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ZADBAJ O BEZPIECZNĄ
ZIMĘ Z SUBARU!

ROZMOWA Z PAWŁEM PIOTROWSKIM
MODELE

Akcja jest prowadzona przez Autoryzowane Serwisy Subaru w terminie od 2 listopada do 12 grudnia 2020 r.
Kontrola wszystkich czynności przeglądowych jest wykonywana w promocyjnej cenie 149 zł brutto (w przypadku zlecenia
napraw uszkodzeń ujawnionych w wyniku kontroli opłata za kontrolę zostanie zwrócona w formie bonu rabatowego do
wykorzystania przy zapłacie za kolejną usługę w tej samej ASO Subaru).
UWAGA: Zakres czynności kontrolnych wykonywanych w ramach BZzS nie zastępuje przeglądu okresowego i nie może być
odnotowany w rejestrze przeglądów w Książce Gwarancyjnej i Obsługi Serwisowej.
Szczegółowy zakres czynności kontrolnych dostępny jest w Autoryzowanych Serwisach Subaru i na stronie subaru.pl

JEST PRĄD, JEST IMPREZA!
IMPREZA NA CAŁEGO.
PODRÓŻE

SUBARIADA NA CZARNYM LĄDZIE /CZ. 3/
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NA BMX-IE PRAGNĘ JEŹDZIĆ TAK
DŁUGO, JAK TYLKO BĘDZIE TO MOŻLIWE –

10

ROZMOWY

PAŹDZIERNIK 2020

Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty w salonach i serwisach Subaru były bezpieczne
dla wszystkich. Pojazdy są poddawane dezynfekcji przed i po usłudze serwisowej,
a pracownicy stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa.
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Dokonamy kontroli kluczowych dla bezpieczeństwa układów Twojego Subaru, a jeśli
zajdzie potrzeba – bezpłatnie wymienimy zużyte elementy cierne układu hamulcowego.
Zapłacisz tylko za oryginalne części, aby Twoje Subaru pozostało japońskie.
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AKTUALNOŚCI

KURS NAUKOWY WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM W GUNMA

W

tym numerze „Plejad”
chcielibyśmy podzielić
się informacją ze świata nauki. 1 kwietnia wspólnie
z Uniwersytetem w prefekturze
Gunma zapoczątkowaliśmy
kurs badawczy poświęcony
technologii samochodowej nowej generacji. Inauguracja tego
wydarzenia odbyła się 7 sierpnia
w Szkole Nauki i Technologii,
działającej w strukturach niniejszej uczelni na terenie jej
kampusu Ota. Dokładnie 20 dni
później w biurze prefektury
Gunma odbyło się spotkanie
informacyjne przedstawicieli
obu jednostek dotyczące założeń nowego przedsięwzięcia.
Tworząc samochody S
 ubaru,
od zawsze koncentrowaliśmy się
na dobru i bezpieczeństwie człowieka, dlatego zapewniają one
ich kierowcom i pasażerom spokojną i przyjemną jazdę. Wierni
tej idei prowadzimy intensywne
prace badawczo-rozwojowe,
aby osiągnąć bardzo ważny
cel, jakim jest „zero śmiertelnych wypadków drogowych do
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2030 roku”. Naszym założeniem
jest wyeliminowanie nie tylko
wypadków z udziałem osób
podróżujących samochodami
spod znaku Plejad, ale również
zapewnienie maksymalnej
ochrony pieszym i rowerzystom,
którym przytrafi się kolizja
z nimi. Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem, którego chcemy
się podjąć, jest kurs zapoczątkowany właśnie przez S
 ubaru
Corporation i Uniwersytet
w Gunma. Ma on bowiem stanowić rodzaj innowacyjnej bazy do
opracowywania technologii samochodowych, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie.
Kurs, którego oficjalna nazwa brzmi „Next-Generation
Automobile Technology Research Course”, stanowić będzie
podstawy tworzonego modelu
platformy współpracy pomiędzy
przemysłem a środowiskiem
akademickim. Z czasem do
platformy tej dołączą również
start-upy i lokalne przedsiębiorstwa. Będzie ona promowała
współpracę także z innymi

organizacjami badawczymi,
pozwoli rozwinąć bazę zasobów
ludzkich złożoną ze studentów,
naukowców i osób pracujących.
Kurs będzie również integrował
projekty badawcze prowadzone
wcześniej indywidualnie. Pozwoli nam wykorzystać wiedzę
akademicką z obszarów nauki
i technologii, medycyny, zdrowia
i informatyki oraz rozwiązywać
problemy natury badawczej
w sposób strategiczny, kompleksowy i zorganizowany.
Pierwsze trzy lata kursu,
czyli okres do 2023 roku, będą
jego wstępną fazą poświęconą budowaniu podstaw do
działania. Wysiłki osób w nią
zaangażowanych skupią się
na obszarach związanych z bezpieczeństwem, zgłębianiem
wiedzy o człowieku i doskonaleniem procesu projektowania.
W kwestii bezpieczeństwa
będziemy dążyć przede wszystkim do osiągnięcia wspomnianej
zerowej liczby śmiertelnych
wypadków drogowych. Skoncentrujemy się przede wszystkim

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW S
 UBARU DOCENIONA PRZEZ J.D. POWER

na interakcji pomiędzy ludźmi
i samochodami oraz na komunikacji pojazdów z otaczającym
je środowiskiem drogowym,
dążąc do stworzenia jeszcze
bezpieczniejszych samochodów,
z kolejnymi systemami wspomagającymi kierowców w unikaniu
kolizji. Sporo czasu poświęcimy
zatem sztucznej inteligencji oraz
różnym funkcjom służącym
wykrywaniu zagrożeń na drodze.
W ramach wiedzy o człowieku z medycznego i naukowego
punktu widzenia postaramy
się wyjaśnić, dlaczego ludzie
odczuwają spokój i radość
podczas jazdy samochodem.
W tym celu połączymy odkrycia naukowe z inżynierią. Dzięki
specjalnym badaniom ośrodków
wzroku, słuchu i równowagi
wyjaśnimy mechanizmy działania mózgu kierowców. Wyniki
tych prac posłużą następnie
między innymi do opracowywania nowej generacji technologii sterowania pojazdami.
W temacie procesu projektowania wybierzemy z kolei odpowiednie metody oceny i przewidywania. Będziemy posługiwali
się nimi przy realizacji poszczególnych etapów pracy nad pojazdem, od jego projektu po ocenę
końcową. Wykorzystane zostaną
również w przeprowadzanych
w przestrzeni wirtualnej badaniach poświęconych funkcjom
i możliwościom samochodów.
Nasz system współpracy
ze środowiskiem uniwersyteckim, oparty na wspólnych
kursach i badaniach naukowych, został zapoczątkowany
już w 2005 roku po zawarciu
kompleksowej umowy między
zakładem produkcyjnym Gunma
firmy Fuji Heavy Industries, Ltd.
(obecnie Subaru Corporation)
i Uniwersytetem w Gunma.
Zapoczątkowany obecnie kurs
będzie rodzajem wspólnej
struktury badawczej, która
pozwoli nam szybciej i bardziej
wszechstronnie reagować
na zmiany społeczne i postęp
techniczny, a także opracowywać programy edukacyjne
odpowiadające faktycznym
potrzebom społeczeństwa.
plejady.subaru.pl

W

okresie wakacyjnym
otrzymaliśmy informację, iż działająca na rynku
amerykańskim od 1968 roku firma J.D. Power, zajmująca się analizą
danych i wywiadem konsumenckim, uhonorowała naszą markę
nagrodą Best Brand Loyalty Award
2020. Oznacza to, że wśród marek
głównego nurtu to właśnie my możemy pochwalić się najbardziej lojalnymi klientami. Co więcej, wyróżnienie
to otrzymujemy już po raz drugi,
powtarzając sukces z roku ubiegłego.
W przeprowadzonym przez
J.D. Power badaniu lojalności klientów wobec ogólnodostępnych marek
samochodowych to właśnie marka
Subaru zajęła najwyższe miejsce
ze wskaźnikiem lojalności na poziomie 60,5%, pokonując tym samym
wszystkich innych producentów
czterech kółek poddanych analizie.
Na wspomnianą lojalność wpływa
cały szereg cech samochodów, które powodują, że klienci, podejmując
decyzję o ich zmianie, pozostają
wierni danej marce. Dlatego też

specjaliści J.D. Power w badaniu
przyjrzeli się takim cechom pojazdów,
jak: możliwy czas ich użytkowania, wartość, poziom zaufania, jaki
wzbudzają u podróżnych, i osiągi.
Korzystając z danych firmy Power Information Network, w badaniu U.S. Automotive Brand Loyalty
Study eksperci J.D. Power obliczyli
odsetek właścicieli samochodów,
którzy po zakończeniu ich użytkowania zdecydowali się na zakup
bądź wzięcie w leasing nowego
pojazdu tej samej marki. Odsetek
ten decydował o lojalności klientów
wobec poszczególnych producentów.
Obliczenia opierały się na danych
transakcyjnych z okresu od czerwca
2019 roku do maja 2020 roku i obejmowały wszystkie roczniki samochodów będące przedmiotem obrotu.
Nagroda za lojalność klientów
jest prawdziwym marzeniem każdego producenta samochodów.
Świadczy ona o wysokim poziomie
zaufania użytkowników pojazdów
danej marki, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą polecać je

swoim znajomym i członkom rodziny.
Najwyższe wyróżnienie przyznane
nam przez J.D. Power już po raz drugi
z rzędu świadczy o świetnej reputacji marki S
 ubaru. W ocenie naszych
klientów jesteśmy producentem samochodów wysokiej wartości, o dużych możliwościach, niezawodnych,
bezpiecznych i godnych zaufania.

JESTEŚMY W GRONIE NAJCZĘŚCIEJ NAGRADZANYCH
PRZEZ KELLEY BLUE BOOK

W

pierwszej połowie
tego roku z dumą
pisaliśmy o licznych
wyróżnieniach przyznanych
nam przez kalifornijską organizację
Kelley Blue
Book (KBB).

znaleźliśmy. Pierwsze z nich to
lista dziesięciu marek samochodów najczęściej nagradzanych
w tym roku przez organizację.
Drugie to z kolei zestawienie
dziesięciu samochodów, którym
w roku bieżącym KBB przyznała najwięcej wyróżnień.

i „Most Trusted Brand” w rankingu „Brand Image Awards”
i wreszcie miano „Best Brand”
w zestawieniu „5-Year Cost to
Own Awards”. Z kolei na drugiej z opublikowanych właśnie
list „10 Most Awarded Cars
of 2020”, poświęconej kon-

Komentując ogłoszone
wyniki, Thomas J. Doll, prezes
Subaru w Ameryce, nie krył
zadowolenia z faktu, że nasze
samochody nieustannie zdobywają pochwały od Kelley Blue
Book. Jednocześnie podkreślił,
jak bardzo jesteśmy dumni

Od tamtego
momentu
minęło zaledwie kilka
miesięcy, a już
możemy podzielić się kolejnymi
pomyślnymi dla nas wieściami
płynącymi zza oceanu. Z końcem lata KBB opublikowała
bowiem dwa ciekawe zestawienia, w których również się

Na liście zatytułowanej
„10 Most Awarded Brands
of 2020” zajęliśmy miejsce drugie. Na taki wynik złożyły się
wszystkie tegoroczne nagrody
przyznane naszej marce przez
KBB. W ich puli znalazły się:
tytuł „Best Brand” w programie
„Best Resale Value Awards”,
tytuły: „Best Overall Brand”,
„Best Performance Brand”

kretnym już samochodom,
znalazły się aż trzy modele
spod znaku Plejad. Są nimi:
Forester, XV (w Ameryce Północnej zwany Crosstrekiem)
oraz Outback. Żadnemu innemu
producentowi czterech kółek nie udało się zająć aż tyle
miejsca w tegorocznym zestawieniu, tym bardziej jesteśmy
dumni z naszych osiągnięć.

z zaufania, którym kierowcy
darzą nasze pojazdy, doceniając ich bezpieczeństwo
i możliwości. Lojalność klientów marki S
 ubaru motywuje
nas do dalszego ulepszania
naszych samochodów tak,
aby swoją niezawodnością
służyły nam przez długie
lata, nie tracąc przy tym
z czasem na swej wartości.

facebook.pl/MagazynPlejady
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RAJDY

TEKST: MICHAŁ KRUK / ZDJĘCIA: MATEUSZ BANAŚ

W RZESZOWIE

WSZYSTKO ZAGRAŁO IDEALNIE
Rok 2020 pod wieloma względami jest wyjątkowy, również w rajdach samochodowych.
To pierwszy od 16 lat rok, kiedy na odcinkach specjalnych nie zobaczymy rajdówki
Subaru Poland Rally Teamu. To jednak nie koniec emocji związanych z tą marką,
dzięki Subaru Historic Rally Team – zespołowi będącemu spełnieniem marzeń Marka
Kluszczyńskiego, wspieranego od samego początku przez prezesa Subaru Import Polska,
Witolda Rogalskiego, oraz cały zespół SPRT.

O

starszych generacjach Subaru Imprez, przygotowywanych do rajdów
przez Marka i jego współpracowników, mogli Państwo przeczytać w poprzednich latach w Magazynie Plejady
przede wszystkim przy okazji startów
zespołu w roli samochodów funkcyjnych
podczas rundy Mistrzostw Świata WRC
Rajdu Niemiec.
W 2019 roku Michał Pryczek i Jacek
Pryczek, jeżdżąc granatową Subaru Imprezą w barwach 555, wywalczyli tytuł
Mistrzów Polski w klasie HR2 Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski i jeszcze przed wybuchem pandemii podjęli decyzję o ponownych startach w tym cyklu
i walce o obronę tytułu. Prace nad przygotowaniem auta do rywalizacji przebiegały
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zgodnie z harmonogramem zakładającym
rozpoczęcie sezonu w kwietniu na Dolnym Śląsku. Rajd Świdnicki-Krause został
jednak przesunięty na termin późniejszy,
a kolejne rajdy: Polski, Żemaitija na Litwie
oraz Nadwiślański – odwołane. Wskutek tego kalendarz skurczył się z 7 do
4 rund, a inaugurację sezonu przeniesiono
na sierpień w Rzeszowie.
Te kilka miesięcy, straconych przez
kierowców, a zyskanych przez mechaników, ekipa MTS Subaru Dzierżoniów,
przygotowująca A-grupową Subaru
Imprezę 555 Michała i Jacka Pryczków,
wykorzystała na zmianę dotychczasowego tylnego zawieszenia na A-grupowe
Prodrive, które miało uczynić leciwą
konstrukcję z lat 90., zwaną Babcią,

bardziej konkurencyjną w stosunku do
bezpośrednich rywali w klasie, jak i do
nowszych i mocniejszych samochodów,
które obecnie królują na odcinkach specjalnych w naszym kraju.
Brak testów załogi i samochodu przed
Rajdem Rzeszowskim spowodował, że nie
można było nastawiać się na bardzo szybkie tempo od samego początku rywalizacji. Jedyną okazją do „odrdzewienia się”
po przymusowej przerwie spowodowanej
przez Covid-19 był oficjalny odcinek
testowy przygotowany przez organizatorów Rajdu Rzeszowskiego, który odbył
się w piątek rano, zaledwie kilka godzin
przed ceremonią startu i zasadniczymi
próbami sportowymi. Już po pierwszym
przejeździe krótkiej próby sportowej
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okazało się, że upgrade zawieszenia
był świetnym posunięciem. Z przejazdu
na przejazd Michał był coraz bardziej
zachwycony możliwościami auta, które
stało się jeszcze lepsze w prowadzeniu,
dzięki czemu również szybsze. Pozwoliło
to optymistycznie spojrzeć na nadchodzące dwa dni walki na odcinkach specjalnych Podkarpacia.
Opóźnienie startu sezonu rajdowego
w Polsce odczuli nie tylko zawodnicy,
ale i kibice, przez co wielu z nich, spragnionych rajdowych emocji, przyjechało
do Rzeszowa kibicować swoim załogom
i podziwiać rajdówki w walce o ułamki
sekund w tabelach wyników. Atmosfera
zarówno na oesach, jak i w strefie serwisowej była świetna. Można było wręcz

zapomnieć o pandemicznej codzienności,
z jaką przyszło nam obecnie się mierzyć,
i cieszyć się pięknym widowiskiem w gronie przyjaciół i innych wielbicieli sportu
samochodowego.
„Bracia” Pryczki (przydomek ten zyskali po niefortunnej pomyłce jednego
z dziennikarzy) rozpoczęli rywalizację od
bardzo dobrej, trzynastej pozycji na pierwszym odcinku specjalnym, by podczas
kolejnych tego dnia pojawiać się w wynikach już wyłącznie w pierwszej dziesiątce
klasyfikacji generalnej RSMP, zostawiając
często za sobą rywali w znacznie mocniejszych autach. Dzień zakończył się dla nich
na 8. miejscu, w bardzo dobrych nastrojach, również mechaników. Marek Kluszczyński oraz mechanicy byłego SPRT:
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szybko przy użyciu gaśnicy, więc załoga
kontynuowała jazdę w kierunku mety
rajdu. Mimo tej chwili grozy, po rajdzie Michał w swoim obszernym podsumowaniu
rozpoczęcia sezonu na facebookowym
profilu jednym stwierdzeniem pięknie ujął
weekendowe wydarzenia: „W Rzeszowie
wszystko zagrało idealnie”.
Po zakończeniu działalności Subaru
Poland Rally Team granatowa S
 ubaru Impreza 555 zespołu Subaru Historic Rally
Team pozostaje naszym jedynym samochodem startującym w rajdach pod patronatem Subaru Import Polska. Będziemy więc na łamach Magazynu Plejady
relacjonować jego zmagania w kolejnych
rundach RSMP. Zabraknie natomiast
corocznej relacji ze wspomnianego już

Rajdu Niemiec, który z powodu pandemii
został odwołany. W chwili, gdy czytają
Państwo ten artykuł, sezon RSMP jest
już zakończony. My jednak w kolejnym
wydaniu magazynu wrócimy do pozostałych startów Babci w Mistrzostwach
Polski 2020.

Michał Janiak (Bercik), Bartek Janiak
(Młody Bercik) oraz Robert Bólat, mieli tego
wieczoru do wykonania jedynie standardowe czynności serwisowe przy rajdówce.
Drugiego dnia załoga Imprezy 555 sukcesywnie trzymała dobre tempo, notując
wyniki na początku drugiej dziesiątki
klasyfikacji RSMP. Równa, szybka jazda
zaowocowała przesunięciem się w klasyfikacji oczko wyżej, na 7. miejsce. Pod
koniec ostatniego odcinka specjalnego,
tuż przed metą, wskutek usterki złączki
na jednym z przewodów, wyciek płynu
wspomagania kierownicy doprowadził
najpierw do zadymienia kabiny, a w momencie zatrzymania się rajdówki na mecie – również do pojawienia się płomieni.
Sytuacja została opanowana bardzo
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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ROZMOWY

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA

NA BMX-IE PRAGNĘ JEŹDZIĆ TAK DŁUGO,
JAK TYLKO BĘDZIE TO MOŻLIWE –
ROZMOWA Z PAWŁEM PIOTROWSKIM

@pawpiotrowski
Zapraszamy do śledzenia
profilu Pawła Piotrowskiego
na Instagramie.

fot. Tom Robinson, Wigan UK 2018

Pan Paweł Piotrowski z Leszna po ukończeniu liceum ogólnokształcącego imał się
kilku zawodów – od pomocnika spawacza, poprzez pracę reportersko-redakcyjną
w lokalnym magazynie „ABC”, po obecne zatrudnienie w charakterze magazyniera
w angielskim mieście Wigan. Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy swój wolny
czas od lat spędza w ten sam sposób – na ukochanym BMX-ie. W klasyfikacji polskich
zawodników w tej niszowej dyscyplinie „zajechał” już bardzo wysoko i plasuje się w jej
czołówce. W dzisiejszej rozmowie opowie nam o ryzykownych trickach na rowerze,
fascynacji deskorolką, fotografią i filmowaniem oraz… Legacy, które w tym roku
dowiozło go na Wyspy.
Agnieszka Jama: Panie Pawle,
swojego pierwszego BMX-a dostał
Pan od rodziców w prezencie pod
choinkę w 2007 roku. Tym samym
spełnili oni Pana wielkie marzenie.
Jak to marzenie się narodziło?
Paweł Piotrowski: W okresie
poprzedzającym tę Gwiazdkę kilkunastu moich znajomych jeździło
na rowerach typu BMX bądź MTB. Ja
jako młody chłopak przyjeżdżałem
wtedy regularnie na miejsce ich
spotkań zwykłym rowerem górskim.
Mam tu na myśli pierwszy w Lesznie
betonowy skatepark na Zatorzu,
gdzie wspólnie z innymi kolegami
ze szkoły obserwowaliśmy ich niesamowite wyczyny. Wtedy już mocno marzyłem, by być takim jak oni.
Tak naprawdę inspiracja tą niszową
dyscypliną sportu narodziła się już
wcześniej. Stało się to, kiedy miałem jakieś dziesięć–jedenaście lat,
dzięki grze komputerowej o nazwie
Tony Hawk’s Pro Skater. Po raz
pierwszy zobaczyłem ją u mojego
kolegi Marcina, z którym chodziłem
razem do przedszkola, a potem do
szkoły. Ideą gry było to, że losowało
się w niej deskorolkarza, który wykonywał przeróżne tricki i zadania.
Tak bardzo mi się to spodobało,
że zacząłem wspominać rodzicom,
że też chciałbym umieć tak jeździć.
Wtedy dostałem od nich swoją
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pierwszą deskorolkę w prezencie
na urodziny. Tak zaczęła się moja
przygoda ze sportami ekstremalnymi. Od tamtej pory coraz częściej
pojawiałem się w skateparku. Deskorolka była pierwsza w moim życiu również dlatego, że na BMX-a rodzice na początku nie chcieli się
zgodzić. Uważali, że jazda takim
rowerem będzie zbyt niebezpieczna. Szczególnie mama żywiła dużo
obaw, od taty zawsze słyszałem:
„Spytaj się mamy”. (śmiech) Mama
bardzo obawiała się urazów i kontuzji na BMX-ie, na szczęście jednak
miała trochę bardziej optymistyczne
spojrzenie na deskorolkę i dlatego to
od niej wszystko powoli się zaczęło.

