpośredniego zagrożenia kolizją potrafił
zatrzymać samochód.
Czekamy z niecierpliwością na testy
na drogach publicznych, kiedy to ocenimy
komfort jazdy i realne korzyści z napędu
hybrydowego. Na razie na Forestera 5. generacji trzeba czekać do października,
a na XV z napędem e-BOXER – do nowego
roku. Cen obu modeli nie podano.

auto motor i sport
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Z prądem i pod prąd
Litera „e” w nazwie Forestera 5. generacji nie oznacza napędu elektrycznego,
lecz hybrydowy. Podstawę zespołu napędowego SUV-a Subaru wciąż stanowi
silnik typu bokser – ku uciesze fanów
marki.
Dobra wiadomość dla miłośników
napędu na cztery koła – znaku firmowego Subaru – jest taka, że hybrydowy
Forester też go ma. Elementy zespołu
napędowego, przede wszystkim akumulator i silnik elektryczny, umieszczono
pod podwoziem auta tak, by układ przeniesienia napędu pozostał niezmieniony.
Druga dobra wiadomość: masa zespołu
facebook.pl/MagazynPlejady

hybrydowego jest stosunkowo niska. Niewielki litowo-jonowy akumulator i silnik
elektryczny połączony z bezstopniową
przekładnią sprawia, że hybrydowy
Forester waży tylko o 110 kg więcej niż
napędzany wyłącznie silnikiem spalinowym. (…)
Silnik elektryczny dysponuje momentem obrotowym o wartości 65 Nm, jeszcze
zanim benzynowa jednostka (150 KM)
nabierze obrotów i odda się do dyspozycji kierowcy chociaż część momentu
obrotowego (maksymalnie 194 Nm) –
dzięki temu Forester e-BOXER bardzo
płynnie i łatwo, w trybie patrolowym,
pokonuje przeszkody. Pomaga w tym
system X-MODE, który steruje przeniesieniem napędu na cztery koła i pracą systemów wspomagających jazdę.
W czasie prób dynamicznych ujawniły
się możliwości nowej, tzw. globalnej płyty
podłogowej Subaru. Potwierdzeniem jej
sztywności i jakości są nie tylko bardzo
dobre wyniki uzyskane w testach zderzeniowych. Forester 5. generacji to już
trzeci model, który powstał na tej płycie
i z pewnością nie ostatni. Auto chętnie
i szybko wykonuje polecania kierowcy,
a jego nadwozie nawet podczas szybko
wykonywanych manewrów nie przechyla
się zbyt mocno na boki. Dzięki pakietowi
zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, które kryją się pod nazwą E yeSight
i które do nowego Forestera – podobnie
do pozostałych nowych modeli Subaru –
są oferowane seryjnie, model uzyskał
122,3 punktu na 126 możliwych w teście
JNCAP (Japan New Car Assessment Program). Nową funkcją (…) jest rozpoznawanie twarzy. Jeśli kierowca jest zmęczony
lub zbyt rozproszony i przez dłuższy czas
nie obserwuje drogi, system ostrzega go
i zachęca do zrobienia przerwy. (…) może
rozpoznać twarze pięciu użytkowników
i dostosować przypisane do nich parametry auta, np. ustawienia fotela i lusterek
oraz klimatyzacji. (…)
Forester e-BOXER (…), napędzany
własnym silnikiem typu bokser i zachowujący stały napęd na cztery koła, jest
kolejnym bardzo ważnym osiągnięciem
w historii Subaru, poprzednim był diesel
typu bokser. W obu przypadkach cel był
taki sam – zmniejszyć zużycie paliwa.
I został osiągnięty.

Redakcja / Wydawca / Reklama:
Subaru Import Polska sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 51
31-357 Kraków
tel. 12 687 43 00
redakcja@plejady.subaru.pl
Redaktor naczelny: Zbigniew Karcz
zbigniew.karcz@plejady.subaru.pl
Redaktor prowadzący: Robert Malara
robert.malara@plejady.subaru.pl
Opracowanie graficzne / korekta / skład / druk:
mediagrafika www.mediagrafika.pl
Zdjęcie na okładce: Jan Cetera
Pozostałe zdjęcia: archiwum Subaru,
Subaru Corporation/Fuji Heavy Industries,
Subaru Tecnica International, Szkoła
Jazdy S
 ubaru, iStock, Shutterstock,
Adobe Stock, Unsplash, Mediagrafika
MAGAZYN PLEJADY jest czasopismem dla
miłośników i właścicieli pojazdów Subaru.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do edycji tekstów oraz zmiany treści
artykułów. Redakcja zastrzega sobie
prawo do podejmowania decyzji
odnośnie publikacji artykułów i zdjęć,
odmowy publikacji i czasu publikacji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń. Przedruki i wykorzystywanie
w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej
zgody Wydawcy – zabronione.

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

PLEJADY 4/2019

67