A.J.: I rozumiem, że na tej
deskorolce udało się uniknąć
nieprzyjemnych sytuacji?
P.P.: Na szczęście tak. Oprócz
standardowych otarć, drobnych
obić czy stłuczeń nic groźnego się
nie wydarzyło.
A.J.: Czy wtedy oprócz sportu samego w sobie interesował się Pan również całą bardzo charakterystyczną
subkulturą, która mu towarzyszyła?
P.P.: Tak, bardzo mi to wszystko
wtedy imponowało. Buty, ubrania…
Imponowało dlatego, że wtedy było
to niszowe. Zresztą myślę, że jest

tak nadal. Rzadko zdarza mi się
spotkać na mieście osobę, po której
ubiorze mogę ewidentnie stwierdzić, że jeździ ona na deskorolce
czy BMX-ie. Osoby, które się tym
zajmują, naprawdę bardzo się wyróżniają. Kiedy zaczynałem swoją
przygodę z tymi sportami i jednocześnie zacząłem wyróżniać się
swoim stylem ubierania, czułem się
kimś wyjątkowym. Cieszyłem się,
że mam takie hobby, które daje mi
możliwość wyróżnienia się w tłumie. Większość moich kolegów
z tamtego okresu miała pasje dość
popularne, standardowe – grali
w piłkę nożną, koszykówkę. Ja robiłem coś rzadko spotykanego i w dodatku coś, co mogłem manifestować
również swoim stylem bycia.

A.J.: Czy pierwszy BMX znaleziony pod choinką był dokładnie
takim, o jakim Pan marzył?
P.P.: Był to zdecydowanie BMX,
który mi się podobał. Pamiętam,
że wszystkie jego elementy były
czarne. Tak naprawdę nie był on
typowym prezentem niespodzianką, bo sam go sobie wybrałem.
Przed Świętami Bożego Narodzenia
pojechałem z tatą do sklepu rowerowego w Lesznie, który prowadził
sprzedaż takich BMX-ów, i wskazałem ten, który chciałbym mieć.
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A.J.: Czyli żywotność takiego
mocno eksploatowanego
BMX-a wcale nie jest długa?
P.P.: Dokładnie. Są to co prawda bardzo wytrzymałe rowery,
ale przy takim zastosowaniu i tak
intensywnym użytkowaniu ich
żywotność jest bardzo krótka. Jeżdżąc na takim poziomie jak mój, nie
można wymagać od głównych podzespołów, to jest ramy, przedniego
widelca i kierownicy, żywotności
dłuższej niż rok, dwa. Na pewno nie
są to części, które służą latami.
A.J.: Czy pamięta Pan pierwszy
trick, który udało się Panu opanować? Jak się Pan wtedy czuł?
P.P.: Oczywiście! Pierwszym
krokiem, który postawiłem w przygodzie z BMX-em, był tak zwany
bunny hop, czyli po prostu podstawowy podskok. Udało mi się
go wykonać już pierwszego dnia.
Pamiętam, że zaraz po świętach
wsiadłem na ten mój pierwszy
BMX i wyszedłem na dwór z moim
kolegą ze szkoły, Szymonem.
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Było to jeszcze w 2007 roku, przed
Nowym Rokiem. Wtedy po raz
pierwszy udało mi się podskoczyć
na krawężnik. To był mój pierwszy
mały sukces, pierwszy wymarzony trick na drodze, która – jak się
później okazało – wiodła do zdecydowanie większych sukcesów.
Początki jazdy na BMX-ie są zawsze
dość trudne i nie należy od siebie
zbyt dużo wymagać.

A.J.: W tym sporcie istnieją dwa
style – street i park. Pan postanowił
skupić się na tym pierwszym.
Dlaczego akurat na nim?
P.P.: Tak, to są faktycznie dwa
główne odłamy w tym sporcie.
Postawiłem na styl street z prostego
powodu – bo można w nim jeździć
praktycznie wszędzie. Żeby jeździć
parkowo, najlepiej wybrać się do
profesjonalnego skateparku. Taki
skatepark z prawdziwego zdarzenia
jest miejscem, w którym można
w pełni realizować się, jeśli marzy
się o karierze w konkurencji park.
Street można uprawiać natomiast

wszędzie. Wychodząc na rower,
ot tak – pokręcić się po mieście, zawsze mogę znaleźć całą masę fantastycznych miejsc do trenowania.
Mogą to być krawężniki, schodki,
fragmenty jakiejś ściany, murki
czy też poręcze. Takich obiektów,
na których można doskonalić swoje
umiejętności, w każdym mieście
jest kilka. Ten styl od samego początku bardzo mnie inspirował i pociągał. Jeszcze będąc chłopakiem,
który nie miał swojego własnego
BMX-a, oglądałem w internecie profesjonalne filmy zawodników streetowych. Bardzo mi się to podobało.
Często pokazywałem te nagrania
rodzicom i mówiłem, że też chciałbym tak kiedyś jeździć. Ci zawodnicy w naprawdę ciekawy sposób
potrafili wykorzystać do ćwiczeń
przeróżne elementy infrastruktury
miejskiej.

A.J.: A jak reagowali na Pana
przechodnie, kiedy już sam zaczął
Pan wykonywać podobne kombinacje
na mieście? Nie łapali się za głowę?
plejady.subaru.pl

jak długo już jeżdżę, czy miałem
jakieś kontuzje. Zatrzymywali się
i przyglądali, jak trenuję. Jeśli kogoś
mocniej to wciągało, potrafił przez
dłuższą chwilę obserwować moje
podejścia do konkretnego tricku,
a jak w końcu udało mi się go wykonać, słyszałem oklaski i miłe słowa: „Super, młody! Tak trzymaj!”.
Myślę więc, że raczej w większości
spotykał mnie pozytywny odzew
ze strony otoczenia.

A.J.: Wspomniał Pan o ewentualnych
kontuzjach. Która z kombinacji
na BMX-ie jest Pana zdaniem najniebezpieczniejsza dla zawodnika?
P.P.: Wiem, że oczekuje Pani,
że wskażę konkretny trick, który
jest najbardziej ryzykowny. Z racji
mojego stażu i sporego doświadczenia muszę jednak odpowiedzieć
nieco inaczej. Otóż, każdy trick
jest jednakowo niebezpieczny.
Nawet pozornie najprostszy pełny
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mnie inspirował
i pociągał.

fot. Dominika Gajda, Białystok 2017

A.J.: Na ilu BMX-ach jeździł
Pan od tamtego czasu?
P.P.: Myślę, że nie skłamię, jeśli
odpowiem, że na około dwudziestu.
Regularnie je zmieniałem.

P.P.: Ludzie jak to ludzie. Od zawsze wiedziałem, że będę miał do
czynienia z dwoma ich typami.
Jednym się to podoba, innym z kolei
przeszkadza już sam fakt, że poruszam się rowerem w miejscach,
które nie powinny temu służyć i nie
są do tego przeznaczone. Niejednokrotnie okazywało się, że jest to
dość drażliwy temat. Zdarzało się
słyszeć nieprzyjemne komentarze,
kierowane pod moim, czy też moich
kolegów, adresem. Czasami ktoś
określał nas mianem wandali, twierdząc, że niszczymy to czy inne miejsce. Ale ja mam zupełnie inny cel.
Myślę, że Pani czy czytelnicy
„Plejad” doskonale to zrozumieją.
Z drugiej jednak strony od obcych
mi osób często słyszałem również
słowa podziwu, słowa otuchy. Ten
czy inny przechodzień z troską radził tylko, żebym na siebie uważał,
żebym nic złego sobie nie zrobił. Ludzie często zaczepiali mnie i pytali,

fot. Kuba Konwent, Poznań 2012

A.J.: Jak długo Pan na nim jeździł?
P.P.: Przez pierwsze pół roku
nie musiałem się o nic martwić.
Wszystko działało idealnie. Jednak
po upływie tych sześciu miesięcy
zaczął się psuć. Był to rower seryjny
i wiele jego podzespołów było wykonanych „po kosztach”, nie były
tak wytrzymałe i zrobione z takich
materiałów, z jakich robi się tak
zwane części aftermarketowe, czyli
profesjonalne, z najwyższej półki.
Z powodu problemów, które się
pojawiły, pod koniec roku zdecydowałem wspólnie z tatą trochę go
odnowić. I tak odświeżony rower
udało mi się potem sprzedać koledze z Leszna. Zaraz po dokonaniu
tej transakcji nabyłem nowe dwa
kółka.

facebook.pl/MagazynPlejady

obrót wokół własnej osi na płaskiej
powierzchni typu asfalt może skończyć się bardzo źle. Tak naprawdę
najniebezpieczniejsze jest próbowanie opanowanych już tricków
na innych, nowych przeszkodach,
znacznie trudniejszych. Mam tutaj
na myśli podnoszenie sobie poprzeczki i trenowanie znanych już
kombinacji na przeszkodach coraz
wyższych, coraz bardziej wymagających. Podam przykład. Po tym
jak nauczyłem się wykonywania
obrotu o 360°, czyli tak zwanej trzysta sześćdziesiątki, w powietrzu,
próbowałem wykonać go w innych
miejscach. Początkowo był to
murek o wysokości kilkudziesięciu centymetrów, później coraz
większy, aż w końcu „rzuciłem się”
na wykonanie tego tricku ze schodów. Najpierw było pięć schodów,
potem dziesięć. Nad nimi uczyłem
się wykonywać to samo zadanie.
Z każdym podniesieniem sobie
stopnia trudności ten sport staje się
coraz bardziej niebezpieczny. Trzeba o tym pamiętać. Zawsze, kiedy
to robię, mam tę wiedzę o ryzyku
z tyłu głowy. Zawodnicy są różni,
ale ja osobiście wychodzę z założenia, że za każdym razem przed
wykonaniem skomplikowanego
zadania trzeba się zastanowić kilka
razy i wszystko dobrze przemyśleć,
czy na pewno dam radę, czy danego
dnia czuję się na siłach, żeby dany
trick zrealizować. Dobrze jest wykonać sobie zawsze kilka podejść,
najechać na przeszkodę, obejrzeć
ją dokładnie ze wszystkich stron
i przede wszystkim postarać się
wyobrazić sobie wykonanie tego
zadania i lądowanie tak, by uniknąć kontuzji. Przed każdym większym trickiem zawsze dokładnie
nad wszystkim się zastanawiam,
bo dobrze wiem, że on może nieść
ze sobą takie czy inne ryzyko.

A.J.: A przytrafiła się Panu
kiedyś poważna kontuzja?
P.P.: Drobne kontuzje przytrafiają mi się praktycznie przy każdym
wyjściu na rower. Najczęściej są to
PLEJADY 5/2020
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Koniec końców
wziąłem udział
w Mistrzostwach
Polski w Białymstoku, w kategorii
street, i mimo dużej
niepewności oraz
unikania bardziej
skomplikowanych
manewrów –
bo przecież cały
czas z tyłu głowy
miałem moją
kontuzję – zająłem
tam trzecie miejsce! Uzyskałem
tytuł drugiego
wicemistrza Polski
BMX street roku
2017. Byłem z siebie bardzo dumny,
bo dokonałem tego
przecież z dosyć
poważną kontuzją,
i to tuż przed
drugim zabiegiem.

konywałem żadnych ryzykownych
tricków. Czekała mnie jeszcze druga operacja.
Między zabiegami miały odbyć
się jednak Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Bardzo zależało mi na pojawieniu się na tej imprezie. Koniec
końców wziąłem w niej udział w kategorii street i mimo dużej niepewności oraz unikania bardziej skomplikowanych manewrów – bo przecież cały czas z tyłu głowy miałem
moją kontuzję – zająłem tam trzecie
miejsce! Uzyskałem tytuł drugiego
wicemistrza Polski BMX street roku
2017. Byłem z siebie bardzo dumny,
bo dokonałem tego przecież z dosyć
poważną kontuzją, i to tuż przed
zabiegiem. Dwa lub trzy tygodnie po
tych zawodach udałem się na wspomnianą drugą operację, rekonstrukcję więzadła. Ten zabieg na szczęście zażegnał problem definitywnie
i do dzisiaj – odpukać – nie miałem
już problemów z tym kolanem.

samo wyjście na rower, pokonanie
choćby jakiegoś murku, poskakanie na takiej czy innej przeszkodzie
sprawia mi zawsze ogromną frajdę,
bez względu na porę roku.
Wracając do historii, którą
chciałem się podzielić, to najniższą
temperaturą, przy jakiej jeździłem, było –17°C. Było to w Lesznie
na skateplazie. Pamiętam, że wtedy
nagrywałem film w roli głównej
z moim kolegą Waldkiem. Stojąc
wtedy z kamerą w ręku i mając na sobie kurtkę, dwie bluzy, czapkę i rękawiczki, dosłownie zamarzałem. Kamera też odmawiała posłuszeństwa,
bo na mrozie bateria błyskawicznie
się rozładowuje. Bardzo jednak zależało nam na tym nagraniu i mimo
trudnych warunków udało się nam
je zrealizować. Było to w 2011 roku.
Zima była wtedy bardzo nietypowa.
Panował straszny mróz, ale praktycznie nie było śniegu, a zatem ciągnęło
nas do trenowania i uparcie robiliśmy
to praktycznie co drugi dzień.

A.J.: Czy w trakcie całej tej
trudnej diagnostyki brał Pan pod
uwagę możliwość rezygnacji
z uprawiania ukochanego sportu?
P.P.: Ani przez moment! Jestem
tak przesiąknięty pasją do BMX-ów,
że nigdy nie było u mnie nawet chwili
zwątpienia i chęci rezygnacji z tego.
Oczywiście, liczę się z takim ryzykiem, że może nastać kiedyś dzień,
w którym nie będę już w stanie tego
sportu uprawiać. Wyobrażam sobie
jednak, że wówczas mógłbym zajmować się nim w sposób bierny – pracować przy organizacji różnych imprez
zrzeszających pasjonatów tego
sportu czy różnego rodzaju zawodów.
Na pewno zawsze już chciałbym być
związany z aktywnością skupioną
wokół BMX-ów. Z pewnością przejdę
na tryb bierny, kiedy sam uznam,
że zrobiłem już swoje na scenie
BMX-owej jako rider. To będzie również czas na działanie w charakterze
fotografa i filmowca BMX-owego.
Mam nadzieję jednak, że pośmigam
jeszcze, prezentując wysoki poziom,
przez najbliższe dziesięć lat.
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

A.J.: Jak często obecnie Pan trenuje?
P.P.: Nie robię tego codziennie,
gdyż uważam, że warto mieć minimum dwa dni przerwy w tygodniu,
żeby po prostu dobrze się zregenerować i zająć się innymi sprawami.
Obecnie średnio co dwa dni wychodzę na rower i poświęcam popołudnia na treningi.
A.J.: Wyczytałam, że chętnie
trenuje Pan również w warunkach
zimowych. Przy jakiej najniższej
temperaturze zdarzyło się Panu
wykonywać swoje tricki?
P.P.: Cieszę się, że zadaje Pani
takie pytanie, bo mam pewne wspomnienie z tym związane. Najpierw
jednak odpowiem na pytanie.
Otóż, jeśli pogoda jest w miarę
sprzyjająca, czyli jest tylko mróz,
ale nie pada deszcz, ani nie sypie
śnieg, to ubierając specjalną odzież
termoaktywną, bluzę, kurtkę i rękawiczki, można sobie całkiem
fajnie pośmigać. Przy bardzo niskiej
temperaturze nie da się oczywiście
w pełni tego sportu uprawiać, ale już

fot. Dawid Nowacki, Leszno 2015 ›

czyłem mimo wszystko na drugim
miejscu w zawodach. Wracając
wtedy samochodem do domu, zatrzymałem się po drodze na stacji
benzynowej po coś do picia. Wychodząc z auta, poczułem silny ból
i zorientowałem się, że mam jakiś
problem z chodzeniem. Wtedy już
wiedziałem, że coś jest nie tak, że to
nie jest kontuzja, jakie dotychczas
zaliczałem. Udałem się do lekarza
na prześwietlenie, a ten powiedział
mi, że to nic poważnego. Niestety
ból wracał. Mimo tego nadal trenowałem i po około miesiącu, przy
podparciu podczas wykonywania
obrotu o 180° ze sporej wielkości
ściany, kolano uciekło mi całkiem
w bok. Usłyszałem wtedy trzask,
a ból, jaki poczułem, był ogromny, wręcz przeszywający. Kolano
zaczęło puchnąć i wtedy byłem
już pewny, że kontuzja jest bardzo
poważna. Mimo ogromnego bólu
musiałem jakoś dojechać do domu.
Na szczęście było to około dwóch
kilometrów od niego… Drugi raz nie
chciałbym tego powtarzać w takim
stanie. (śmiech)
Następnie zaliczałem kolejne
wizyty u lekarzy i spotykałem się
niestety znowu z bagatelizowaniem
sprawy. USG nic nie wykazywało
i kolejni specjaliści mówili, że nie
dzieje się tam nic poważnego
i mogę spokojnie wracać do trenowania. Od tamtego czasu kolano
miałem skręcone jeszcze cztery
razy. W końcu jeden z lekarzy zdiagnozował zerwane więzadło i prawdopodobnie uszkodzenie łękotki,
po czym zakwalifikował mnie do
pilnej operacji. Miałem ją po miesiącu od diagnozy, a po niej zalecono mi dwa miesiące przerwy od
sportu. Przyznam jednak szczerze,
że w okresie rekonwalescencji odważyłem się delikatnie, bardzo asekuracyjnie, jeździć na rowerze, bo
ciężko było mi usiedzieć w domu.
Miałem jednak profesjonalną ortezę, która mnie chroniła, bardzo
uważałem, w domu wykonywałem
zalecone ćwiczenia i ostrożnie się
rozciągałem. Oczywiście nie wy-

fot. Dominika Gajda, Leszno 2017

urazy typu obity palec od obrotu
kierownicą o 360° w powietrzu,
albo stłuczona kostka od uderzenia
o ramię korby. Te kontuzje należą
do zdecydowanie najczęstszych.
Zaliczyć można też do nich urazy
związane z uderzeniem piszczeli
w pedał roweru.
Zawsze kręcił mnie amerykański styl jazdy na BMX-ie, jeśli chodzi
o odłam street, w myśl którego „Jak
do szkoły, tak na rower”, albo jak
kto woli: „Jak do pracy, tak na rower”. Chodzi o to, że podobnie jak ci
amerykańscy zawodnicy na rower
ubieram się po prostu w jeansy,
koszulkę, a na to zakładam ewentualnie tylko jakąś koszulę z długim
rękawem lub bluzę. I na tym w zasadzie koniec. Nie ubieram żadnych
ochraniaczy, kasku czy rękawiczek. Jak nietrudno się domyślić,
przy takim „skromnym” ubiorze
uderzenie pedałem o piszczel może
doprowadzić do drobnej kontuzji,
a moje nogi po latach przygody
rowerowej posiadają wiele pamiątek w postaci blizn. (śmiech) Ochraniaczy używam naprawdę bardzo
rzadko. W swojej karierze miałem
jednak jedną poważną kontuzję
kolana. Dawało ono o sobie znać
dość długo, a to dlatego, że niestety
trafiałem do niewłaściwych lekarzy.
Poniekąd sam się też do tego przyczyniłem, bo za bardzo wierzyłem
w informacje wyczytane w internecie i troszkę bagatelizowałem
tę sprawę. Kolano uszkodziłem
w czerwcu 2016 roku na ulicznych
zawodach w Gnieźnie. Wykonywałem wtedy obrót o 360° z większych
schodów, chyba było ich osiem.
W połowie lotu poczułem, że rower
za bardzo mi się przechylił do przodu. Nabrałem zbyt mocnej rotacji.
Żeby uniknąć upadku, wystawiłem
do przodu prawą nogę. Chciałem
się podeprzeć. Decyzja okazała się
gorszą od potencjalnego krzywego
lądowania. Kolano się skrzywiło,
zrobił się przeprost w nienaturalną
stronę… Myślę, że wtedy naderwałem więzadło ACL – przednie
krzyżowe. Ten felerny dzień skoń-

A.J.: Trenując zimą, nie obawia
się Pan, że poręcz czy schody
będą oblodzone i taki czy inny
manewr skończy się źle?
P.P.: Oczywiście zawsze staram
się unikać miejsc oblodzonych.
Przed jazdą dokładnie sprawdzam
podłoże, czy przypadkiem nie jest
śliskie. Co więcej, pewnych tricków
zimą unikam. Wykonywanie ich
w warunkach zimowych, podobnie
jak po deszczu, może prowadzić do
kontuzji. Już sam fakt ograniczonej możliwości pełnej rozgrzewki
na zewnątrz zimą może sprawić,
że będę bardziej podatny na urazy.
A.J.: W jakim najciekawszym
miejscu miał Pan okazję
dotychczas trenować?
P.P.: Hm… To dosyć trudne pytanie. Myślę, że łatwiej mi będzie
wyróżnić miejsce, które najbardziej
zaskoczyło mnie pod względem
jego potencjału. W Polsce z całą
pewnością są to zakamarki i uliczki
Wrocławia. Naprawdę bardzo mi się
te miejsca podobają. W pierwszej
PLEJADY 5/2020
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A.J.: Wróćmy do udziału w zawodach. Czy ma Pan na koncie również
starty w imprezach zagranicznych?
P.P.: Do tej pory brałem głównie
udział w zawodach krajowych,
ale wystartowałem również w Czechach, gdzie wygrałem konkurencję na najdalszy skok z obrotem
o 180° i lądowaniem tyłem. Niektóre
z polskich imprez mają rangę zawodów międzynarodowych, na przykład Baltic Games w Gdańsku.
Zarówno ta impreza, jak i inne zawody organizowane są raz do roku.
W większości przypadków z zawodów wracałem z fantami za dobre
tricki lub udawało mi się zdobywać
miejsce na podium.
A.J.: Czy w tym sporcie swoje
umiejętności sprawdzają
również dziewczyny?
P.P.: Oczywiście, zdarza się
spotkać dziewczyny, ale stanowią
one bardzo niewielki procent zawodników. Na przykład z mojego
rodzinnego Leszna pochodzi zawodniczka Wiktoria Maciuk. Obecnie mieszka w Warszawie. Widuję
ją na BMX-ie od 2013 roku i w tym
wymagającym sporcie reprezentuje
naprawdę zaawansowany poziom.
A.J.: Kto jest dla Pana autorytetem
wśród zawodników światowej klasy?
P.P.: Mogę tutaj wymienić
przynajmniej kilka nazwisk, bo
absolutnie nie jest tak, że inspiruję
się tylko jednym zawodnikiem.
Nigdy nie wzorowałem się na jed-
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nym konkretnym sportowcu. Od
początku obserwowałem poczynania wielu moich mistrzów w tej
dziedzinie i jednocześnie starałem
się stworzyć swój własny, niepowtarzalny styl. Mogę powiedzieć,
że zawsze miałem listę pięciu
ulubionych zawodników i to zestawienie od kilku dobrych lat się już
nie zmienia. Moimi autorytetami
są: Garrett Reynolds, Ty Morrow,
Nathan Williams, Chase DeHart
i Dan Lacey. Na bieżąco obserwuję
ich dokonania, oglądam nagrywane
przez nich filmy, które stale mnie
napędzają i motywują do ciągłego
doskonalenia formy.

A.J.: Czy w naszym kraju ma Pan
wielu rywali? Czy w tym sporcie
istnieje duża konkurencja?
P.P.: Zawodników mamy całkiem sporo, tworzą oni często
lokalne ekipy z poszczególnych
miast. W zależności od wielkości
aglomeracji osób trenujących
na BMX-ach jest od kilku po kilkudziesięciu. W większych miastach
siłą rzeczy tych zawodników jest
więcej. Muszę jednak zaznaczyć,
że w tym sporcie tak naprawdę
nie istnieje coś takiego jak rywalizacja. Wszyscy tworzymy jedną
wielką rodzinę, wspieramy się
i nawet na prawdziwych zawodach
nie da się odczuć jakiejkolwiek
niezdrowej rywalizacji. I to jest
właśnie zdecydowanie to, co lubię
w tym najbardziej! Jeden drugiemu kibicuje, jeden drugiego
pozytywnie nakręca, chwali. Nikt
na nikogo krzywo nie patrzy. Jest
tak, odkąd tylko sięgam pamięcią.
Na zawodach zawsze przybijamy
sobie piątkę po każdym przejeździe i ta niepisana zasada bardzo
mi się podoba. Poziom zawodów
BMX-owych w Polsce pod względem wzajemnego wspierania się
osób w nie zaangażowanych, czy
to chłopaków, czy dziewczyn, jest
rewelacyjny! Atmosfera na naszych imprezach jest pod tym
względem naprawdę wspaniała,
a każda tego typu integracja z ride-

W zależności od
wielkości aglomeracji osób trenujących na BMX-ach
jest od kilku po
kilkudziesięciu.
W większych miastach siłą rzeczy
tych zawodników
jest więcej. Muszę
jednak zaznaczyć,
że w tym sporcie
tak naprawdę nie
istnieje coś takiego
jak rywalizacja.
Wszyscy tworzymy jedną wielką
rodzinę, wspieramy się i nawet
na prawdziwych
zawodach nie da
się odczuć jakiejkolwiek niezdrowej
rywalizacji. I to
jest właśnie
zdecydowanie to,
co lubię w tym
najbardziej!

rami jest nowym doświadczeniem,
które buduje naszą przyjaźń.

A.J.: Które z dotychczasowych
osiągnięć uważa Pan za swój
największy sukces?
P.P.: Zdecydowanie fakt, że zostałem ostatnim aktywnym riderem
z ekipy, w której zaczynałem. Nigdy
nie miałem żadnego wielkiego marzenia związanego z moją przygodą
na małym rowerze. To wszystko
przychodzi jakoś spontanicznie i to
mnie w tym bardzo kręci. Z każdym
wyjściem na rower, kiedy odpalę
na słuchawkach podczas treningu
ulubioną muzykę, przychodzą do
głowy nowe pomysły. Niejednokrotnie są to wizualizacje nagrań czy
zdjęć, jakie chciałbym zrealizować.
Ja to po prostu czuję i potrafię sobie
bardzo realistycznie wyobrazić. Od
samego początku mojej przygody
z BMX-ami jedynie pragnę, żebym
mógł jak najdłużej na nich jeździć,
robić nowe tricki oraz ich kombinacje. Nigdy nawet nie wyobrażałem
sobie, że mógłbym być zawodnikiem sponsorowanym, czyli takim,
który ma u swego boku kilka firm,
które go wspierają, pomagają zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt,
dostarczają stosowną odzież, pomagają przy realizacji materiałów
reklamowych, czy też wspierają finansowo przy wyjazdach na zawody. Nigdy nie widziałem siebie jako
takiego zawodnika. Nigdy o tym nie
marzyłem. To z czasem przyszło
samo i dopiero wtedy zacząłem
tak naprawdę uświadamiać sobie,
że jestem utalentowany. Zaczęło
do mnie docierać, że mam w sobie
potencjał, który warto wykorzystać, że jestem w tym naprawdę
dobry. Staram się jednak do swoich
osiągnięć podchodzić skromnie.
Najważniejsza jest dla mnie opinia
moich przyjaciół, którzy również
parają się tym sportem. Bardzo
liczę się z ich zdaniem, podpytuję
nawet, czy nagranie takiego czy
innego tricku do jakiegoś większego projektu filmowego jest dobrym
i ciekawym pomysłem.
plejady.subaru.pl

fot. Dawid Nowacki, Leszno 2015

kolejności na myśl przychodzą mi
tamtejsze bulwary, na których znajduje się wiele murków i schodków
idealnych do ćwiczeń. Wrocław
zawsze miło wspominam i chętnie tam wracam. Jeśli natomiast
miałbym wskazać najciekawszy
skatepark, to dla mnie bezkonkurencyjna jest skateplaza w Lesznie.
To tam rozwinąłem w pełni swoje
umiejętności. Skateplaza jest miejscem, w którym na BMX-ach wytrenowałem tyle, ile obecnie jestem
w stanie pokazać.

A.J.: Powiedział Pan, że na BMX-ach
chciałby Pan jeździć jak najdłużej.
Czy w tym sporcie istnieje jakaś niepisana górna granica wieku zawodnika?
P.P.: Obecnie mam dwadzieścia
pięć lat. Bardzo chciałbym jeździć
aktywnie przynajmniej do okolic
czterdziestki. Do tego czasu planuję
dalej podnosić sobie poprzeczkę.
Pewnie dla niektórych taki stary
facet będzie wyglądał śmiesznie
na tym małym rowerze w otoczeniu
zupełnie nowej w przyszłości ekipy
młodych „zajawkowiczów”. (śmiech)
Później chyba trzeba będzie zwolnić,
aczkolwiek nadal będę chciał się
pokazywać i być związany z tą dyscypliną sportu, żeby ludzie o mnie
nie zapomnieli. (śmiech) Wiek
z pewnością zrobi swoje i z czasem
nie będę już miał zapewne tyle sił,
by wykonywać tricki, które teraz
nie stanowią dla mnie większego
facebook.pl/MagazynPlejady

problemu. Bardzo chciałbym jednak
nadal móc robić coś dobrego dla tego
sportu. Kto wie, może będę prowadził jakiś sklep rowerowy, a może
firmę. Myślę, że mam jeszcze czas
na decyzje i że to wszystko przyjdzie
w stosownym momencie. Czas pokaże. Wracając jednak do Pani pytania, najstarszy znany mi aktywny
zawodnik BMX to Mat Hoffman. Ma
obecnie 48 lat, a poziom jazdy, jaki
udaje mu się utrzymać, jest wręcz
niesamowity! Bacznie śledzę jego
dokonania, nowe filmiki z jego
udziałem, pojawiające się nawet
kilka razy w tygodniu.

A.J.: Czy jazda na BMX-ie
jest kosztownym hobby?
P.P.: Osoba zaczynająca swoją przygodę z tym sportem musi
przede wszystkim zainwestować
w odpowiedni rower. Na początku

musi liczyć się z wydatkiem rzędu
przynajmniej 2000 złotych, jeśli
mowa o podstawowym modelu
nowego BMX-a. Nie jest to mała
kwota, a trzeba zdawać sobie sprawę, że ten sprzęt przy intensywnym
użytkowaniu będzie się szybko psuł.
Czasem zdarza się, że ktoś odsprzedaje go w dobrym stanie za kilkaset
złotych, bo jednak „zajawka” się
wypaliła. Zawsze mówię, że te nasze rowery są poniekąd stworzone
do destrukcji. Uderzając rowerem
o przeszkodę, skacząc na nim, po
prostu go niszczę. Absolutnie nie
należy się jednak tym faktem zniechęcać. Jeśli ktoś tym przesiąknie
i pokocha tak jak ja, to gwarantuję,
że z czasem nie będzie przywiązywał do tego dużej wagi. Taka już jest
natura tego sportu. Moja rada dla
zainteresowanych nim jest prosta –
w miarę możliwości należy dbać
PLEJADY 5/2020
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o sprzęt i pod żadnym pozorem nie
poddawać się! Dotyczy to również
sytuacji, w których ktoś krytycznie
ocenia nasze poczynania, sugeruje, że się do tego nie nadajemy.
Pamiętam ciężkie początki wielu
młodszych kolegów, w których
talent można było wątpić. Z czasem,
na skutek intensywnej pracy, zrobili
oni jednak wielki progres i dzisiaj
aż miło popatrzeć, jaki poziom jazdy
reprezentują. Wracając do kwestii
dbania o rower… Swój serwisuję raz
na tydzień. Na taki serwis składa się
sprawdzenie, czy żadne elementy
nie mają luzów, przesmarowanie
piasty tylnej, naciągnięcie szprych
czy sprawdzenie ciśnienia w oponach. Są to standardowe działania,
które jednak znacząco wydłużają
żywotność roweru.

rocka, bluesa, a nawet wątki heavymetalowe. Najczęściej są to utwory,
które po raz pierwszy usłyszałem
we wspomnianych filmach. Stanowiły one w nich świetny podkład
muzyczny.

A.J.: Zmieńmy nieco temat
naszej rozmowy. „Przesiądźmy
się” z dwóch na cztery kółka. Co
skłoniło Pana do zakupu Legacy?
P.P.: Jest to dosyć ciekawa
historia. Otóż pewnego dnia zauważyłem, że mój kolega Bartek
z Katowic na jednym z portali społecznościowych wystawił zdjęcie
swojego Legacy z 2008 roku wraz
z dopiskiem „sprzedam”. Wymienione było tam również wyposażenie samochodu i wszelkie dodatki
typu wzmacniacz, 18-calowe felgi
z pakietu Prodrive, relingi dachowe. Spojrzałem wtedy na to
ogłoszenie i przemknęła mi myśl:
„kurczę, to jest mój następny sa-

fot. Dominika Gajda, Wigan UK 2020

A.J.: BMX-y to nie tylko sport,
lecz cały towarzyszący im styl
życia. Jakie są jego elementy?

P.P.: Oprócz wyróżniającego
się ubioru, o którym wspomniałem
na początku naszej rozmowy, to
przede wszystkim muzyka i film.
Te elementy są nieodłączne w BMX-owej kulturze. Mówiąc o filmach,
mam na myśli te o tematyce rowerowej. Oglądam je najchętniej na zakończenie dnia w ramach odpoczynku. Filmy BMX-owe to nagrania
innych zawodników, którzy po prostu zarejestrowali swój trzy-, czterominutowy przejazd. Taki film jest
to tak naprawdę miks kilku różnych
tricków danego zawodnika wykonanych na różnych „miejscówkach”.
Klipy te są odpowiednio zmontowane pod konkretną muzykę i naprawdę fajnie się je ogląda do poduszki.
Z kolei muzyka BMX-owa to taka,
która po prostu wpada w ucho, a nie
żaden konkretny gatunek. Osobiście słucham praktycznie każdej,
a na mojej playliście znajdują się
numery hip-hopowe, trochę rapu,
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mochód”. Postanowiłem, że muszę
zrobić wszystko, żeby to auto odkupić. Prawda jest taka, że Legacy
Bartka bardzo mi się podobało,
dodatkowo mogłem być pewny,
że było ono właściwie użytkowane
i serwisowane. Co więcej, wtedy
przymierzałem się już do sprzedaży
poprzednich czterech kółek. Wcześniej nigdy nie jeździłem Subaru,
aczkolwiek miałem jednego japończyka. Zawsze natomiast podziwiałem niebieską Imprezę Hawkeye.
Ilekroć mijałem ją na ulicy, a zdarzało się to niezwykle rzadko,
z zaciekawieniem na nią patrzyłem
i ona zawsze przykuwała moje
oko. Nigdy jednak nie planowałem
zakupu takiego typowo sportowego samochodu. Bliższą styczność
z Subaru miałem natomiast za
sprawą mojej kuzynki. Swego czasu jeździła Outbackiem czwartej
generacji. Pamiętam, że pewnego
dnia poprosiła mnie, abym przeparkował jej auto i nie mogłem wyjść
z zachwytu, tak bardzo mi się ono
spodobało. Co tu dużo mówić, było
po prostu „wypasione”. Wyglądem
łączyło w sobie sport i elegancję.
Trochę nawet wypytywałem wtedy
o to Subaru moją kuzynkę, ale później temat jakoś ucichł. Zanim
wpadłem na wspomniane ogłoszenie kolegi, jeździłem samochodem,
którym się fajnie „pływało”. Jazda
nim nie wzbudzała we mnie żadnych intensywniejszych emocji. Po
pewnym czasie doszedłem zatem
do wniosku, że skoro jestem jeszcze młody, to może powinienem
jednak poszukać sobie auta o nieco
innym charakterze. Zmieniłem myślenie i zacząłem przygotowywać
się do zmiany samochodu. Wtedy
właśnie wpadłem na trop Legacy.
Szybko prześledziłem w internecie
opinie o tym modelu i po krótkim rekonesansie nie miałem już
żadnych wątpliwości. Poprosiłem
kolegę, żeby zdjął swoje ogłoszenie,
potwierdzając mu jednocześnie
chęć zakupu. Musiałem już tylko
pozbyć się dotychczas używanego auta. Cała operacja zajęła mi
facebook.pl/MagazynPlejady

około miesiąca. Nazajutrz po jego
sprzedaniu wsiadłem w pociąg
i ruszyłem po Legacy. Było to pod
koniec stycznia tego roku. Z Bartkiem poszliśmy najpierw na kawę,
wszystko jeszcze przedyskutowaliśmy, podpisaliśmy stosowną
umowę, odebrałem kluczyki i tym
sposobem stałem się właścicielem
pierwszego w życiu Subaru. Dodam,
że mój kolega Bartek jest również
związany z BMX-ami i może pochwalić się w tym sporcie podobnym stażem do mojego. Tak więc
ten egzemplarz Legacy przeszedł
płynnie z rąk jednego „BMX-owca”
do rąk drugiego.

A.J.: Czy przez te kilka
miesięcy pokonał Pan nim
już dużo kilometrów?
P.P.: Od stycznia przejechałem
już jakieś 10 000 kilometrów. Między innymi zajechałem nim do Anglii. W tę przeprowadzkową podróż
musiałem zabrać więcej rzeczy,
ale Legacy okazało się bardzo pakownym samochodem. Przed trasą
dokładnie wszystko posprawdzałem, udałem się też do mechanika.
Po wymianie oleju i upewnieniu się,
że wszystko jest w porządku, wsiadłem za kółko i bez najmniejszego
problemu przejechałem 1800 kilometrów. Na tym dość długim odcinku moje Subaru sprawdziło się
idealnie i nie sprawiło absolutnie
żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.
A.J.: Czy czasami przewozi
nim Pan swój rower?
P.P.: Jak najbardziej! Najczęściej
umieszczam go na dachu. Mam trzy
uchwyty dachowe, a zatem mogę
przewozić aż trzy rowery jednocześnie. Ostatnio obserwowałem
na drodze auto podobnych rozmiarów, które jechało przede mną z zamocowanymi na dachu czterema
rowerami. Od razu pomyślałem,
że na moim Legacy cztery też pomieściłyby się z całą pewnością
bez problemu – czy to BMX-y, czy
rowery górskie.

Zawsze podziwiałem niebieską
Imprezę Hawkeye.
Nigdy jednak nie
planowałem zakupu takiego typowo
sportowego
samochodu. Jazda
samochodem,
który wówczas
posiadałem, nie
wzbudzała we
mnie żadnych
intensywniejszych
emocji. Po pewnym
czasie doszedłem
do wniosku,
że skoro jestem
jeszcze młody, to
może powinienem
jednak poszukać
sobie auta o nieco
innym charakterze.
Wtedy właśnie
wpadłem na trop
Legacy. Szybko
prześledziłem
w internecie opinie
o tym modelu i po
krótkim rekonesansie nie miałem
już żadnych
wątpliwości. Tym
sposobem stałem
się właścicielem
pierwszego w życiu
Subaru.

A.J.: Czy na rowerach górskich też Pan jeździ?
P.P.: Nie, roweru górskiego nie
posiadam, ale czuję, że sympatia do
nich powoli staje się coraz większa
i pewnego dnia kupię sobie MTB
z pełną amortyzacją. Jestem natomiast właścicielem specjalnego
dużego BMX-a. Ma on 26-calowe
koła, dzięki czemu służy mi do
wygodnego przemieszczania się
po mieście. Takie rowery kupują
najczęściej osoby, które – tak jak
ja – są całkowicie pochłonięte
BMX-ami. Dla nas zwykły rower do
jazdy miejskiej musi kojarzyć się
z tym małym, wyczynowym. Jest
do niego bardzo podobny. Kształt
kierownicy, ramy i widelca tego
roweru są praktycznie takie same
jak w BMX-ie, na którym trenuję.
Różni się tylko rozmiarem.
A.J.: Woli Pan przemieszczać się
rowerem czy samochodem?
P.P.: To jest bardzo trudne pytanie. Lubię jednakowo bardzo
jeździć jednym i drugim. Odpowiem
zatem, że najfajniej jest po prostu
zapakować rower do samochodu,
wyjechać do innego miasta, tam
pojeździć i odkryć jego zakamarki
na rowerze, a po wszystkim wrócić
do domu samochodem. Preferuję
zatem rozwiązanie dwa w jednym,
dwie pieczenie na jednym ogniu!
(śmiech)
A.J.: Czy dwa i cztery kółka
to Pana jedyne pasje?
P.P.: Absolutnie nie! Mam jeszcze jedno ukochane zajęcie, które
nazywam pasją z pasji. W okresie
2011–2012 oglądałem sporo filmów
BMX-owych i zwróciłem wtedy
uwagę na jeden szczegół. Otóż,
kiedy tylko było nagranie z dwóch
ujęć jednocześnie, to w drugim
kadrze widoczny był kamerzysta
pierwszego planu, jego kamera
i sposób nagrywania. Tak bardzo
mi się to wtedy spodobało, że zapragnąłem również osobiście
nagrywać takie filmy. To zainteresowanie kamerą musiało wziąć się
PLEJADY 5/2020
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uwagę na pewną sprawę. Wielu ludziom wydaje się, że bycie sponsorowanym to prosta i przyjemna sprawa.
W gruncie rzeczy poświęcam niejednokrotnie mnóstwo czasu na sesje
fotograficzne czy nagrywanie nowych, krótkich filmików. To ciężka
praca, ale sprawia mi ogromną satysfakcję, gdy efekt finalny cieszy moje
oko oraz pochwalają go osoby, które
mi kibicują.

A.J.: Czy w Polsce ciężko otrzymać
wsparcie, uprawiając taki sport?
P.P.: Zdecydowanie tak. Garstka
osób w Polsce, razem ze mną, może
pochwalić się takimi osiągnięciami.
Zdarza się nawet, że są na scenie
osoby niedocenione, które pomimo
reprezentowania imponującego poziomu jazdy, nie otrzymują żadnego
sponsoringu od firm lub sklepów.
Ja uważam, że czasem warto nawet
samemu zabiegać o takie wsparcie,
ponieważ otwiera to nowe możliwości rozwoju w ukochanej dyscyplinie. Mimo wszystko w tym sporcie
moim zdaniem najważniejsza jest
„zajawka” i dobre nastawienie.
To pasja, dzięki której co roku poznaję nowe osoby, zwiedzam mnóstwo ciekawych miejsc, a wspomnienia zostają w mojej pamięci
na bardzo długo. Nie potrafię sobie
wyobrazić, czym zajmowałbym się,
gdyby nie BMX.

Obydwaj w pewnym momencie byliśmy jej team riderami, czyli członkami ekipy zawodniczej. Wtedy
wzajemnie nagraliśmy sobie filmy
na potrzeby tej firmy. Od tamtego
czasu każdego roku wypuszczałem już regularnie dwa, trzy bądź
cztery filmy rowerowe. Wszystko
na potrzeby sponsorów, których od
2012 roku udawało mi się pozyskiwać. Z czasem filmowanie stało się
zatem moim regularnym zajęciem.
Często było to zadanie niełatwe –
podczas niektórych zawodów
byłem nie tylko ich uczestnikiem

prezentującym swoje umiejętności
na BMX-ie, lecz musiałem również
wywiązać się z nagrywania poczynań innych kolegów, a czasem
nawet przygotować relację z takiego wydarzenia. Bywało, że obok
roli sportowca występowałem jednocześnie w roli reportera. Było to
duże wyzwanie, ale dawało równie
wiele satysfakcji. Wciąż miło wspominam na przykład zawody na hali
w Szamotułach, podczas których
nie tylko przygotowałem ciekawy
materiał filmowy, lecz dodatkowo
wygrałem w konkursie na najlepplejady.subaru.pl

szy trick. Zdobyłem wtedy nagrodę
główną, którą był zegarek.

A.J.: Czy posiada Pan
jakieś wsparcie?
P.P.: Przez lata treningów, pokazywania się na krajowych i międzynarodowych zawodach oraz głównie
poprzez nagrywanie filmów zwróciłem na siebie uwagę na naszej polskiej scenie rowerowej. Stopniowo
zaczynałem współpracę z markami
stricte związanymi z tą dyscypliną,
a pierwszy sponsoring otrzymałem
od firmy rowerowej w 2012 roku.
facebook.pl/MagazynPlejady

Od tamtego czasu miałem tylko rok
przerwy od jakiejkolwiek współpracy, ale to bardziej z powodów osobistych. Obecnie mogę liczyć na sponsoring kilku polskich firm. Między
innymi części do mojego roweru
dostarcza mi sklep BMX z Olkusza,
firma rowerowa z Białegostoku, a nawet sponsoruje mnie jeden z najlepszych polskich raperów, pochodzący
z Poznania. On z kolei dostarcza
mi ubrania swojej własnej marki.
Za każde wsparcie jestem bardzo
wdzięczny. Dzięki temu nadal się
rozwijam. Chciałbym zwrócić jeszcze

fot. Dominika Gajda, Wigan UK 2020 ›

z mojego zamiłowania do aparatu
fotograficznego, które przejawiałem
w dzieciństwie. Pamiętam, że kiedy
w wieku sześciu lat dostałem od
mojego taty pierwszy aparat, to od
razu złapałem bakcyla na robienie
zdjęć czegokolwiek. Co więcej, tym
aparatem dało się również kręcić
krótkie filmy, bodajże półminutowe. Były to nagrania bez dźwięku,
ale i tak sprawiało mi to ogromną
frajdę. Złapałem taką „zajawkę”,
że chodziłem wtedy po domu i nagrywałem dosłownie wszystko,
od kota, przez ogródek, po mamę,
która robiła obiad. Chciałem zarejestrować wszystkie obrazki,
które obserwowałem dookoła. Tata
widział to moje zainteresowanie
i nawet mówił, że w przyszłości
na pewno będę fotografem lub kamerzystą. Potem jednak na pewien
czas to moje hobby przycichło, jego
miejsce zajął rower, który całkowicie zdominował mój wolny czas.
Zainteresowanie aparatem powróciło natomiast ze zdwojoną siłą
przy okazji wspomnianych filmów
BMX-owych. Wówczas zacząłem
ponownie bawić się w nagrywanie, tym razem już takich właśnie
filmów. Wraz z kolegami filmowaliśmy wzajemnie swoje poczynania na BMX-ach. Zawsze miałem
swoje wizje na nagranie mojego
konkretnego tricku i chciałem, aby
w ten sam sposób kolega potrafił
uchwycić mnie, co – jak nietrudno
się domyślić – nie do końca wychodziło. Co kamerzysta, to przecież
inny punkt widzenia. (śmiech) Zabawa była jednak świetna. Kiedy
tylko podjąłem pracę i zacząłem
zarabiać, odłożyłem pewną kwotę
i kupiłem nawet bardziej profesjonalny sprzęt w postaci statywu
i lampy LED. Dostałem również od
taty większą, półprofesjonalną
kamerę i praktycznie od tego momentu moje nagrywanie stało się
również zdecydowanie bardziej
profesjonalne. Kręciłem także
filmy moim kolegom. Jeden ze znajomych, Piotrek, miał sponsora,
polską firmę rowerową z Gliwic.

A.J.: Czy swoje umiejętności
filmowca wykorzystuje Pan również
poza kadrem BMX-owym?
P.P.: Owszem, jeśli tylko mam
taką okazję. Nagrałem na przykład
teledysk mojego znajomego do
utworu hip-hopowego, reklamę studia tatuażu, a nawet… sfilmowałem
wesele znajomej!
A.J.: Życzę zatem dalszych
osiągnięć na BMX-ach z kamerą
w ręku. Dziękuję za rozmowę.
P.P.: Dziękuję bardzo! Chciałbym
na koniec pozdrowić wszystkich
posiadaczy Subaru w Polsce oraz
czytelników „Plejad”, a także moich
znajomych.
PLEJADY 5/2020
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TEKST: MACIEJ PERTYŃSKI

OD KRÓLA WYCZYNU
PO KRÓLA OPIEKI

Ludzi, którzy na dźwięk słowa „Subaru” słyszą natychmiast w głowach oszałamiający
ryk przeciwsobnego silnika turbo o wielkiej mocy i wizg mordowanych opon,
wciąż jest bardzo wielu. Przyznam się, że i ja nadal mam takie skojarzenia.

Te

czasy jednak nie wrócą.
Jasne, Subaru przez dekady było jednym z największych graczy motorsportu.
Jednakże dziś motorsport nie jest
już tym samym, czym był kiedyś.
Bo motoryzacja nie jest już taka
sama – i już nigdy nie będzie taka
jak ta, która wciąż nasuwa nam
skojarzenia z wyciem i wizgiem.
W czasach, kiedy prezentując samochód teoretycznie zdolny niemal
do przekroczenia bariery dźwięku,
najdalej w trzecim zdaniu trzeba
powiedzieć, ile gramów (i ojej, jakże
to jest niewiele!) dwutlenku węgla
emituje, nie ma miejsca na powrót
do tamtych hałaśliwych czasów.
Niemniej pozostały długoletnie
doświadczenia i wiedza, zdobyte
przez Subaru na trasach niezliczonych imprez sportowych o najwyższym stopniu trudności: umiejętność stworzenia konstrukcji, która
w każdych warunkach zapewnia
kierowcy pełnię kontroli, oraz –
gdyby zdolności do tej kontroli jednak zabrakło – maksimum ochrony
dla pasażerów. Bo w dzisiejszych
warunkach cywilizacyjnych
i technologicznych najzwyczajniej
pod słońcem wstyd, że na drogach
wciąż jeszcze giną ludzie. Subaru
wzięło sobie to bardzo do serca
i postanowiło wykorzystać swe
doświadczenia, by przyczynić się
do globalnego obniżenia liczby ofiar
wypadków drogowych.
Naturalne jest, że producent
o tak ogromnym doświadczeniu
pierwsze spojrzenie skierował w tej
sytuacji na układy jezdny, kierowniczy i hamulcowy. Ponieważ
Subaru zajmowało się od bardzo
dawna nie tylko autami super-
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sportowymi, ale oferowało także
modele rodzinne, w tym kombi
i kombi o zwiększonym prześwicie,
nie było problemu, „jak sprawić,
by napędzany na cztery koła samochód naszej marki namówić,
by zapewniał wysoki komfort jazdy
i rodzinną praktyczność, nie tracąc
przy tym nic ze swej legendarnej
stabilności i precyzji prowadzenia”. Dowodziły tego rozliczne
modele „cywilne” oferowane we
wszystkich klasach i segmentach, w tym pierwsze na świecie
auto klasy średniej/wyższej typu
SUV/crossover, wytwarzane od
1995 – Legacy Outback. Warto ten
samochód wspomnieć oddzielnie,
by podkreślić, od jak dawna Subaru
proponuje rodzinnym klientom
crossovery najwyżej klasy, o wyjątkowym komforcie, a przy tym
„prawdziwe Subaru”.
Ale oczywiście nic nie jest tak
dobre, by nie mogło być jeszcze
lepsze, więc Subaru nieprzerwanie
pracowało nad optymalizacją konstrukcji swych aut, by znakomicie
zestrajane układy bezpieczeństwa
aktywnego (czyli właśnie jezdny,
kierowniczy i hamulcowy) miały
maksymalne wsparcie ze strony
samochodu jako takiego. I w ten
sposób w roku 2017 powstała najnowsza platforma SGP (Subaru
Global Platform), na której opierają
się wszystkie nowe modele marki.
Choć poprzedniczka SGP i tak
wyprzedzała większość rywali o lata świetlne pod względem
sztywności, zdolności do przenoszenia i pochłaniania naprężeń,
rozpraszania energii udarów oraz
elastyczności konstrukcyjnej
(potencjału związanego ze stoso-

Długoletnie doświadczenia i wiedza, zdobyte przez
Subaru na trasach
niezliczonych
imprez sportowych
o najwyższym
stopniu trudności:
umiejętność stworzenia konstrukcji,
która w każdych
warunkach zapewnia kierowcy pełnię
kontroli, oraz –
gdyby zdolności do
tej kontroli jednak
zabrakło – maksimum ochrony dla
pasażerów.

waniem najróżniejszych zabudów,
w tym poddawania się zmianom
wymiarów dla większych, dłuższych lub szerszych modeli), SGP
stanowiła moment przełomowy
w historii zarówno marki, jak i motoryzacji. Całej motoryzacji, bo już
pierwszy model oparty na SGP –
Impreza – oraz będący jej odmianą
crossover, czyli XV (na niektórych
rynkach jako Crosstrek), dosłownie przewróciły do góry nogami
wszystkie istniejące na świecie
programy badające bezpieczeństwo
nowych samochodów. Niby wszystkie oceniają to samo, ale z pewnością nie tak samo – każdy z wielkich regionalnych programów
kładzie nacisk na inne cechy, inne
możliwości, inne rodzaje zabezpieczeń. I właśnie dlatego gdy Impreza
2018 i XV/Crosstrek 2018 zakończyły swe „tournée” po laboratoriach
świata, doszło do absolutnej sensacji. W chwili, gdy te dwa modele
poddawano testom, zdobyły we
wszystkich badaniach wszystkich
programów badawczych najwyższe oceny w „generalce”. Dopiero
pod koniec roku zostały „przebite”
przez dwóch o wiele wyżej plasowanych rynkowo i cenowo rywali.
W pewnej chwili były nawet plany,
by w związku z wynikami Subaru
zmienić i rozbudować punktację…
Mówiąc w największym uproszczeniu, nawet jeśli poprzednia
platforma Subaru zdobywała
ogromnie wysokie oceny, w tym
topowe w dziedzinie np. pochłaniania energii kolizji, SGP była od niej
lepsza co najmniej o 40%. „Co najmniej”, bo o tyle lepszy wynik
uzyskała w dziedzinach, w których
poprawiła wynik poprzedniczki
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uczestników ruchu. Przednia część
nadwozia jest bowiem tak skonstruowana, by w chwili kolizji łagodnie
się poddawać uderzeniu. Nie ma
więc mowy o efekcie tarana – zderzak, grill i maska z maksymalną
elastycznością wyhamują ciało
pieszego, gdyby doszło do potrącenia. Co, notabene, jest bardzo trudne
samo w sobie, gdyż system EyeSight,
jak już pisałem, rozpoznaje w zakresie +/-35° od osi wzdłużnej nawet
bardzo gwałtowne wtargnięcie
na jezdnię przed jadącym Subaru
i potrafi momentalnie zrealizować
autonomicznie awaryjne hamowanie, często całkowicie unikając
kontaktu z przeszkodą.

w najmniejszym stopniu. Imponujące. I przerażające zarazem. Szczególnie dla rywali.
Aby dokonać kompleksowej oceny auta, do możliwości związanych
z układem jezdnym i potencjałem
platformy trzeba jeszcze doliczyć
oferowane systemy wsparcia kierowcy oraz ochronne – ich dostępność, sposób działania, przystępność i zakres oferowania. Subaru
poddało się i tej ocenie – i znów
skończyła się skala… Bo przecież
systemy wsparcia kierowcy i ochrony (w tym jedyny w swoim rodzaju
system EyeSight) są w Subaru seryjne w każdym modelu i w każdej
wersji. Co prawda za automatyczne
przełączanie świateł głównych
między trybami mijania/drogowe
trzeba dopłacić, ale akurat tej funkcji nikt nie włącza do grupy ocenianych systemów.
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Kiedy do tego dodamy, że każde
 ubaru ma seryjnie na pokładzie
S
komplet innych systemów ochrony
i wsparcia (jak airbagi, w tym kolanowe, inteligentny system wzywania pomocy i informacji o kolizji,
wzmocnienia drzwiowe, aktywne
zagłówki, napinacze i ograniczniki
napięcia pasów, kotwice ISOFIX,
komfortowe fotele o grubym, chroniącym przed urazami obiciu i niezwykle solidnej konstrukcji i jeszcze
wiele innych), a doskonałe zaprojektowanie i platformy, i szkieletu
każdego z modeli pozwala skutecznie zabezpieczyć newralgiczne elementy i podzespoły (w tym zbiornik
paliwa czy baterię akumulatorów
w wersjach e-BOXER), otrzymujemy
obraz auta zaprojektowanego tak,
by chronić to, co najważniejsze:
zdrowie i życie. Nie tylko kierowcy i pasażerów, ale także innych
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady

No i jeszcze „drobiazg”: pod
względem precyzji prowadzenia,
przyjemności z poczucia pełnej
kontroli nad świetnie reagującym
na polecenia kierowcy samochodem każde Subaru pozostało najprawdziwszym bliskim krewnym
tych modeli WRX i STi, których ryk
mamy wciąż w głowach. Tyle że inżynierom Subaru udało się połączyć
ogień z wodą: nawet te modele,
które mają największy prześwit
(jak XV/Crosstrek, 22 cm), zachowują się na drodze jak w najśmielszych snach maniaków sportowej
jazdy. Nie ma mowy o bujaniu, każde
drgnienie dłoni na kierownicy
przekłada się momentalnie na taki
ruch auta, jakiego życzy sobie kierowca, a nawet brutalne hamowanie
w środku ostro pokonywanego zakrętu nie spowoduje zaskakujących
kierowcę zachowań – auto natomiast spontanicznie wesprze swego
„poganiacza” w manewrach wyprowadzających z trudnej sytuacji.
Wszystko to sprawia, że łatwiej
się pogodzić z drastycznymi ograniczeniami mocy i osiągów – co,
jak wspomniałem na początku, jest
niestety nieuniknione w świetle
najnowszych przepisów dopuszczających do ruchu. A jeszcze
łatwiej dlatego, że nawet mocno
osłabione Subaru są wciąż co najmniej wystarczająco dynamiczne,
by zapędzić w kozi róg różnych
mistrzów prostej.
Reasumując, trudno się dziwić,
że w ciągu ostatnich 4 lat Subaru
stało się jednym z podstawowych
wyborów tych klientów, dla których
bezpieczeństwo czynne i bierne jest
jednym z najwyższych priorytetów.
Przyznam się, że i ja zakochałem się
w tym niesamowitym połączeniu
genialnych własności jezdnych,
komfortu i bezpieczeństwa. Jasne,
super byłoby tu mieć jeszcze taki
silnik, jakiego dudnienie i ryk wciąż
odzywa mi się w głowie na dźwięk
słowa „Subaru”, ale niestety – nie
można mieć wszystkiego.
Ale i tak to, co oferuje mi mój XV,
jest najwyższych lotów.
PLEJADY 5/2020
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TEKST: AGNIESZKA JAMA, MONIKA URBAŃSKA-DUDZIC / ZDJĘCIA: JAN CETERA

ZIOMKI CELEM I PASJĄ
MACIEJA BARANA

ZIOMKI to dobrze zorganizowana, profesjonalnie działająca i mogąca poszczycić
się licznymi sukcesami Akademia Piłkarska z Rzeszowa. Dowodzi nią Maciej Baran,
dla którego klub i praca z młodzieżą to najprawdziwsza pasja. W ZIOMKACH pełni
podwójną rolę – trenera z licencją UEFA B oraz prezesa Zarządu.

R

ok bieżący jest już dziesiątym
rokiem z rzędu, w którym Maciej Baran spełnia się w pracy
polegającej na profesjonalnym szkoleniu dzieci i młodzieży w zakresie
gry w piłkę nożną. Jak to bywa z każdym nowym przedsięwzięciem, również droga prowadząca do powstania Akademii była dość długa. Dlaczego chcemy ją nieco przybliżyć?
Bo młodzi zawodnicy doskonalący
swoje umiejętności w tej właśnie
szkółce często wybiegają na mura-
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wę w strojach, które przypominają
o tym, że marka Subaru gorąco im
kibicuje. A co u ZIOMKÓW słychać
dzisiaj i z jakimi wyzwaniami przyszło im się niedawno mierzyć?
Wszystko tak naprawdę zaczęło się już w dzieciństwie Macieja
Barana, które związane było z Przemyślem. Od dziecka marzył on o karierze piłkarza, a w spełnianiu tego
marzenia pomagał mu ojciec. To on
zabierał małego chłopca i jego brata
na mecze Polonii Przemyśl, które

odbywały się w tym mieście. Wtedy
właśnie narodziła się miłość braci
do piłki nożnej. Od samego początku Maciej Baran mocno kibicował
przemyskiej drużynie. Nie marnował jednak czasu i już wtedy wolne
chwile poświęcał na grę w piłkę
z kolegami na podwórku przed
domem. Później, już jako starszy
chłopiec, zaczął uczęszczać na zajęcia do klubu Polonii, w którym
rozpoczął przygodę z profesjonalną
rywalizacją na prawdziwym boisku.
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Dzisiaj z żalem przyznaje, że w czasach swojego dorastania nie było
takich możliwości trenowania jak
obecnie. Dostęp do szkółek piłkarskich, orlików, boisk czy szkół
sportowych był mocno ograniczony.
Możliwości początkujących zawodników znacznie różniły się od tych,
jakie obecnie mają młodzi piłkarze.
W dzisiejszych czasach w ramach
doskonalenia mogą na przykład jeździć na turnieje po całej Polsce, a nawet za granicę. W czasach młodości
Macieja Barana wszystko ograniczało się jedynie do pewnego obszaru,
województwa – wówczas przemyskiego. W grę wchodził w zasadzie
tylko Przemyśl i okolice. Mimo tych
ograniczeń młody piłkarz uparcie
doskonalił swoje umiejętności aż do
momentu rozpoczęcia nauki w szkole średniej. Wybór padł na liceum
ekonomiczne, a to pociągnęło niestety za sobą konieczność zrobienia
kilkuletniej przerwy w treningach
w Polonii Przemyśl. Zajęcia w szkole
odbywały się bowiem popołudniami,
a do południa nie znalazł się nikt, kto
mógłby pomóc nastolatkowi zająć
wolne chwile nauką gry na boisku.
Czas na kolejną zmianę przyszedł
w okresie studiów na Uniwersytecie
w Rzeszowie. To wtedy nastąpił
powrót do sportu. Na upragnioną od
dzieciństwa karierę piłkarską było
już jednak zdecydowanie za późno
i wówczas zrodził się pomysł, aby
zdobytą dawniej wiedzę i umiejętności wykorzystać do nauczania
innych. Swój pomysł Maciej Baran
postanowił wdrożyć w życie jak
najszybciej. W czasie studiów zdobył
tytuł instruktora piłki nożnej. Po ich
ukończeniu znalazł zatrudnienie
w jednej ze szkół w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego.
Jednocześnie popołudniami trenował dzieci w szkółce piłkarskiej Orły
Rzeszów. Rok 2010 był początkiem
współpracy z nowo powstałą Akademią Piłkarską ZIOMKI Rzeszów.
Założycielem Ziomków był Marcin
Sikora, któremu obecny prezes zawdzięcza zaproszenie do współpracy w jej strukturach.
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Sportowego, do której trafiają
dzieci na etapie czwartej klasy
szkoły podstawowej. Tam czeka je
naprawdę intensywne szkolenie –
aż szesnaście godzin treningowych
tygodniowo. Na zajęcia te składają
się codzienny trening piłkarski,
raz w tygodniu zajęcia na basenie,
a dodatkowo treningi judo i ćwiczenie motoryki. Chłopcy marzący
o karierze piłkarskiej muszą podołać wszystkim tym wyzwaniom

Maciej Baran znalazł się najpierw w gronie jej trenerów i zaczął
kształcić młodych adeptów piłki
nożnej z rocznika 2002. W tzw. międzyczasie wszedł również do
Zarządu Akademii, następnie objął funkcję jej wiceprezesa, a od
2016 roku zastąpił na stanowisku
prezesa Dawida Pawlika.
Dzisiaj ZIOMKI są jedną ze sportowych wizytówek Rzeszowa.
Można przyjąć, że tak naprawdę
ich ciekawa historia rozpoczęła się
30 maja 2010 roku, kiedy to w mieście zorganizowano pierwszy nabór
do tak zwanej Akademii Orlika. Był
to rządowy projekt, którego głównym celem było wytworzenie wśród
dzieci nawyku systematycznej
aktywności ruchowej oraz wykorzystanie do zajęć piłkarskich bazy
kompleksu boisk wybudowanych

w ramach programu „Moje Boisko –
Orlik 2012”. Nabór do Akademii
odbywał się w tym czasie w wielu
miastach Polski i polegał na teście
sprawnościowym. W Rzeszowie
pierwszy nabór odbył się na orliku
przy IV LO. Chłopcy, którzy wykazali się najlepszym czasem i precyzją
wykonania ćwiczeń, wzięli udział
w sierpniowym programie zatytułowanym „Wakacje z Orlikiem”.
Najlepsi zakwalifikowali się do
trzeciego, docelowego etapu, którym było 10-miesięczne szkolenie
w Akademii Orlika. I tym sposobem stworzono wówczas drużyny
z roczników 2002 i 2003, które już
we wrześniu rozpoczęły intensywne
treningi w ramach tak zwanej Akademii Piłkarskiej ZIOMKI Rzeszów.
Jej pierwsi wychowankowie to
obecnie dojrzali młodzi sportowcy.
plejady.subaru.pl

Niektórzy z nich kontynuują karierę
piłkarską w takich klubach jak Górnik Zabrze czy Korona Kielce.
Chętnych do podążania śladem
„pionierów” nie brakuje, a Akademia
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jej najmłodsi zawodnicy mają
zaledwie cztery lata, najstarsi to
z kolei osiemnastolatkowie. Opracowany przez trenerów program zajęć
musi zatem odpowiadać możliwościom przedstawicieli danej grupy
wiekowej. Kilkulatkowie realizują
schemat ogólnorozwojowy, jedynie
z elementami piłki nożnej. Nietrudno się domyślić, że w ich programie
jest tak naprawdę bardzo dużo
zabawy. Starsze dzieci, ale jeszcze
przed ukończeniem dwunastego
roku życia, podlegają z kolei programowi certyfikacji, który doczekał
się srebrnej gwiazdki od PZPN-u.
facebook.pl/MagazynPlejady

One mają już więcej nauki, w ich
szkolenie wplecione są bowiem
elementy techniczne i taktyczne.
Przedział wiekowy 13–18 lat to z kolei piłka juniorska i program mający
na celu przygotowanie zawodników
do gry w grupie seniorskiej. Tu zatem
zajęcia są już zdecydowanie intensywniejsze. Wiek zawodników decyduje o liczbie godzin, które spędzają
na boisku. Najmłodsi chłopcy mają
najmniej jednostek treningowych.
Pięcio- i sześciolatkowie mają godzinne zajęcia dwa razy w tygodniu.
Ośmio- i dziewięciolatkowie mają
już trzy półtoragodzinne jednostki
treningowe tygodniowo, z kolei jeszcze starsi od nich trampkarze mają
aż cztery jednostki zajęć na tydzień.
Trzy lata temu ZIOMKI wspólnie z Football Academy Rzeszów
utworzyły Szkołę Mistrzostwa

Bardzo istotną
rolę w utrzymaniu Akademii
odgrywa pomoc
licznej grupy
sponsorów. Należy
do nich również
marka Subaru.

oprócz, rzecz jasna, zwykłych zajęć
lekcyjnych.
Obecnie w Akademii zatrudnionych jest osiemnastu trenerów
oraz dodatkowo tak zwany trener
specjalistyczny, który odpowiada
wyłącznie za bramkarzy. Wszyscy z nich starają się utrzymywać
ze swoimi podopiecznymi jak
najbardziej przyjacielskie relacje
i poza rolą trenerów wspaniale
spełniają się również jako wychowawcy. ZIOMKI to nie tylko ćwiczenia na rzeszowskiej murawie,
lecz również zajęcia wyjazdowe
w formie najczęściej siedmiodniowych obozów piłkarskich, podczas
których przyjaźń trenerów z młodymi zawodnikami ma szansę się
umacniać. Taka forma szkolenia
i przebywanie z trenerami przez
dłuższy czas sprawia, że podPLEJADY 5/2020
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opieczni Akademii mają możliwość
dzielić się z nimi nie tylko swoimi
radościami, ale i troskami. Jest ona
również okazją do rozmowy na tematy trudne, często nurtujące młodzież, takie jak na przykład używki.
Trener, który zdobywa zaufanie
młodego piłkarza, jest wtedy dla
niego trochę jak drugi ojciec. Te
więzi między trenerami a zawodnikami wchodzą wówczas na zdecydowanie wyższy poziom.
Niestety nie każdemu z podopiecznych Akademii będzie dane
zrobienie kariery przez duże K.
Większość z nich, jak i ich rodziców
doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nauka wyniesiona z ZIOMKÓW
z całą pewnością przyda się jednak
w ich dorosłym życiu. Trenerzy
starają się bowiem wpoić swoim
wychowankom zasady fair play
i nauczyć szacunku do przeciwnika.
Życie, podobnie jak piłka nożna, jest
ciągłą rywalizacją i tak jak na boisku również na co dzień warto działać w duchu powyższych wartości.
Działania podejmowane w Akademii
zachęcają młodych ludzi nie tylko
do uprawiania sportu, ale również do kształtowania charakteru
i nawyków zdrowego stylu życia.
Tworząc małym piłkarzom bardzo
dobre warunki do nauki gry w piłkę,
ZIOMKI wychowują wspaniałych
zawodników, ale przede wszystkim
wartościowych ludzi. Klubowe przesłanie „Wychowywanie podopiecznych przez sport oraz szacunek
dla zasad fair play”, wartości jakie
niesie Akademia, a przede wszystkim widoczne efekty wychowawcze

dają rodzicom uczęszczających do
niej pociech poczucie, że są one
w dobrych rękach. Nauka i zasady
wpajane podczas treningów z całą
pewnością pomogą wchodzącym
w dorosłe życie chłopcom radzić
sobie z ewentualnymi problemami, które mogą się w nim później
pojawić. ZIOMKI to również trudna
praca w grupie. Zawodnicy, którzy
spotykają się na boisku w czasie
treningów, to istna mieszanka
charakterów. Zadaniem trenerów
jest umiejętne połączenie tych
wszystkich osobowości i nauczenie
podopiecznych współpracy. I to
udaje im się znakomicie. Zarząd
Akademii dba ponadto o integrację
rodzin zawodników i pielęgnowanie
przyjaźni, które bardzo często się
między nimi rodzą. Przykładem
takiego działania może być coroczne organizowanie ziomkowego balu
karnawałowego. Inną z inicjatyw,
która temu służy, jest rozgrywany
każdego roku turniej rodziców,
podczas którego swoje umiejętności
na boisku sprawdzają rodzice chłopców, walcząc o Puchar Prezesa
Akademii.
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że na murawie dziecko ma słuchać
wyłącznie poleceń trenerów, a oni
sami absolutnie nie powinni próbować zajmować ich roli. Właściwemu
przygotowaniu rodziców, poza
lekturą wspomnianego regulaminu, służą również specjalne filmy
edukacyjne opracowane przez
Akademię. Maciej Baran dokładnie
wie, że najważniejsze w procesie

rakter młodego piłkarza. Treningi
to duża dyscyplina, spora presja
i praca zespołowa. Jeśli dziecko jest
troszkę słabsze, wówczas może nie
wytrzymać rywalizacji z przeciwnikiem. Nie od dziś wiadomo, że tylko
zawodnicy obdarzeni dużą odpornością zostają wielkimi piłkarzami.
Tym cechom musi towarzyszyć
rzecz jasna miłość do piłki i… odro-

bina wrodzonego talentu. Wtedy
jest zdecydowanie łatwiej podążać
za marzeniami, aczkolwiek talent
zawsze można zastąpić ciężką
pracą. Bywa i tak, że nawet pełen
zestaw wszystkich wymienionych
cech na niewiele się zdaje, gdy
zawodnika dopada chwila zwątpienia, załamania. „Starsi” piłkarze,
którzy z Akademii pomyślnie przeszli do wspomnianej Szkoły MiJeśli mowa o rodzicach, każdy
z nich, rzecz jasna, marzy o wielkiej
karierze swojej pociechy. Zdarza
się jednak, że marzenie to jest silniejsze od faktycznych możliwości
dziecka. Bywa, że mama czy tata
uparcie i za wszelką cenę dąży do
tego celu, nie bacząc na to, jak faktycznie czuje się dziecko. Odnosi
się krytycznie do jego osiągnięć,
komentuje porażki, a tym samym
nieumyślnie robi mu krzywdę. Zda-
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rza się, że rodzice zbytnio ingerują
w jego plan zajęć na boisku, czy też
w kompetencje samego trenera.
Bywają tacy, którzy obserwując
treningi syna, dają zbyt agresywny
upust swoim emocjom, najczęściej
zdenerwowaniu, krzycząc z trybun.
Jest również grupa rodziców nadopiekuńczych. Aby uniknąć takich
niekomfortowych sytuacji i odpo-

wiednio przygotować rodziców,
przed zapisaniem syna do Akademii muszą oni dokładnie zapoznać
się z jej regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej i przestrzegać zasad w nim wskazanych.
Muszą zrozumieć, że ich ingerencja
może przynieść skutki odwrotne od
oczekiwanych, a dziecko może nawet zrazić się do gry w piłkę i przestać czerpać z niej radość. Rodzice
muszą przyjąć do wiadomości,
plejady.subaru.pl

kształcenia młodego zawodnika
jest jego zadowolenie. Dziecko
z każdego treningu powinno wynieść coś pozytywnego. Tylko wtedy będzie chciało wrócić na kolejne
zajęcia. Jeśli będzie czerpało z nich
prawdziwą radość, a przy tym
chętnie podążać będzie za wskazówkami nauczycieli, wówczas
szansa na sukces jest zdecydowanie większa. Bardzo ważny w tym
procesie jest również silny chafacebook.pl/MagazynPlejady

strzostwa Sportowego, mogą w niej
liczyć na wsparcie doświadczonego
psychologa. W rzeszowskiej szkole
jest to osoba, która sama zdobywała
wcześniej szlify na boisku, a zatem
jest świetnie przygotowana do rozmowy na temat piłki. Taka szczera
pogadanka ze specjalistą może
wówczas zdziałać cuda.
Akademia w 80–90% utrzymuje
się ze składek członkowskich opłacanych przez rodziców młodych
piłkarzy. W naszym kraju niestety
taka sytuacja nie dziwi – w dzisiejszych czasach to właśnie portfele
rodziców stanowią w większości
przypadków największe źródło
finansowania tego typu placówek.
Ponieważ Akademia zarejestrowana jest jako stowarzyszenie,
otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta Rzeszowa, a także korzysta
z programów ministerialnych
adresowanych ogólnie do klubów
sportowych. Jej prezes nie ukrywa,
że bardzo istotną rolę w utrzymaniu szkoły odgrywa pomoc licznej
grupy sponsorów. Należy do nich
również marka  Subaru. Jakiś
czas temu jeden z autoryzowanych salonów i serwisów Subaru,
a mianowicie Sobiesław Zasada
Automotive Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie przekazał spore środki pieniężne dla zawodników z rocznika
2011. Z naszych informacji wynika,
że młodzież była tym działaniem
zachwycona, gdyż dzięki temu
na kolejnych turniejach mogła
prezentować się w naprawdę profesjonalnych strojach, a tym samym
poczuć się jak zawodowa drużyna
piłkarska. Maciej Baran podkreśla
jednak, że o sponsoring zawsze
PLEJADY 5/2020
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trzeba walczyć i najczęściej liczy się
tutaj dobry gest któregoś z rodziców
prowadzących własną firmę, będącą w stanie wyłożyć pewną kwotę
na wsparcie rocznika, z którym
trenuje jego pociecha. Takim też
sposobem Subaru włączyło się w te
działania. Prezes Akademii życzyłby sobie, aby takich miłych gestów
ze strony firm czy osób prywatnych
chcących wesprzeć jej działalność
było więcej. Z ubolewaniem stwierdza jednak, że pandemia koronawirusa wiele zmieniła i sprawiła,
iż coraz trudniej jest zyskać zainteresowanie sponsorów. Co więcej,
obawia się, że ta sytuacja w najbliższym czasie niestety się pogorszy.
Koronawirus wpłynął nie tylko
na sytuację finansową ZIOMKÓW.
Pokrzyżował on również plany
zajęć poszczególnych roczników
Akademii. Z uwagi na bezpieczeństwo swoich podopiecznych
placówka zawiesiła działalność
od połowy marca na półtora miesiąca. Był to bardzo wymagający
czas w jej historii. Trenerzy postanowili jednak nie poddawać się
i robili wszystko, co możliwe, żeby
utrzymać w dobrej formie swoich
podopiecznych. Niektórzy zdecydowali się na zajęcia on-line, co było
nie lada wyzwaniem. Nie każde
dziecko mieszka bowiem w domku i dysponuje powierzchnią do
ćwiczeń. Chęć do trenowania była
jednak na tyle silna, że nawet
chłopcy mieszkający w blokach
przy pomocy swoich rodziców
świetnie się zorganizowali i wygospodarowali kawałek podłogi do
ćwiczeń. Dzięki temu, kontaktując
się poprzez komunikator na swoich
laptopach z trenerami, mogli powtarzać za nimi poszczególne zadania.
Czasami otrzymywali również
zestaw poleceń w formie mailowej.
Choć taka forma zajęć na krótką
metę zdała egzamin, to i tak radości
dzieci po powrocie na prawdziwą
murawę nie było końca. Akademia
musiała dostosować się do ogólnokrajowych zaleceń i przez pewien
czas treningi były krótsze, organizo-
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wane w mniejszych grupach, liczących jedynie ośmiu zawodników.
Miejmy nadzieję, że najtrudniejszy
okres szkoła ma już za sobą i oby
czas drastycznych obostrzeń już nie
powrócił. Nawet bowiem najkrótsza
przerwa w treningach na boisku jest
dla młodego zawodnika ogromną
stratą. Jak przyznaje Maciej Baran,
czas pandemii odbił się przede
wszystkim na starszych podopiecznych ze względu na zawieszenie
wszelkich meczów ligowych dla
grup młodzieżowych. Ostatnie takie
mecze rozegrane zostały w listopadzie ubiegłego roku. Nowa runda ligowa, planowana wcześniej na marzec – czerwiec tego roku, niestety
nie wystartowała, a tym samym
prawdziwa rywalizacja z innymi
drużynami musiała zostać odłożona
o kolejnych kilka miesięcy.
W tym trudnym roku ZIOMKI
świętują dziesięciolecie swojej
działalności. Minione lata przyniosły Akademii wiele powodów do
radości. Zarząd i trenerzy placówki
są niezmiernie dumni z sukcesów
swoich podopiecznych. Jak podkreśla prezes Maciej Baran, osiągnięcia
zawodników cieszą tym bardziej,
że z czasem przychodzą one same.
Akademia absolutnie nie wywiera presji na młodych piłkarzach,
nie wymaga od nich zwycięstw
i niczego na nich nie wymusza.
Ich osiągnięciami cieszy się jednak niezmiernie i chętnie dzieli
się nimi na swojej stronie internetowej www.ziomki.eu . Jednym
z największych dotychczasowych
sukcesów ZIOMKÓW na boisku jest
bezsprzecznie zajęcie przez drużynę chłopców z rocznika 2010 czwartego miejsca w ubiegłorocznym
turnieju Deichmann Minimistrzostwa w Wałbrzychu. Rozgrywki te
są nieoficjalnymi mistrzostwami
Polski. Zawodnicy, którzy wówczas
zdobyli to wyróżnienie, obecnie
opuszczają już Akademię i rozpoczynają treningi we wspomnianej
Szkole Mistrzostwa Sportowego.
Sztab trenerów pod przewodnictwem Macieja Barana głęboko

W ubiegłym roku
Akademia znalazła
się w gronie szkółek piłkarskich,
którym Komisja
Weryfikacyjna oraz
Komisja Odwoławcza ds. Certyfikacji
PZPN dla Szkółek
Piłkarskich
przyznała Srebrny
Certyfikat PZPN.

wierzy w talent i umiejętności
swoich podopiecznych, życząc im
w przyszłości debiutu w ekstraklasie, a nawet występów w reprezentacji Polski. Akademia ma w tym
zakresie już spore osiągnięcia.
Wychowankowie ZIOMKÓW oprócz
przechodzenia do lokalnych rzeszowskich drużyn trafiają również
sukcesywnie do znanych polskich
klubów. Na początku 2019 roku
kolejny już zawodnik zmienił barwy
klubowe, przechodząc do juniorów
młodszych Korony Kielce. Również
w ubiegłym roku inny wychowanek
spod skrzydeł Akademii trafił wprost
do pierwszoligowej drużyny Puszcza
Niepołomice. Z kolei w tym roku
Bartek Korbecki, który przez 7 lat
trenował w Akademii, podpisał 3-letnią umowę z 14-krotnym Mistrzem
Polski, Górnikiem Zabrze. Jest to
niewątpliwy sukces trenerów, którzy swoim zaangażowaniem i ciężką
pracą wychowują zawodników bez
problemu radzących sobie w najlepszych klubach w Polsce.
W ubiegłym roku Akademia
znalazła się w gronie szkółek piłkarskich, którym Komisja Weryfikacyjna oraz Komisja Odwoławcza
ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek
Piłkarskich przyznała Srebrny
Certyfikat PZPN. W skali kraju
117 szkółek otrzymało złoty certyfikat, 145 srebrny, a 432 brązowy.
Dla ZIOMKÓW to zatem wielkie
wyróżnienie, które potwierdza ich
kompetencje i świetną organizację szkoleń. Stanowi ono również
dodatkową motywację do dalszej
pracy tak, aby nadal spełniać wymagania, jakie stawiane są certyfikowanym szkółkom piłkarskim.
Subaru mocno trzyma kciuki za dalszy rozwój Akademii, życząc przede
wszystkim Maciejowi Baranowi,
całemu Zarządowi i sztabowi trenerów zdobycia wspaniałego terenu
na rzeszowskiej ziemi, na którym
mogłyby się odbywać dalsze treningi. O takie miejsce z prawdziwego
zdarzenia zabiegają już bowiem od
lat. Życzymy powodzenia w spełnieniu tego marzenia!
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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IMPREZY

TEKST: IREK DANCEWICZ / ZDJĘCIA: PATRYK PTAK

DESZCZOWA IMPREZA Z IMPREZAMI
Za sprawą triumfów w Rajdowych Mistrzostwach Świata Subaru Impreza to bez wątpienia
jeden z najbardziej kultowych samochodów na świecie. Produkowana od 1993 roku
przez japońską markę Subaru doczekała się pięciu generacji i wielu miłośników.
Szkoła Jazdy Subaru nieprzerwanie od ośmiu lat w wybrany wakacyjny weekend
organizuje zlot posiadaczy tego modelu.
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K

ażdy ze zlotów od początku przebiega
według takiej samej formuły. Jedyną
zmienną jest przygotowana próba
sportowa. Tegoroczny VIII Ogólnopolski
Zlot Właścicieli Samochodów S
 ubaru
Impreza odbył się 11 lipca. Jego areną tradycyjnie był kielecki tor samochodowy
w Miedzianej Górze, a żeby wziąć w nim
udział, należało spełnić jedynie dwa wa-

runki: posiadać ważne prawo jazdy i być
szczęśliwym posiadaczem Imprezy, niekoniecznie niebieskiej i na złotych felgach.
W tym roku na owalnym torze oraz
słynnej leśnej pętli, na której rozstawione były dwie szykany, rywalizowało
ze sobą – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – ponad czterdziestu właścicieli
tych kultowych samochodów.

Zlot Imprez to nie tylko zawody,
ale przede wszystkim wspaniali ludzie
i fantastyczna atmosfera. Potwierdza się
to co roku. Głównym aktorem ostatniego
zlotu okazał się jednak deszcz, który padał
przez cały dzień, momentami zamieniając
się w potężną ulewę. Nawierzchnia toru
pokryta została dużą ilością wody, która
nie nadążała spływać z asfaltu, przez co
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uczestnicy często spotykali się na trasie
ze zjawiskiem aquaplaningu. Na górzystym
odcinku leśnym pojawiły się szerokie cieki
wodne, które przysporzyły kierowcom
wielu problemów. Taka aura wymagała od
zawodników maksymalnej koncentracji.
Moc niektórych zmodyfikowanych Imprez
schodziła na drugi plan. Aby po minięciu
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mety móc legitymować się dobrym czasem,
tym razem kluczowa okazała się technika
jazdy, dobór optymalnej linii i umiejętne
„czytanie” nawierzchni.
Nad bezpieczeństwem uczestników
czuwał doświadczony zespół instruktorów
ze Szkoły Jazdy S
 ubaru, wśród nich Wojtek
Chuchała, Mistrz Polski oraz Mistrz Europy
facebook.pl/MagazynPlejady

w klasyfikacji ERC2. Aby każdy z kierowców uzyskał jak najlepszy wynik, instruktorzy dzielili się z uczestnikami swoimi
cennymi uwagami i spostrzeżeniami.
Po pięciu seriach przejazdów pomiarowych wyłoniono zwycięzców. Najszybszy
okazał się Marcin Markowicz z czasem
10:34,414 sek. Drugie miejsce zajął Michał

Słaby, tracąc do lidera blisko 8 sekund.
Na podium stanął także Arek Adamów
ze stratą do lidera 10 sekund.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim,
którzy mimo niekorzystnej aury tego
dnia postanowili odwiedzić tor i wspólnie
dobrze się bawić. Do zobaczenia za rok
w tym samym miejscu!
PLEJADY 5/2020
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TEKST I ZDJĘCIA: PIOTR CIECHOMSKI

JEST PRĄD, JEST IMPREZA!
IMPREZA NA CAŁEGO

Od czasów Euklidesa w logice matematycznej przyjmuje się, że pewne rzeczy
są prawdziwe w tak oczywisty sposób, że nie trzeba ich dowodzić. Te oczywistości
to aksjomaty. Tym określeniem zwykło nazywać się rzeczy i twierdzenia,
które w otaczającym nas świecie są niezmienne i pewne, tak jak choćby
nierozerwalny związek Subaru z napędem na obie osie i silnikiem typu bokser.

S

ubaru Impreza pojawiło się
na początku lat 90. i było
bezpośrednim następcą
kultowego modelu Leone. To był
pierwszy na świecie masowo
produkowany samochód z napędem na obie osie. Opracowując
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Imprezę, wykorzystano najlepsze
doświadczenia zebrane podczas
produkcji poprzednika. Szybko
docenili to nie tylko klienci –
nowy model stał się ikoną motosportu. Do dzisiaj wielu miłośnikom motoryzacji Subaru Impreza

jednoznacznie kojarzy się z niebieskim lakierem, złotymi felgami
i „latającym szkotem”, Colinem
McRae, za kierownicą. Nie bez
powodu. To właśnie ten model dał
marce trzykrotnie zwycięstwo
w Mistrzostwach Konstruktorów

serii WRC i na stałe zapisał się
w pamięci kibiców jako zdobywca
kolejnych odcinków specjalnych.
Choć po tamtych wydarzeniach
kurz już dawno opadł, a kolejne
generacje japońskiego flagowca
na dobre opuściły szuter i przeniosły się na asfalt, to marka do
dzisiaj czerpie pełnymi garściami
ze zdobytego wówczas doświadczenia. Jednak zaostrzane z roku
na rok normy emisji spalin spowodowały, że na razie nie zobaczymy
w salonach kultowej Imprezy STi.
Można się zżymać i denerwować,
ale prawda jest taka, że w rzeczywistości ta wyjątkowa wersja była
ułamkiem sprzedaży marki. Większość klientów wybierała cywilne

wersje, a te ciągle są w ofercie;
ostatnio wzbogacone o najnowsze
rozwiązania hybrydowe.
Dzisiejsza Impreza to wóz, który
niczego nie udaje. Konkurencja
prześciga się w wymyślaniu coraz
zmyślniejszych dodatków, z których mało kto korzysta. Dziś auta
reklamuje się poprzez ich opcje
i multimedia, zapominając o ich
podstawowej funkcjonalności.
Subaru stoi nieco obok tego wyścigu zbrojeń, od lat oferując sprawdzone rozwiązania. Gdy walka
o urywanie setnych sekundy
przyśpieszenia czy jak najwyższą
prędkość maksymalną schodzi
na drugi plan, może skupić się
na trwałości i jakości.

Opracowując
Imprezę, wykorzystano najlepsze
doświadczenia
zebrane podczas
produkcji poprzednika. Nowy model
szybko stał się
ikoną motosportu.
Do dzisiaj wielu
miłośnikom motoryzacji Subaru
Impreza jednoznacznie kojarzy
się z niebieskim
lakierem, złotymi
felgami i „latającym szkotem”,
Colinem McRae,
za kierownicą.

Subaru od lat jest w czołówce
niezawodności zestawień prowadzonych przez niemieckie instytuty badawcze. W aktualnej Imprezie
nie znajdziemy zbędnych gadżetów
rodem z filmów science fiction czy
stylistyki, która spowoduje, że samochód przykuje wzrok na ulicy.
Nie znaczy to też, że nadwozie
jest brzydkie. Stonowana linia
auta posiada liczne przetłoczenia,
które nadają charakteru sylwetce
Imprezy. Z przodu dominującym
elementem tradycyjnie jest już
heksagonalny wlot powietrza.
Charakterystyczny pas przedni
to element, który w sposób jednoznaczny nawiązuje zarówno do
obecnej gamy modelowej Subaru,
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niowych Euro NCAP. To wynik,
który nie jest oczywisty dla
wielu współczesnych aut. Składa
się na niego bardzo wysoka nota
za ochronę dorosłych pasażerów
(94%) oraz dzieci (89%). Równie
istotna jest ochrona pieszych –
w trakcie kolizji z manekinem
Impreza otrzymała wynik 82%.
Jednak to wszystko to tzw. bezpieczeństwo bierne, czyli minimalizowanie skutków wypadku, jeśli
nie uda się go uniknąć.

Wnętrze jest dość
zachowawcze. Nie
atakuje kierowcy
abstrakcyjnymi
formami i najnowszym designem.
Za to pozwala
odnaleźć wszystkie niezbędne
przełączniki
bez sięgania do
instrukcji.

By jednak do kolizji nie doszło,
 ubaru stara się jej zapobiec. Dba
S
o to szereg zaawansowanych systemów asystujących, które nieustająco monitorują nie tylko otoczenie,
ale i zachowanie kierowcy, ostrzegając o możliwym niebezpieczeństwie. Należy tutaj oddać Subaru,
że żaden z elektronicznych strażników nie jest nadgorliwy, wchodzi do gry w ostateczności i jest
wówczas niesamowicie skuteczny.
Najciekawszym jest system wspo-

A w Subaru bezpieczeństwo potraktowano priorytetowo, wykorzystano w nim wszystkie najnowsze
technologie.
Punktem wyjścia dla piątej generacji Imprezy jest płyta
podłogowa SGP. Jak podkreślają
inżynierowie S ubaru, kluczowa
była sztywność nowo opracowanej
platformy. Dzięki temu Impreza
zdobyła maksymalną notę pięciu gwiazdek w testach zderze-

jak i do poprzednich generacji
Imprezy. Nowością są reflektory
z systemem Steering Responsive
Headlights. Strumień światła podąża za ruchem kierownicy, przez
co kierowca ma wrażenie, że snop
światła jest kierowany dokładnie
tam, gdzie jego wzrok. Rewelacyjne
rozwiązanie!
Wnętrze jest dość zachowawcze.
Nie atakuje kierowcy abstrakcyjnymi formami i najnowszym
designem. Za to pozwala odnaleźć

42

PLEJADY NR 92

magania kierowcy E yeSight. To nic
innego jak druga para oczu, która
ma wspomagać wzrok kierowcy.
Dwie kamery wbudowane w okolicy wstecznego lusterka obserwują
cały czas drogę przed autem. Zeskanowany obraz jest analizowany przez komputer, który w razie
wykrycia zagrożenia ostrzega kierowcę, a w skrajnym wypadku jest
w stanie zatrzymać samochód.
Tyle teorii. Czas przekonać się,
jak auto zachowuje się na drodze.

wszystkie niezbędne przełączniki
bez sięgania do instrukcji. Co ważne, wbrew obowiązującej modzie
i trendom, ciągle jest tutaj sporo
fizycznych przycisków, którymi
obsłużymy najważniejsze funkcje
samochodu. Dotykowe ekrany są
modne i gadżeciarskie, ale konia
z rzędem temu, kto zmieni za ich
pomocą nastawy klimatyzacji czy
radia bez odrywania wzroku od
drogi. Nie zawsze nowocześniej
znaczy lepiej czy bezpieczniej.
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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Aby to sprawdzić, wybraliśmy się
Imprezą na wycieczkę po Polsce.
Kabina jest dość przestronna,
ale nie ukrywajmy – na tylnej
kanapie realnie zmieści się dwoje
dorosłych. Miejsce środkowe jest
mało wygodne i komfortowo będą
się tam czuły co najwyżej dzieci.
Fotele pozwalają na szeroki zakres
regulacji, jednak w pierwszym
kontakcie zdają się dość twarde.
Czas ruszać w drogę!
Układ napędowy nie szokuje
mocą, zresztą – patrząc na dane
techniczne – nikt się tego nie
spodziewa. Jednak uczciwie stawiając sprawę, trzeba przyznać,
że 150 KM i 194 Nm to nie są złe
wartości. W praktyce największe
wrażenie robi to, czego nie widać
na papierze – Impreza e-BOXER
jest bardzo elastyczna, a elektryk świetnie wspomaga pracę
silnika spalinowego. Jeżeli ktoś
planuje ścigać się autem, brać
udział w sprintach od świateł do
świateł, to Impreza go rozczaruje. W zamian za to zaoferuje
elastyczność i wynikającą z tego
płynność jazdy. To wszystko
skłania do rozsądnego operowania pedałem gazu, co przekłada
się na spalanie na poziomie
8 l/100 km. To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że mówimy o dość
sporym aucie wyposażonym
w automatyczną skrzynię biegów
i cały czas działającym napędzie
na wszystkie koła. Jednocześnie
wykorzystując w pełni osiągi,
należy się liczyć z realnym spalaniem, większym o około 1,5 l.
Gdy zajdzie taka potrzeba, bateria
silnika elektrycznego pozwala
na pokonanie bardzo krótkiego
dystansu „na prądzie”, dzięki
czemu można podjechać pod dom
czy manewrować po parkingu
bez użycia silnika benzynowego.
To, co wymaga przyzwyczajenia
i nie każdemu spodoba się od
początku, to bezstopniowa przekładnia. Trzeba jej dać chwilę i się
z nią zaprzyjaźnić. Czysto technicznie podchodząc do zagadnie-

44

PLEJADY NR 92

nia skrzyni biegów, trzeba przyznać, że bezstopniowa przekładnia jest rozwiązaniem najbardziej
efektywnym. Dodatkowo skrzynie
typu CVT cieszą się opinią mało
awaryjnych. Z kolei to, co każdego
urzeknie od pierwszych chwil za
kierownicą Imprezy, to zachowanie auta na drodze. Mimo że silnik
nie należy do najmocniejszych,
to frajda z jazdy jest nieporównywalna z niczym innym. Na krętych
górskich drogach doceniliśmy
symetryczny napęd na obie osie
i płaski przebieg momentu obrotowego. Auto składa się w zakręty
i niezależnie od prędkości poko-

nywania kolejnych winkli zdaje
się zaprzeczać prawom fizyki,
dając kierowcy poczucie pewności i kontroli nad nim w każdych
warunkach. Nawet na luźnych
nawierzchniach opony zdają
się kleić do podłoża. Mimo że Imprezie e-BOXER osiągami daleko
do legendarnego STi, to trakcyjnie
te auta są zaskakująco blisko. Impreza nie jest też przesadnie twarda, nastawom zawieszenia bliżej
do komfortu niż sportu, dzięki
czemu w dłuższej trasie samochód
nie męczy. Po kilku godzinach za
kierownicą można docenić też
wygłuszenie wnętrza, a fotele,

Na krętych
górskich drogach
doceniliśmy symetryczny napęd
na obie osie i płaski
przebieg momentu
obrotowego. Auto
składa się w zakręty i niezależnie
od prędkości pokonywania kolejnych
winkli zdaje się zaprzeczać prawom
fizyki, dając
kierowcy poczucie
pewności i kontroli
nad nim w każdych
warunkach.

wydające się początkowo nazbyt
twarde, okazały się bardzo ergonomiczne. Ciężko wskazać istotne
wady kabiny. Jedną z niewielu jest
na pewno niewielki bagażnik. Pod
jego podłogą musiały zmieścić się
zarówno bateria trakcyjna silnika
elektrycznego, jak i układ napędowy tylnej osi. Trzeba przyznać,
że zalety obu tych systemów z nawiązką rekompensują zmniejszoną przestrzeń bagażową.
Dzisiejsza Impreza to typ starego kumpla, na którego zawsze
można liczyć, niezależnie od
sytuacji. Jest jak ulubiona bluza
(mówiąc uczciwie – każdy ma taki
element garderoby), która pomimo
tego, że nie jest hitem mody, wciąż
jest najwygodniejsza i najlepsza
i to po nią sięgamy najczęściej
do szafy. Zapewne każdy fan
Imprezy tęskni za wielkim wlotem
powietrza na masce i charakterystycznym świstem turbiny. Jednak
trzeba oddać marce S ubaru, że dobrze wpisała się w obecne czasy –
pomimo zaostrzających się norm
udało się zachować to, co przez
lata decydowało o wyjątkowości
Imprezy i dawało jej przewagę
nad konkurencją: symetryczny
napęd na obie osie i silnik typu
bokser. Oczywiście zgodnie z najnowszymi wymogami i trendami
to wszystko zostało doprawione
silnikiem elektrycznym. Został
on niejako dołożony do boksera – dzięki temu do zachowanych
atutów jednostki spalinowej dodano zalety elektryka. S ubaru,
w przeciwieństwie do wielu oferowanych dzisiaj samochodów,
nie jest jednorazówką, którą się
wymienia po zakończeniu okresu
leasingu. Może zdaje się trochę
staroświeckie, ale jednocześnie
daje poczucie obcowania z czymś
wyjątkowo trwałym, zaprojektowanym nie pod wpływem aktualnej mody i chwili, a na lata. Dzisiaj
już niewielu producentów buduje
samochody według takiej filozofii,
za to coraz więcej klientów szuka
takich samochodów.
plejady.subaru.pl

facebook.pl/MagazynPlejady
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TEKST: PRZEMYSŁAW KACZMAREK

SUBARIADA NA CZARNYM LĄDZIE /CZ. 3/
Czarny Ląd od zawsze mnie fascynował. Od przeczytanej w dzieciństwie książki
o przygodach Tomka Wilmowskiego po relacje z rozgrywanego przed laty na piaskach
Sahary prawdziwego rajdu Paryż – Dakar. Gdy więc po kilkunastu wyprawach
zorganizowanych w Europie i Azji pojawił się pomysł na wyprawę na kolejny kontynent,
zapisaliśmy się bez wahania.
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

N

owy Rok rozpoczęliśmy tuż
po wschodzie słońca od przejażdżki wielbłądami z obozu na pustyni do Merzugi, gdzie
czekały na nas nasze auta i ciepłe
śniadanie. Po śniadaniu wróciliśmy na piaszczyste wydmy, tym
razem jednak naszymi własnymi
„czterołapami”. Wcześniej jednak
obniżyliśmy ciśnienie w oponach do
1,2–1,3 atm., aby auta lepiej radziły

sobie z sypką nawierzchnią. Miłosz
zrobił nam krótkie, ale treściwe
szkolenie z jazdy po piasku. Pokrótce: ruszać i zatrzymywać się należy
bardzo delikatnie, aby koła się nie
zakopały; przy podjeżdżaniu pod
górę nie można odejmować gazu;
zatrzymywać auto należy na płaskim, a jeszcze lepiej na pochyłym
terenie, skierowanym w dół do kierunku jazdy, ponieważ bardzo trud-

no jest ruszyć na piasku pod górkę.
Po tych kilku ważnych uwagach
przyszedł czas na praktykę.
Zabawa była wyśmienita,
ale jednocześnie nabraliśmy dużo
pokory do pustyni. Oprócz specyficznej techniki jazdy ważne jest
także obserwowanie ukształtowania terenu i decydowanie z wyprzedzeniem, którędy jechać, tak aby
nie zapędzić się w „ślepy zaułek”

Pamięci Krzyśka (@KGSub),
wspaniałego towarzysza podróży,
który zbyt wcześnie odszedł
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fot. Przemysław Kaczmarek

z Subariadowej rodziny.
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za pomocą liny zapiętej do Miłoszowego Hiluxa. Zwycięzcą w tej
dyscyplinie został Sebastian, który
postanowił celowo, dla potrzeb
fotografii, zawiesić swojego Forka
na brzuchu na szczycie jednej
z wydm. Zrobił to z taką precyzją,
że wszystkie cztery koła nie miały
kontaktu z podłożem…
Po obiedzie wróciliśmy na asfalt,
dopompowaliśmy koła na stacji
benzynowej i ruszyliśmy na za-

fot. Przemysław Kaczmarek × 5

ze zbyt stromymi podjazdami lub by
nie trafić na szczyt wydmy, za
którym jest stromy zjazd. Częściowo nawigował nami Miłosz, który
biegał pomiędzy wydmami i pokazywał nam miejsca, gdzie mogliśmy
bezpiecznie pokonać piaszczyste
przeszkody. Mimo to wielu z nas
udało się utknąć w piachu, co kończyło się odkopywaniem kół rękami lub łopatą, a gdy auto całkiem
zawisło na brzuchu – wyciąganiem

Następnego dnia czekała nas górska przeprawa. Zanim jednak zaczęliśmy „wspinaczkę”, minęliśmy kilka
sztucznie nasadzonych gajów daktylowych, przy których wznosiły się
charakterystyczne gliniane zabudowania, wtapiające się w okoliczny
górski krajobraz. Część domów była
zamieszkana, a inne, nieodnawiane,
niszczały, rozpuszczane przez padające deszcze. Asfaltowa droga w końcu zaczęła piąć się w górę, by po
kilku kilometrach wciąć się w wąski
wąwóz Todra, biegnący pomiędzy
prawie pionowymi nagimi skałami.

chód, w drogę powrotną, ponownie
w stronę gór. Tego dnia przejechaliśmy wiele kilometrów zarówno
asfaltem, jak i hamadą, na której
zrobiliśmy wspólne zdjęcie z naszymi samochodami. Objechaliśmy
od północy góry Antyatlasu, by
wieczorem rozbić obóz w korycie wyschniętej okresowej rzeki,
u podnóży Atlasu Wysokiego, gdzie
spędziliśmy kolejny plenerowy
nocleg pod przepięknie rozgwieżdżonym niebem. Pomimo niskiej
temperatury impreza trwała do
późnej nocy.

fot. Beata Nowik/przygody4×4.pl

Miłosz częściowo
nawigował nami
i pokazywał miejsca, gdzie mogliśmy bezpiecznie
pokonać piaszczyste przeszkody.
Mimo to wielu
z nas udało się
utknąć w piachu,
co kończyło się
odkopywaniem kół
rękami lub łopatą.
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W środku wąwozu zrobiliśmy krótki
postój na sesję fotograficzną i zakup
pamiątek. Po opuszczeniu wąwozu
droga dalej pięła się w górę, a asfalt
ustąpił wkrótce miejsca szutrowi.
W takim epickim krajobrazie przypadła pora obiadu. I gdy wydawało
się nam, że jesteśmy na zupełnym
pustkowiu, nagle wśród nas pojawił
się „człowiek znikąd”, który rozłożył na ziemi mały kocyk, a na nim
sklepik z pamiątkami. W takiej
sytuacji głupio było nie kupić od
niego choćby drobiazgu. Po obiedzie
ruszyliśmy w dalszą drogę. Mieliśmy do pokonania przełęcz, za którą czekał na nas kolejny wąwóz,
Dadis. Jechaliśmy wiele kilometrów pod górę częściowo szutrem,
a częściowo korytem okresowej
rzeki, pełnym wielkich kamieni,
co wymagało sporej uwagi. Mimo
tego Andrzej nie uniknął przygody
i na jednym z kamieni uszkodził
oponę. Na szczęście z pomocą znów
przyszły niezawodne Miłoszowe
kołki butylowe i już po kilkunastu
minutach opona była gotowa do
dalszej jazdy. Co ciekawe, trasa,
którą pokonywaliśmy, na mapie była
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zaznaczona jako normalna droga,
w dodatku nie ostatniej kategorii.
Warto jednak było znieść jej trudy,
ponieważ wąwóz Dadis, do którego
dotarliśmy pod wieczór, zaparł nam
dech w piersiach. Najpierw mogliśmy podziwiać go z góry, jak esowato wcinał się w górski masyw, by już
po zmroku zjechać nim w dół, krętymi i stromymi serpentynami. Późno
w nocy dojechaliśmy na klimatyczny nocleg do hotelu zbudowanego
w tradycyjny dla tych rejonów
sposób, tzn. z gliny i trzciny, oraz
w stylu nawiązującym do kasby,
czyli ufortyfikowanej posiadłości,
o czym zresztą informował w swojej
nazwie – Kasbah Ait Benhadda.

Dzięki niezawodnym kołkom butylowym Miłosza
uszkodzona na
kamieniach opona
już po kilkunastu
minutach była
gotowa do dalszej
jazdy.

na tej wyprawie obiad w terenie.
Wjechaliśmy na kamieniste wzgórze, z którego roztaczał się równie
epicki widok. Cieszył nas on i smucił
zarazem, zdawaliśmy sobie bowiem
sprawę, że nasza przygoda powoli dobiega końca i trzeba będzie
wrócić do szarej rzeczywistości.
Sytuacji nie poprawiała piękna
słoneczna pogoda, bezchmurne błękitne niebo i temperatura, na którą
nie mogliśmy liczyć w styczniu
w naszej szerokości geograficznej. Syciliśmy więc oczy górskimi
pejzażami, pokonując kolejne kilometry w drodze do Marrakeszu.
Na miejsce tradycyjnie już, z racji
pory roku, dotarliśmy po zmroku.
Aby dotrzeć do hotelu, musieliśmy
jednak pokonać jego bardzo ruchliwe ulice, bowiem Beata i Miłosz zarezerwowali nam nocleg
w samym centrum starego miasta.
Żeby jeździć po Marrakeszu, trzeba
zapomnieć o wszystkich zasadach,
jakich przestrzegamy poruszając
się w cywilizowanym świecie, no
może poza Neapolem czy Mediolanem. Nie należy zwracać uwagi
na hordy skuterów, aby nie utrudniać im sprawnego poruszania się –
oni zawsze się zmieszczą i zawsze
zdążą, choć czasem trzeba mieć
do nich stalowe nerwy. Nie należy
się też zbytnio sugerować ozna-

wąskimi uliczkami na wzgórze
w centrum osady, skąd rozpościerał się niesamowity widok na góry,
a w oddali majaczyły ośnieżone
czterotysięczniki. Mieliśmy także
okazję na kolejne drobne zakupy.
W jednym ze sklepików uczestniczyliśmy w pokazie tworzenia
charakterystycznych lokalnych
obrazków, malowanych na papierze
wywarem z herbaty, a następnie
umiejętnie opalanych nad ogniem
tak, by miejsca pokryte wywarem
odpowiednio wybarwiły się pod
wpływem temperatury. Po wizycie
w ksarze i po przejechaniu kilku
kilometrów Miłosz znalazł odpowiednią miejscówkę na ostatni
plejady.subaru.pl

kowaniem poziomym na ulicach,
gdyż jest ono jedynie wskazówką,
sugestią, w ilu rzędach powinny się
poruszać pojazdy – z reguły jest ich
znacznie więcej. Jeśli chcemy przejechać, a nie utknąć, musimy po
prostu przeć do przodu i liczyć na to,
że inni ustąpią wcześniej niż my.
Mieliśmy trochę obaw, gdy pojawiła
się sygnalizacja świetlna, zwłaszcza
że poruszaliśmy się w dość długiej
kolumnie, ale okazało się, że czerwone też nie jest bezwzględnym
imperatywem. Bardzo przydatną
rzeczą jest natomiast klakson, którego wszyscy tu używają. O dziwo,
ten chaos jakoś tam funkcjonował
i wszyscy w całości dotarliśmy
na parking niedaleko hotelu. Nasz
hotel mieścił się tuż przy placu
Dżemma el Fna, centralnym placu w medynie, czyli starej części
miasta. Nie wiadomo kiedy powstał
i skąd wzięła się jego nazwa, która
prawdopodobnie oznacza „plac bez
meczetu” lub „zgromadzenie umarłych”. Mieścił się bowiem tutaj targ
niewolników oraz dokonywano tu
egzekucji. Obecnie plac jest jedną
z głównych atrakcji miasta i znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Życie toczy się
tutaj głównie nocą. Rozkładane są
ogródki restauracyjne, do których
naganiacze zapraszają turystów,

fot. Przemysław Kaczmarek × 6

Naszym kolejnym celem był
Marrakesz. Zanim do niego dojechaliśmy, pokonaliśmy kolejne kilometry pięknych górskich dróg. Minęliśmy także duże odgrodzone murem
zabudowania, w których mieściły
się studia filmowe. Góry Atlas są
bowiem chętnie wykorzystywanym
plenerem w wielu produkcjach nie
tylko lokalnych, ale przede wszystkim zagranicznych. Przekonaliśmy
się o tym po dotarciu do miejscowości Ait Ben Haddou, której nazwa
prawdopodobnie zainspirowała
właścicieli hotelu, w którym nocowaliśmy poprzedniej nocy. Ksar
Ait Ben Haddou to ufortyfikowana
osada, położona na wzgórzu, która
od lat 50. ubiegłego wieku była wykorzystywana do wielu słynnych,
m.in. hollywoodzkich produkcji. To
tutaj rozgrywały się sceny z „Gladiatora”, „Indiany Jonesa” czy z serialu
„Gra o tron”. Wspięliśmy się więc

Plac Dżemma el
Fna to centralny
plac w medynie,
czyli starej części
miasta. Jest jedną
z głównych atrakcji
miasta i znajduje
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Życie
toczy się tutaj
głównie nocą.

facebook.pl/MagazynPlejady

także w języku polskim, hasłami
w stylu: „dobre żarcie, brzucha nie
boli”. Na straganach można kupić
świeże owoce i wyciskane z nich
soki. Wokół placu znajduje się wiele
straganów z pamiątkami i rękodziełem. Można spotkać zaklinaczy
węży, zrobić sobie zdjęcie z małpką,
ozdobić ręce tradycyjnym tatuażem
z henny. Temu wszystkiemu towarzyszy zgiełk ludzi oraz afrykańskie
rytmy, wybijane głośno na bębnach.
Wtopiliśmy się więc w tłum i chłonęliśmy klimat tego niezwykłego
miejsca. Zjedliśmy ciepłą kolację,
a następnie wróciliśmy do hotelu,
znajdującego się około 50 metrów
od placu, by kontynuować wieczór
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ło 600 km, a musieliśmy do niego
dotrzeć następnego dnia wczesnym
popołudniem. Jechaliśmy więc tego
dnia tradycyjnie do zmroku, z oddali mijając Casablankę i Rabat, by
ostatni nocleg spędzić nad brzegiem
oceanu. Wieczór był wyjątkowo
chłodny, także z powodu wiejącej
od oceanu bryzy oraz przelotnego
deszczu, pierwszego podczas tej
wyprawy. Grzaliśmy się więc przy
wspólnym stole przy ciepłej herbacie, wspominając i podsumowując
spędzony wspólnie czas.
Ranek powitał nas ciepłym
słońcem i pięknym widokiem oceanu, którego brzeg znajdował się
kilkanaście metrów niżej, spaliśmy
bowiem na klifie. Po szybkim śniadaniu wjechaliśmy z powrotem
na autostradę i około południa dotarliśmy do portu. Po odebraniu kart
pokładowych pożegnaliśmy Beatę
i Miłosza, którzy mieli dwa dni wolnego w oczekiwaniu na drugą turę
Subarian, i ustawiliśmy się w kolejce do odprawy celnej i wjazdu
na prom. Zostały nam już tylko dwa
dni leniwego rejsu znanym nam już
promem. Podczas podróży snuliśmy
już plany na kolejną wyprawę.

52

PLEJADY NR 92

rissę, która „jest bardzo pikantna
dwa razy”. Poczęstowano nas po raz
kolejny marokańską herbatą parzoną z dodatkiem mięty i dużej ilości
cukru. Głównym punktem programu było oczywiście marokańskie
złoto, czyli olejek arganowy, który
można stosować na wiele sposobów. Oczywiście wszystkie produkty były oferowane w promocyjnych
cenach i ilościach, więc prezentacja
spełniła swoje główne zadanie
i nikt nie opuścił apteki z pustymi
rękoma. Po wizycie w aptece wróciliśmy jeszcze raz w okolice placu,
by zjeść wczesny obiad, po czym
pożegnaliśmy stary Marrakesz.
Na jego obrzeżach dotankowaliśmy auta i ruszyliśmy na północ,
w kierunku Tangeru. Poruszaliśmy
się już tylko asfaltem, w dodatku
czekało nas kilka sytych godzin
jazdy, gdyż mieliśmy do portu oko-

fot. Przemysław Kaczmarek × 4

na hotelowym tarasie, znajdującym
się na jego dachu, opatuleni kocami, przy miarowych dźwiękach
bębnów.
Rano plac wyglądał zupełnie
inaczej. Było cicho, pusto, zniknęły
restauracyjne ogródki i stragany.
Weszliśmy więc w pobliskie wąskie uliczki medyny, prowadzeni
przez Beatę i Miłosza do tradycyjnej
apteki, gdzie czekała nas prezentacja produktów leczniczych i kosmetycznych, prowadzona przez
mówiącego biegle po polsku Marokańczyka. Był to wspaniały pokaz
nie tylko lokalnych produktów,
ale przede wszystkim marketingu,
prowadzonego bardzo zabawnie
i elokwentnie, bądź co bądź w obcym dla sprzedawcy języku, którego – jak twierdził – nauczył się
z Google’a. Poznaliśmy tradycyjne
marokańskie przyprawy, np. ha-
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TEKST: MICHAŁ ŚWISTAK

BRZMIENIE BEZDECHU
Sytuacja ostatnich miesięcy pokazuje nam, jak potężny cios został wymierzony
zdecydowanej większości branż oraz kręgów zawodowych. Niektóre z nich odnotowują
poważne straty, inne przeżywają wręcz gigantyczny kryzys. W jaki sposób rozwój
pandemii wpłynął na Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej? Jak artyści radzą sobie
z jej nieprzewidywalnymi wciąż konsekwencjami?

P

od koniec grudnia ubiegłego
roku, na kolejne już zaproszenie agencji Armstrong Music&
Arts, zespół udał się na długo wyczekiwane tournée po Chinach.
Występując po raz pierwszy pod
batutą czeskiego mistrza Marka
Šedivý’ego, odwiedził najważniejsze artystyczne miejsca kraju,
takie jak Yixing Grand Theatre
czy Lianyungang Grand Theatre.
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Jak przystało na sylwestrowo-noworoczną atmosferę, w repertuarze znajdowały się najsłynniejsze
europejskie walce oraz uwertury.
Muzycy fantastycznie odnajdywali
się w tak odległej nam kulturze.
Przestrzenny rozmach architektury zapierał dech w piersiach, azjatycka kuchnia zachwycała i wciąż
zaskakiwała. Chińska publiczność,
jak żadna inna na świecie, osobli-

wa zarówno w odbiorze, jak i relacjach z muzykami poza sceną,
reagowała nad wyraz żywiołowo.
Żadnych maseczek. Żadnych rękawiczek. Tłumnie wypełnione sale,
spontaniczne i serdeczne przywitania. Trudno uwierzyć, że w tym
samym momencie, zaledwie kilkaset kilometrów od OAB-owego
szlaku, SARS-CoV-2 grał już swoje
preludium…

W ferworze pracy
Tuż po azjatyckich sukcesach,
dosłownie parę godzin po powrocie
na Stary Kontynent, członkowie
OAB gościli już na scenie Auditorium Maximum w Krakowie, gdzie
rozpoczęli próby do Uniwersyteckiego Koncertu Noworocznego.
Gwiazdą wieczoru była wszechstronnie utalentowana Natasza
Urbańska, której orkiestra po raz
pierwszy towarzyszyła na ubiegłorocznej gali „The Glamorous
Show” podczas Festiwalu Muzyki
Filmowej. Wtedy to, zauroczona
poziomem pracy muzyków, artystka postanowiła spotkać się
z nimi na scenie ponownie, właśnie podczas swojego autorskiego
noworocznego wieczoru. Natasza
Urbańska dała się poznać jako

niezmiernie miła i serdeczna persona, jak i również niezwykle profesjonalna, dbająca o najmniejszy
detal wykonawczyni. Wspomnianą
wszechstronność dało się dostrzec
na wielu płaszczyznach: od bardzo
zróżnicowanego repertuaru (śpiewanego w 4 językach), poprzez
ogromną wiedzę sceniczną w kontekście oświetlenia czy scenografii,
aż po fantastycznie przygotowaną
i błyskotliwą konferansjerkę. Zespół pod kierownictwem Kamila
Barańskiego mistrzowsko dotrzymywał tancerce kroku.

Czas letargu
Szok i chaos. Odczucia towarzyszące początkom pandemii przypominały poniekąd te z wielkich
powodzi. Zapowiedzi ekspertów,

Pod koniec grudnia
ubiegłego roku
żadnych maseczek,
żadnych rękawiczek, tłumnie
wypełnione sale.
Trudno uwierzyć,
że w tym samym
momencie,
zaledwie kilkaset
kilometrów od
OAB-owego szlaku,
SARS-CoV-2 grał
już swoje preludium…

deklaracje władz, przygotowania do
klęski, a mimo wszystko rozpoczął
się koszmar. Cisza i bezwład wynikające z zawieszenia działalności
OAB wprawiły artystów w lęk o byt.
Tymczasem zamykanie granic
wywołało już trwogę izolacji, która
u ludzi podróżujących zawodowo,
odkąd tylko pamiętają, spowodowała ciężki do opisania paraliż.
Pozostało tylko wyczekiwanie
„co dalej”, podczas gdy pragnienie
ponownego koncertowania oraz
tęsknota za publicznością przybierały w zatrważającym tempie.
Błędne koło nagle się zamknęło –
uwaga ponownie zwrócona była
ku ekspertom i politykom. „Kiedy
znowu pozwolą nam oddychać?”
Po chwili internet zaczął dość
mocno uginać się pod naciskiem
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fot. Archiwum OAB
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fot. Marcin Zięba/Archiwum solisty Konu Kim × 4
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kowie niewiele miały wspólnego
z komfortem. W konsekwencji
muzycy, tak bardzo podekscytowani po bolesnej pauzie, stanęli
jednocześnie w obliczu wyzwania
natury logistycznej tudzież wykonawczej. Oddzielne pulpity, znacznie większe odległości pomiędzy
poszczególnymi wykonawcami,
maseczki utrudniające oddychanie,
a w konsekwencji koncentrację.
Szczęśliwie zwyciężyła atmosfera

wzajemnego wsparcia oraz nieskrywanej radości stęsknionych za
swym żywiołem artystów.

Na horyzoncie
pojawił się
wyjątkowy
projekt z udziałem
wschodzącej
gwiazdy ze świata
opery – Konu Kima,
koreańskiego
tenora.

In memoriam
Kolejnym wyzwaniem, z jakim
zmierzyli się członkowie OAB, było
przestrzeganie wciąż obowiązujących obostrzeń podczas koncertu
na żywo. A ponieważ doczekali
się upragnionej publiczności, poziom ekscytacji sięgnął już zenitu.

Przebudzenie
Nareszcie! Na horyzoncie pojawił się projekt! I to wyjątkowy, bo
z udziałem wschodzącej gwiazdy
ze świata opery – Konu Kima.
W drugiej połowie lipca orkiestra
towarzyszyła koreańskiemu tenorowi przy nagraniu płyty z ariami
operowymi Donizettiego, Belliniego
i Rossiniego. „Ze względu na pandemię, projekt będzie inny pod
każdym względem. Bardzo proszę
o zapoznanie się z wszystkimi zamieszczonymi informacjami i potraktowanie ich nadzwyczaj odpowiedzialnie” – czytali członkowie
zespołu we wstępnym planie pracy.
Istotnie, okoliczności towarzyszące
pracy w studio koncertowym przy
ZPSM im. M. Karłowicza w Kra-
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fot. Marcin Klejdysz/Archiwum OAB × 4

„działalności on-line”. Trudno się
dziwić, dla wielu było to panaceum
na „problemy z oddychaniem”.
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, z pełną odpowiedzialnością,
nie zrealizowała jednak tej recepty.
Zbyt intymnie podchodziła zawsze
do obcowania z publicznością. Wybitna zdolność interakcji jest przecież jednym z czołowych atutów
zespołu, tak często podkreślanym
w światowych recenzjach.

Muzycy stanęli
w obliczu wyzwania natury logistycznej tudzież
wykonawczej.
Oddzielne pulpity,
znacznie większe
odległości pomiędzy poszczególnymi wykonawcami,
maseczki utrudniające oddychanie,
a w konsekwencji
koncentrację.
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Mowa o koncercie inaugurującym
45. edycję Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie, będącym jednocześnie hołdem dla Krzysztofa Pendereckiego. 15 sierpnia w kościele
św. św. Piotra i Pawła zabrzmiały
3 utwory kompozytora: Adagio
z III Symfonii (wersja na orkiestrę
smyczkową), Koncert altówkowy
(wersja na wiolonczelę) oraz Sinfonietta per archi nr 1. Zespół poprowadził maestro Maciej Tworek,
a w roli solisty wystąpił znakomity
wiolonczelista młodego pokolenia –
Bartosz Koziak. Instrumentalna
brawura w połączeniu z niesłychaną wrażliwością wirtuoza dały jak
zwykle efekt piorunujący. Orkiestra, dla której twórczość niedawno
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zmarłego mistrza była niezwykle
bliska, równie godnie oddała cześć
swojemu mentorowi.

Głos nadziei
Janusz Bielecki, wieloletni przyjaciel OAB, czas powszechnego
artystycznego uśpienia postanowił
spędzić nad refleksją. W jej konsekwencji powstał koncert fortepianowy „Hope”, symbolizujący ten niezwykle ciężki okres. Kolejne części
utworu oddają emocje towarzyszące
nam tuż przed pandemią, w trakcie
jej trwania, z triumfalnym finałem

ilustrującym ujarzmienie niebezpieczeństwa. Pomysł zarejestrowania
kompozycji zrodził się niezwłocznie po jej powstaniu, a pod koniec
sierpnia jego realizację umożliwiła
Fundacja All Musses, trwały partner
zespołu. Przy fortepianie zasiadł
Ireneusz Boczek, nieoceniony solista i aranżer, autor instrumentacji
utworu. Orkiestrę poprowadził pełen wigoru i pogody ducha Tadeusz
Płatek, a nad całością czuwała ikona europejskiej reżyserii dźwięku –
Małgorzata Polańska z wytwórni
fonograficznej Dux.

W doborowym towarzystwie
Wśród ludzi renesansu, których OAB spotyka podczas swej
artystycznej podróży, jedno
z czołowych miejsc zajmuje niewątpliwie Michał Jurkiewicz.
Kompozytor, aranżer, wokalista
i instrumentalista grający na tak
wielu instrumentach, że nie sposób je wszystkie wymienić. Pasjonat kolejarstwa, motoryzacji,
zapalony mechanik i kolekcjoner.
Prapremiera jego oratorium „Psalmy miłości i nadziei” odbyła się
3 września na Stadionie Miejskim

w Kolbuszowej, w ramach 5. Festiwalu Psalmów Dawidowych.
Inspiracją corocznego wydarzenia
jest historia rodziny Ulmów, która
w 1944 r. została rozstrzelana przez
niemieckich żandarmów. Kompozytor, poprzez swój talent i niespotykany czar, od zawsze miał zdolność gromadzenia na scenie artystów najwyższej próby. Nic więc
dziwnego, że i tym razem, oprócz
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, chóru gospel i znakomitego
zespołu Jurkiewicza, zawitały
na niej takie osobowości jak Kuba

Badach, Andrzej Lampert czy
Basia Gąsienica-Giewont.

Pogoda na jutro
Dyrekcja zespołu wraz z Krakowskim Towarzystwem Przemysłowym z wielkim żalem powiadomili melomanów, iż tegoroczna
edycja Last Night of the Proms in
Cracow nie odbędzie się z uwagi
na pandemię. Aby nieco ukoić
serca publiczności, artyści dokonali nagrania koncertowego w magicznej scenerii kościoła św. Katarzyny w Krakowie. Repertuar

Niepewna
przyszłość, ciągłe
zmiany i nowe
wytyczne nie
hamują pasji oraz
zapału młodych
adeptów sztuki,
pełnych pomysłów
i stęsknionych
za obcowaniem
z publicznością.

obejmował kameralne kompozycje
Krzysztofa Pendereckiego. Efekt
tego niezwykłego przedsięwzięcia
możemy podziwiać już od 1 października na platformie YouTube.
Przezwyciężając wciąż lęki, w nieustannym poszukiwaniu tlenu,
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej realizuje kolejne artystyczne
plany. Już za chwil kilka muzycy
znów zasiądą przy mikrofonach,
aby zarejestrować dorobek kompozytorski Stanisława Wisłockiego,
wybitnego dyrygenta i pianisty,
a następnie dzieła teatralne i filmowe mistrza Krzysztofa Pendereckiego. Niepewna przyszłość,
ciągłe zmiany i nowe wytyczne
nie hamują najwyraźniej pasji oraz
zapału młodych adeptów sztuki,
pełnych pomysłów i zawsze gotowych do działania.

ORKIESTRA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ (OAB)

J

fot. Marcin Klejdysz/Archiwum OAB

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

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

POLSKIE PROBLEMY

NA POLSKICH DROGACH
W oczekiwaniu na nowe przepisy regulujące relację pieszy – kierujący oraz
uregulowania dotyczące tzw. urządzeń transportu osobistego (czyli tzw. UTO) odbiegnę
w dzisiejszym artykule od charakteru artykułów poprzednich. Oczywiście nie ucieknę
od przypominania przepisów ruchu drogowego i ich poprawnej interpretacji, ale dodam
do tego przekrój obserwacji zachowań kierujących oraz spróbuję dokonać ich diagnozy,
wskazując metody poprawy i zachęcając jednocześnie kierujących do samokontroli.
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poważnia mnie do tego nie
tylko pewien zasób wiedzy
eksperckiej i wieloletnia
praktyka, ale również to, że właśnie przejechałem Polskę wzdłuż
i trochę wszerz, więc moje spostrzeżenia są świeże, a wyciągane
wnioski – aktualne.

Prędkość
Wydaje mi się, że wielu kierujących wciąż nie przyswoiło sobie
definicji prędkości bezpiecznej.

Adresuję tę tezę do wszystkich
grup kierujących, w tym rowerzystów. Publikowane były wypowiedzi, że rowerzysta na drodze
rowerowej w mieście może jechać
z dowolną prędkością, byleby nie
przekraczać 50 km/h. To oczywista bzdura, podobnie jak – wracając do środowiska kierowców –
jazda autostradą z prędkością
140 km/h podczas zalegającej
mgły albo silnych opadów atmosferycznych.

W największym skrócie: kierujący ma jechać z prędkością
zapewniającą panowanie nad
pojazdem w istniejących warunkach ruchowo-drogowych
(widoczność, stan nawierzchni,
natężenie ruchu itd.). To przepisowe zabezpieczenie przed rozwijaniem zbyt dużej prędkości. Jest też
zabezpieczenie przeciwko jeździe
nazbyt wolnej: kierujący ma jechać
z prędkością nieutrudniającą ruchu
innym pojazdom. Jednocześnie

61

PRZEPISOWO
obowiązują nas, kierowców, ustanowione znakami lub przepisami
ogólnymi limity, których w doskonałych nawet warunkach jazdy nie
możemy przekroczyć. Tylko czy
wszyscy o tym wiedzą, czy na pewno je znają? Czy rzeczywiście dobieramy prędkość, którą rozwijamy,
biorąc pod uwagę przedstawiony
wyżej całokształt?
Odpowiedź jest niestety negatywna w przeważającej mierze
obserwowanych przypadków. Jak
ma się to w rzeczywistości, przedstawię na przykładach z trzech
rodzajów dróg.
» Obszar zabudowany, a wielu
(większość) kierowców jedzie z prędkością większą niż
70 km/h, co najmniej. Doganiają mnie praktycznie wszystkie
pojazdy jadące w tym samym
kierunku co ja, w tym te, które
wcześniej wyprzedziłem, włącznie z samochodami ciężarowymi. Jestem dla ich kierowców
zawalidrogą, niektórzy podejmują się wyprzedzania.
» Droga poza obszarem zabudowanym, a prędkość ograniczona znakiem do 60 km/h
i informacja o fotoradarze –
doganiam pojazdy, których
kierowcy hamują gwałtownie
do 40, 30 km/h. Po minięciu
kontroli radarowej i wymuszeniu mojego hamowania odjeżdżają „w siną dal”, gwałtownie
przyspieszając i nie wykazując
zainteresowania znakiem ograniczenia prędkości.
» Droga dwujezdniowa
o dwóch pasach ruchu dla
każdego kierunku, droga
ekspresowa, autostrada.
Staram się jechać z maksymalną dopuszczalną prędkością
w zależności od kategorii drogi
(100–140 km/h), z wykorzystaniem aktywnego tempomatu.
Oczywiście jego ustawienia
koryguję (zmniejszam ustawioną prędkość) przy pogorszeniu
się warunków jazdy – zgodnie
z definicją prędkości bezpiecz-
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nej i w związku z pojawiającymi
się znakami ograniczenia prędkości. Mniej więcej połowa
kierowców samochodów osobowych i motocykli towarzyszących mi na tych drogach
jedzie od 20 do 40 km/h ponad
obowiązujące prędkości, przy
czym różnica w stosunku
do prędkości maksymalnej
wzrasta tam, gdzie ustawiono
znaki tę prędkość ograniczające. Klinicznym przykładem
jest tzw. Zakopianka na od-

cinku od granicy Krakowa do
Lubnia. Od Krakowa do Myślenic maksymalna prędkość
100 km/h jest przekraczana
w „granicach przyzwoitości”
(choć o przyzwoitości trudno tu
mówić/pisać). Pojawiające się
co rusz ograniczenia prędkości do 70, a nawet 50 km/h są,
jakże często, wyraźnie łamane, a wielu kierowców jedzie
tak, jakby tych znaków w ogóle nie było. Od Myślenic do
Lubnia, przy obowiązujących
maksymalnie 120 km/h, wielu
kierowców jedzie z prędkością
autostradową, nic sobie nie
robiąc z występujących ograniczeń do 90 km/h. Jazda dla
stosujących przepisy kierowców
staje się koszmarem, walką

Lekarstwem na
niestosowanie
się kierowców do
obowiązujących
przepisów byłoby
powszechne
wprowadzenie do
szkół wychowania
komunikacyjnego
oraz popularyzowanie właściwego
stosunku do
zasad ogólnych
i przepisów szczegółowych.

o możliwość poprawnej jazdy
prowadzonej z kierowcami, którzy narzucają swoje reguły gry.
O jakiejkolwiek płynności jazdy
mowy być nie może, momentami
bywa niebezpiecznie.
Dlaczego jest tak źle? Oto diagnoza (odnosząca się oczywiście
do tych, którzy nie stosują przepisów) „choroby”, na którą od razu
przepisuję lekarstwo. Byłoby nim
powszechne wprowadzenie do
szkół wychowania komunikacyjnego oraz popularyzowanie przez

podmioty odpowiedzialne za ruch
drogowy i media właściwego stosunku do zasad ogólnych i przepisów szczegółowych:
1. podejście do wymogów stawianych przez prawo ruchu drogowego jak do czegoś, co raczej
szkodzi, niż pomaga; brak zrozumienia tego, że zadane przez
prawo ograniczenia są po to,
by zapewnić bezpieczeństwo
i pomagać we wzajemnym
współistnieniu na drodze,
2. p ośpiech – dążenie do zaoszczędzenia czasu poprzez
skrócenie czasu podróży, przy
jednoczesnym niedocenianiu zagrożenia, jakie niesie
ze sobą zwiększona prędkość,
3. brak precyzyjnego uświadamiania sobie, z jaką prędkoplejady.subaru.pl

ścią należy jechać na danym
odcinku drogi, brak należytej
koncentracji i bieżącej kontroli prędkości.
W tym miejscu należy postawić
następującą tezę: organy zarządzające ruchem i jednostki zarządzające drogami w naszym kraju nie
ułatwiają zadania kierowcom. Decydenci, zapominając o przepisach
ogólnych, o przepisie regulującym
prędkość bezpieczną, starają się
jakby prowadzić kierowców za rękę.
Prowadzi to do przeznakowywania
dróg, przy niejednokrotnie występującym podejściu: ustawimy znak
ograniczenia do 40 km/h, to kierowcy zrezygnują z przyspieszania
i jak pojadą 60–70 km/h, to będzie
akurat. Ponadto niepotrzebnie
wydłużane są obszary zabudowane, nie podnosi się dopuszczalnej
prędkości tam, gdzie odseparowano
ruch pojazdów od ruchu pieszych,
nie usuwa się oznakowania obowiązującego podczas robót drogowych (notabene znak robót drogowych jest – w większości przypadków zbędnie – wyposażany w znak
ograniczenia prędkości, choć
definicja prędkości bezpiecznej nakazuje wziąć ostrzeżenie o prowadzeniu robót jako kryterium doboru
prędkości jazdy). Ale, szanowni
kierowcy, waszym obowiązkiem
jest dostosowanie się do wszystkich przepisów, w tym również
wątpliwie zastosowanych znaków. Najpierw trzeba się zastosować, a potem wnioskować o zmianę
zauważonych nieprawidłowości –
inaczej powstaje anarchia.
Dodatkową trudność dla kierowców stanowi sposób odwoływania
znaków zakazu stosowany w krajach byłego obozu tzw. demokracji ludowej. Przejeżdżając przez
granicę z Niemcami lub wjeżdżając z Czech do Austrii, mamy do
czynienia z inną, bardziej czytelną
„filozofią” znakowania. Ograniczenie lub podwyższenie obowiązującej prędkości obowiązuje do znaku
odwoławczego. W krajach naszego
byłego obozu również, jednak
facebook.pl/MagazynPlejady

o odwołaniu znaku decyduje także
skrzyżowanie, które jadąc niełatwo
odróżnić od dojazdu do obiektu
przydrożnego, czy drogi wewnętrznej, które skrzyżowania nie tworzą
i znaku nie odwołują. Wymaga to
od polskich kierowców zwiększonej uwagi w celu dostosowania się do dopuszczalnej prędkości zadanej przez zarządzających
ruchem i drogami.
Na koniec tego wątku przypomnę obowiązujące w naszym
kraju limity prędkości:

D-39

Proszę o ich lepsze uświadomienie i przestrzeganie.

Drogi szybkiego ruchu
Problematyka zachowań kierowców na takich drogach łączy
się z kwestią prędkości, ale jej nie
wypełnia. Zacznę jednak od tego,
że te bardzo odważnie ustawione
limity prędkości (wśród krajów
europejskich tylko jeszcze Bułgaria
ma je na tak wysokim poziomie) są
zbyt niskie dla naszych mistrzów
długiej prostej.

Realia przedstawiają się następująco. Jedziemy drogą ekspresową lub autostradą, z maksymalną
dopuszczalną prędkością, wyprzedzając wolniej jadące samochody
osobowe, ciężarowe i autobusy.
Aktywny tempomat mamy ustawiony na tę maksymalną prędkość
+ kilka jednostek więcej, wkalkulowując błąd prędkościomierza.
Co rusz dogania nas niekoniecznie samochód z tzw. górnej
półki i „siada nam na zderzaku”
(przepraszam za kolokwializmy,
świadomie używane dla lepszego
zobrazowania sytuacji). Powstaje
dylemat: co robić? Nawet jeśli
przyspieszymy – dla tzw. świętego
spokoju – świadomie godząc się
na przekraczanie dozwolonej prędkości, czyli świadomie popełniając
wykroczenie, problem nie zniknie.
Owszem, skrócimy drogę i czas
wyprzedzania, ale to nie zadowoli
przecież naszego „poganiacza”. On
żąda, żebyśmy teraz błyskawicznie zjechali z lewego pasa ruchu,
ustępując mu drogi, ale my wiemy,
że najpierw musimy oddalić się
na właściwą odległość od właśnie
wyprzedzonego. „Poganiacz” tego
nie pojmuje, czemu dał dowód
wcześniej zbliżając się do naszego
pojazdu na odległość kilku lub,
w najlepszym razie, kilkunastu
metrów. Powstaje ryzyko, że będzie
chciał wyprzedzić prawym pasem
dokonując ryzykownej zmiany
pasa ruchu przy bardzo dużej
prędkości i bez właściwego odstępu. Ten gwałtowny manewr może
zaszkodzić całej naszej trójce, czyli
nam, jemu i pojazdowi, który właśnie wyprzedziliśmy. Często w grę
wchodzi jeszcze pojazd czwarty,
czyli kolejny pojazd jadący prawym
pasem. Wszystko to grozi karambolem, katastrofą w ruchu lądowym –
bo tak będzie zakwalifikowany
wypadek, w którym weźmie udział
kilka pojazdów i w jego następstwie
pojawi się kilka – kilkanaście poszkodowanych osób. Przy takich
prędkościach – mimo coraz lepiej
skonstruowanych i zabezpiePLEJADY 5/2020
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czonych pojazdów – ryzyko ofiar
śmiertelnych lub ciężko rannych
jest wysoce prawdopodobne. Jeśli
nie przyspieszymy przy wyprzedzaniu, narazimy siebie i innych
na wybuch dodatkowej agresji
„poganiacza”, a ryzyko, że podejmie
się on wyprzedzania z prawej strony, jak tylko pojawi się minimalna
luka, wzrośnie.
Niestety w takich warunkach
jeździmy na polskich drogach
szybkiego ruchu. Ciągły niepokój,
brak jakiejkolwiek płynności
jazdy i podejmowanie decyzji
budowanych na zasadzie wyboru mniejszego zła – myślę teraz
o tych kierowcach, którzy chcą
normalności i poprawności w zachowaniach na drodze. Problem
narasta wraz ze zwiększaniem się
natężenia ruchu na ekspresówkach
i autostradach.
Opamiętania nie widać. Nie potrafimy dorosnąć do świadomości
tego, że chwilowa prędkość nie
skróci znacząco czasu podróży,
że oszczędność minuty, dwóch
na odcinku np. Łódź – Warszawa
(tu chyba najczęściej zdarzają się
sytuacje, które opisuję) nie jest
warta igrania z bezpieczeństwem,
że przepisy ruchu drogowego są po
to, żeby zapewnić bezpieczeństwo
i wzajemne zrozumienie pomiędzy
uczestnikami ruchu, przewidywalność zachowań i płynność jazdy.
Zmuszanie innych do naruszania
przepisów, do podejmowania
prób ratowania sytuacji jest po
prostu karygodne. A wszystko
zaczyna się od łamania przepisu
o bezpiecznym odstępie i chęci popisania się, że potrafimy
jechać szybciej niż inni. Coraz
więcej pojazdów, którymi dysponujemy, ma aktywny tempomat. Wielu
ryzykantów nie włącza go tylko
dlatego, że ograniczyłby ich zapędy
poprzez wymuszenie bezpiecznego odstępu. Dodam tutaj, że jeśli
ustawimy ten najmniejszy z dostępnych, to, jeśli zaczynamy mieć
problem z utrzymaniem maksymalnej koncentracji lub pogarszają się
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warunki jazdy (np. zacznie padać
deszcz), powinniśmy przełączyć regulator odstępu na kolejny stopień.
Zanim dożyjemy (o ile inni
pseudokierowcy nam na to pozwolą) czasu, w którym wszystkie
samochody i autobusy będą wyposażone nie tylko w aktywne tempomaty, ale również w urządzenia
czytające znaki drogowe i adaptujące do nich i wszelkich limitów
prędkość pojazdu, konieczne
wydaje się uzupełnienie polskich
przepisów przy jednoczesnej poprawie ich egzekucji.
Nasz zapis mówiący o tym, że odstęp od poprzedzającego pojazdu
ma być bezpieczny, jest niewystarczający i praktycznie niemożliwy
do wyegzekwowania. Należy wprowadzić obowiązek jazdy z zachowaniem odstępu równego co najmniej
połowie osiąganej prędkości, jeśli
dopuszczalna prędkość na drodze
przekracza 50 km/h. Czyli odstęp
od poprzednika przy prędkości
70 km/h musi być minimum 35-metrowy, a przy prędkości 120 km/h –
co najmniej 60-metrowy. Skorzystajmy ze wzorów krajów o wyższej
cywilizacji motoryzacyjnej, w których dodatkowo szczególnie obciążone ruchem autostrady znakuje się
znacznikami właściwego odstępu.
Pomaga to w egzekucji i orientuje
kierowców o słabiej wyrobionej
wyobraźni.

Zapis mówiący
o tym, że odstęp od
poprzedzającego
pojazdu ma być
bezpieczny, jest
niewystarczający
i praktycznie
niemożliwy do
wyegzekwowania.
Należy wprowadzić obowiązek jazdy z zachowaniem
odstępu równego
co najmniej
połowie osiąganej
prędkości,
jeśli dopuszczalna
prędkość na drodze
przekracza
50 km/h.

Możliwość wyprzedzania z prawej strony należy na autostradzie
i drodze ekspresowej ograniczyć
tylko do odcinków poprzedzających zjazdy i występujących bezpośrednio za wjazdami na te drogi
szybkiego ruchu.
Pod rozwagę podam też przepisy
dotyczące prędkości i zakazów
wyprzedzania obowiązujące u naszych południowych sąsiadów
(Słowacja) i wyrażone odpowiednikiem naszego znaku D-39.

sobie i innym udowadniać. Proszę
uwierzyć, że jazda płynna, spokojna,
przewidywalna, czytelna przynosi
dużo satysfakcji kierowcom i pasażerom. Niecierpliwość, pośpiech,
ryzyko, o ile szczęśliwie (pamiętajmy, że tylko do czasu) nie skończy
się źle, albo tragicznie, przynosi
jedynie zmęczenie, zdenerwowanie
oraz zwiększone zużycie paliwa
i podzespołów pojazdu. A jeśli uważamy, że prędkość to nasz żywioł,
wykupmy sobie jazdy na torze wy-

Bezpieczna odległość
60 m

45 m

Póki zmiany naszych przepisów nie nastąpią, apeluję o ścisłe
przestrzeganie tych, które są, prosząc jednocześnie o uruchomienie
rozsądku i wyobraźni. Nie jest
bezpiecznym odstępem odległość
kilkunastu metrów od poprzedza-

Keep apart
2 chevrons
jącego pojazdu, którą to odległość
przejedziemy – jadąc 140 km/h –
w czasie reakcji, czyli czasie, w którym dopiero zacznie działać układ
hamulcowy. I przestańmy na drodze
gonić się z czasem i próbować coś
plejady.subaru.pl

ścigowym lub w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, albo wyróbmy
licencje i weźmy udział w sporcie
samochodowym. Szanujmy uczestników ruchu drogowego, szanujmy
przepisy – na drogach publicznych
nie ma miejsca na ryzyko, które
jakże często lekceważymy, uważając, że wypadki zdarzają się innym,
nie nam.

Jazda w mieście
Ograniczenia objętościowe artykułu powodują, że jedynie zasygnalizuję problemy, do których niewątpliwie powrócę przy kolejnej okazji.
Największym ciągle jest zachowanie kierowców przed
i na przejściach dla pieszych
i przejazdach dla rowerzystów.
Przypomnę, że aktualnie obowiązujące przepisy zobowiązują
każdego kierującego do zmniejszenia prędkości przed tymi
miejscami w celu nienarażania
facebook.pl/MagazynPlejady

na niebezpieczeństwo nie tylko
tych, którzy znajdują się na przejściach lub przejazdach, lecz również tych, którzy na nie wchodzą
lub wjeżdżają. Gdyby wszyscy
stosowali się do tego wymogu ograniczenia prędkości, gdyby zrozumieli, że przejścia i przejazdy mają
być enklawą bezpieczeństwa odpowiednio pieszych i rowerzystów, nie
trzeba by było dookreślać przepisów.
Druga strona tego problemu to piesi
i rowerzyści zachowujący się, jakby
mieli nie jedno, ale kilka żyć.
Kolejna kwestia to rozszerzające traktowanie przepisu dotyczącego sygnału żółtego, a nawet
godzenie się z przejazdem na sygnale czerwonym. Przypomnę,
że sygnał żółty w trójbarwnej
sygnalizacji świetlnej zezwala
na wjazd jedynie wówczas, gdy
w momencie jego wyświetlenia
znajdowaliśmy się tak blisko
sygnalizatora, że nie zdążylibyśmy się przed nim zatrzymać
bez gwałtownego hamowania.
Powtórzę: gwałtownego.

Zachowania na skrzyżowaniach
o ruchu okrężnym, wymuszanie
pierwszeństwa przy przecinaniu
się kierunków ruchu, niechlujne
ustawienia do zmiany kierunku
jazdy, niedocenianie roli kierunkowskazów, lekceważenie obowiązku szczególnej lub zwykłej
ostrożności, egoizm przejawiający
się np. w blokowaniu skrzyżowań,
niezrozumienie nowych przepisów
o suwaku i korytarzu bezpieczeństwa – to tematy, do których powrócę w przyszłości.
Podsumowując, pragnąłbym,
żeby po przeczytaniu tego artykułu
każdy z kierujących pochylił się
nad swoim sposobem kierowania
pojazdem i wyciągnął wnioski,
które przyczynią się do lepszego
prowadzenia pojazdu. I żeby odczuł
z tego powodu satysfakcję oraz
doczekał się uznania w swoim środowisku (w tym wśród osób, które
przewozi).
Chciałbym, żeby zapanowała
powszechna moda na rzetelną
jazdę z nastawieniem na przestrzeganie reguł gry, czyli przepisów ruchu drogowego i współpracy pomiędzy wszystkimi
uczestnikami ruchu. Żeby ci,
którzy ponownie odwiedzają
nasz kraj, zauważyli tę wyraźną
poprawę jakości, czyli bezpieczeństwa i płynności ruchu.
Żeby jeżdżący tylko wewnątrz
naszego kraju odczuli tę zmianę,
a ci nieprzekonani do wartości,
o których piszę, poczuli się zmarginalizowani i również, niechby
tylko pod tym wpływem, zmienili
swe zachowania. Żebyśmy wszyscy zrozumieli, że wszystkim
z tym będzie lepiej, to znaczy
bezpieczniej, płynniej, spokojniej, przewidywalniej.
Nie bądźmy byle jacy za kierownicą – pozwalam sobie raz
jeszcze zaapelować.
Mam nadzieję, że również osoby odpowiedzialne za legislację
oraz projektowanie i zatwierdzanie organizacji ruchu wyciągną
z tego artykułu wnioski dla siebie.
PLEJADY 5/2020
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drzwi w taki sposób, by osłaniały próg –
wchodzący do auta nie zabrudzą sobie
o niego nogawek. Forester pod względem
ergonomii wnętrza został zaprojektowany tak, że nie trzeba się do niego przyzwyczajać ani dostosowywać. (…)

auto motor i sport
NR 8/SIERPIEŃ 2020

Dla wtajemniczonych
Forester z wiekiem stał się dojrzalszy, szlachetniejszy i wygodniejszy, ale
też, co może wydawać się niemożliwe,
jeszcze bardziej uniwersalny. W teście –
Subaru Forester z hybrydowym napędem
e-Boxer. (…)

Na własnych zasadach
(…) Do świata Forestera łatwo się dostać, ponieważ jego duże drzwi otwierają
się niemal pod kątem prostym, a komfortowe fotele umieszczono na optymalnej
wysokości. W nienagannie wykończonym wnętrzu czujesz się po prostu bezpiecznie. I wiesz, że ludzie na zewnątrz
nawet nie domyślają się, jak przyjemna
atmosfera panuje w środku, bo ten samochód nie zwraca na siebie uwagi na
ulicy. Mimo że to SUV, w obszernych
fotelach siedzi się głęboko, a nie jak na
stołku. Do ergonomii nie można mieć
zastrzeżeń, ilość miejsca we wnętrzu jest
natomiast tak duża, że nie sposób potem
docenić przestronności innych aut. Również z tyłu na podgrzewanej kanapie nie
brakuje miejsca ani na nogi, ani wokół
głowy – także wysokim pasażerom. Jest
też wiele schowków z instalacją do ładowania smartfonów. Pomyślano nawet
o takich szczegółach jak ukształtowanie
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Kryje w sobie więcej, niż zdradza wygląd
(…) Po dwóch dniach jazdy Foresterem
upada nasze podejrzenie, że miłośnicy
tego auta tworzą coś w rodzaju sekty.
Ten samochód nie zapewnia złudnego
poczucia bezpieczeństwa, on rzeczywiście jest bezpieczny i stara się czuwać
nad swoimi pasażerami. Nie spodziewaliśmy się, że SUV Subaru jest tak bogato
wyposażony w zaawansowane systemy
asystujące. Między innymi dzięki dwóm
kamerom umieszczonym na przedniej
szybie automatyczny tempomat działa niezwykle płynnie i precyzyjnie.
Niemniej jednak trzeba się pogodzić
z tym, że Forester, niczym nadopiekuńczy rodzic, ciągle napomina kierowcę.
Nie patrzysz na drogę? Zwlekasz z ruszaniem spod świateł? Najeżdżasz bez
kierunkowskazu na biały pas na jezdni? Wysiadasz bez sprawdzenia, czy
na kanapie nie zostało dziecko? Zaraz
usłyszysz i zobaczysz napominający
sygnał. Początkowo można to odbierać
jako nadmiar troski, ale mamy wrażenie,
że w dobie nadużywania smartfonów
takie systemy są nie tylko przydatne,
ale wręcz konieczne.
Hybryda w wydaniu Subaru
W Polsce Subaru Forester jest oferowane wyłącznie w jednej hybrydowej
wersji z benzynowym bokserem współpracującym z silnikiem elektrycznym.
Jeśli więc chcesz ten model kupić, nie
musisz godzinami analizować zalet i wad
różnych napędów. Podobnie ma się sprawa z wyposażeniem. Tu wszystko jest
proste i nie trzeba, tak jak w wypadku
niemieckich marek, korzystać z wiedzy
człowieka z doktoratem z zakresu specyfikacji samochodowej, by przez pomyłkę
nie zamówić auta z pełnym wyposażeniem, za to ze zwykłą stacyjką zamiast
z przyciskiem do uruchamiania silnika.
Subaru od lat podąża swoją drogą.
I tak jest też w tym wypadku. Forester to
samochód hybrydowy, ale zbudowany

według oryginalnego projektu. To konstrukcja oparta na 12-woltowej instalacji
elektrycznej, czyli rozwiązaniu, które
plasuje to auto pomiędzy tradycyjną
hybrydą a pojazdem typu mild hybrid. Forester ma niewielki akumulator (zdolny
zmagazynować 13,5 kWh energii) i stosunkowo słaby, połączony ze skrzynią
biegów silnik elektryczny o mocy 17 KM.
Korzystając wyłącznie z energii elektrycznej, Forester jest w stanie rozpędzić
się tylko do 24 km/h i to pod warunkiem,
że kierowca zabiera się do jazdy w ślimaczym tempie. W przeciwnym razie auto
rusza z pomocą obydwu silników i przy
akompaniamencie przyjemnie brzmiącego boksera z filtrem cząstek stałych. Hybrydowy napęd Subaru potrafi wyłączyć
silnik spalinowy nawet przy 90 km/h,
ale jednostka elektryczna jest za słaba,
żeby utrzymać tę prędkość na dłuższym
dystansie, więc po krótkim czasie do gry
znowu wchodzi bokser.
Dzięki takiej konstrukcji hybrydowy
Forester jest stosunkowo lekki (1683 kg)
i takie, bez dwóch zdań przyjemne, wrażenie sprawia podczas jazdy. To w wypadku SUV-a duża zaleta. Ale też czuć, że
potencjał elektrycznej części napędu jest
niewielki. Jaki wpływ taka koncepcja ma
na zużycie paliwa? Forester spala średnio
8,9 litra benzyny na 100 km, a jeśli nie
przyspiesza się dynamicznie i nie przekracza 90 km/h, spalanie może spaść do
6,5 l/100 km. (…)
W przypadku Forestera napęd na
cztery koła jest realizowany za pomocą
sprzęgła, które reguluje przekazywanie
momentu obrotowego do tylnej osi. Wyjściowo mechanizm ustawia rozłożenie
napędu przód/tył w proporcjach 60/40.
Ale maksymalnie na przednie koła może
trafić 80 procent momentu napędowego,
a na tylne 50 procent.
Oryginalnie pracuje bezstopniowa
skrzynia biegów. Podczas ostrzejszego
przyspieszania symuluje zmiany 7 przełożeń. (…)
Po tygodniu spędzonym z Foresterem
już wiem, dlaczego ten model ma tylu
wyznawców – uspokaja tempo życia i nie
stawia ograniczeń. Forester znakomicie
sprawdza się w roli jedynego auta w rodzinie, a jego największą zaletą jest wszechstronność.
plejady.subaru.pl

www.motonews.pl

wygląda dużo ciekawiej i milej niż jednolite czarne wnętrza, jak w większości
samochodów.
Bagażnik tego modelu Subaru jest po
prostu OK. Nie wyróżnia się zbytnio pojemnością, nie jest też mały. Zwyczajnie
standard dla tej klasy samochodów. Na
pochwałę zasługują haczyki na zakupy,
wyglądają na dość słabe, jednak znakomicie spełniają swoje zadanie.
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Subaru XV – trochę
więcej niż crossover
Subaru XV to crossover produkowany
od 2012 roku, który zbudowany został na
płycie podłogowej Imprezy. W roku 2017
do produkcji trafiła druga generacja tego
modelu. Jakie są nasze odczucia względem
XV? Dlaczego jest to tak mało popularny
samochód? Zapraszam do artykułu. (…)

Wnętrze Subaru XV
We wnętrzu praktycznie króluje prostota. Deska rozdzielcza jest zrobiona estetycznie, prosto i minimalistycznie. Czarna deska rozdzielcza z pomarańczowymi
przeszyciami daje przyjemne wrażenia
estetyczne poprzez brak monotonii.
W środkowej części deski zlokalizowany jest duży dotykowy wyświetlacz
odpowiedzialny za sterowanie całym
systemem multimedialnym, który wspiera
obsługę Android Auto oraz CarPlay.
Wyświetlacz jest bardzo czytelny i nawet w słońcu wszystko dobrze widać. Jest
to przydatna funkcja, gdyż nad przednimi
fotelami jest szyberdach. Pod wyświetlaczem jest prosty moduł sterowania automatyczną klimatyzacją.
(…) Praktycznie każda funkcja ma swój
przycisk na kierownicy. Z koła kierownicy można włączyć nawet podgrzewanie
kierownicy. Mimo tego nagromadzenia
przycisków obsługa jest prosta i intuicyjna, a przyciski duże i łatwe do obsługi. (…)
Fotele w Subaru XV są podgrzewane
dwustopniowo. (…) W tylnym rzędzie siedzeń jest zadziwiająco dużo miejsca na
nogi. Dzięki dużym tylnym drzwiom, łatwo
jest wsiąść i wysiąść z tyłu.
Cała tapicerka, zarówno tylna, jak i z
przodu pojazdu, jest przeszywana pomarańczową nicią, dzięki czemu całość
facebook.pl/MagazynPlejady

Osiągi Subaru XV
Subaru słynie z symetrycznego napędu na cztery koła oraz silników typu
boxer. Ten egzemplarz został wyposażony
w dwulitrowy silnik boxer ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym – taki
układ zyskał nazwę e-BOXER.
Silnik ten przekazuje moc na wszystkie cztery koła poprzez automatyczną
skrzynię biegów CVT Lineartronic. Moc,
jaką dysponuje Subaru XV, to 150 KM,
nie czyni to oczywiście z tego auta wyścigówki, ale w zupełności wystarczy do
codziennego użytkowania.
Spalanie w trybie mieszanym oscyluje
około 7,5 l/100 km. Biorąc pod uwagę fakt,
że jest tu stały napęd na 4 koła, to nie jest
to wcale tak wiele.
Prowadzenie samochodu jest pewne i przyjemne niezależnie od tego, czy
jedziemy po asfalcie, czy postanowimy
z niego zjechać. Po opuszczeniu utwardzonych dróg można dopiero docenić
możliwości jezdne tego samochodu.
Napęd AWD zastosowany przez japońskiego producenta praktycznie ośmieszy
każdy inny samochód tego typu. Mając do
dyspozycji opcję X-MODE wjedziemy tam,
gdzie większość aut w tej klasie nie może,
no i wyjedziemy.
Prześwit Subaru XV to aż 22 cm. Samochodem bez obaw można wybrać się do
lasu, czy przejechać polną drogą bez obaw
o urwanie czegokolwiek. Na szutrowych
drogach XV czuje się jak w domu (…).
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Podsumowanie
Najmniejszy z crossoverów/SUV-ów
Subaru to samochód dający dużo satysfakcji z jazdy. Świadomość stałego napędu
na 4 koła oraz większy prześwit zachęcają
do opuszczania ubitych szlaków i poznawania zwiedzanych miejsc od zupełnie
innej strony. (…)
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