
Tribeca

Boxer Diesel

Debiuty 2008
Genewa Motor Show

Pierwsze wrażenia z jazdy

NR 1(20)/2008 CENA 6,50 ZŁ ISSN 1897-1989

M A G A Z Y N M I Ł O Ś N I K Ó W S U B A R U

O sporcie i nowych wyzwaniach
Mirosław Szymkowiak

Dyrektor Masatsugu Nagato dla Plejad
O atutach Subaru

Komfort i wszechstronność



Infolinia: 0-801 800 082 www.securitas.pl

Obawa o bezpieczeƒstwo auta to powa˝ny problem. Podobno z∏odziej otwiera ka˝dy samochód w 60 sekund...
Dzi´ki europejskiej sieci stacji monitorowania Track & Trace, my zlokalizujemy Twoje auto w 15 sekund od otrzymania sygna∏u 
alarmowego. I nie spuÊcimy go z oka, a˝ do chwili, gdy znów w nim wygodnie usiàdziesz.

Pozycjonowanie i monitorowanie pojazdów na terenie Europy zapewnia Securitas Alert Services.

a world leader 

in Security

Sec07xx-230x300_v15  5/11/07  13:20  Page 1



3MAGAZYN MIŁOŚNIKÓW SUBARU

NA POCZĄTEK

Radio zameldowało, że w sobotę 8 mar-
ca, na polskich drogach zginęło w 109
wypadkach 26 osób. Informacji tej
na próżno szukać na pierwszych stro-
nach gazet. Prezydent nie ogłosił żałoby
narodowej. Krótki komentarz policji –
tak bywa, gdy robi się cieplej i kierowcy
zachęceni ładną pogodą jeżdżą szybciej.
No tak, był to piękny, słoneczny dzień.
Czy nie zbyt piękny, aby umierać?
Twierdzenie, że przyczyną takiego sta-
nu rzeczy jest głównie stan naszych
dróg, nie odpowiada prawdzie. Prawdą
natomiast jest, że wwiiee  mmyy  llee  ppiieejj. Jest
chy ba ce chą na ro do wą, że Po lak ge ne -
ral nie wie le piej. Bu dow la niec, któ ry
nie za bez pie cza fun da men tów do mu
przed wil go cią, bo prze cież ni gdy te go
nie ro bił, wie le piej. A in struk cje ar chi -
tek ta nie ma ją zna cze nia. Kie row nik
bu do wy za le ca ją cy „oszczęd no ści”
w po sta ci za sto so wa nia tań szych ma te -
ria łów, czy też mniej wy trzy ma łych ele -
men tów na kon struk cje więź by da cho -
wej, też wie le piej. A że cza sem się ja -
kaś ha la za wa li – no cóż. Śledz two,
pierw sze stro ny ga zet, ktoś uka ra ny.
Ale nie ma to żad ne go wpły wu na in -
nych – oni i tak w dal szym cią gu wie -
dzą le piej. 
Pi sem ne in struk cje po stę po wa nia stwo -
rzo ne przez praw dzi wych fa chow ców
nie ma ją dla nas zna cze nia. Więc ła ta -
my dziu ry w as fal cie przy ujem nych
tem pe ra tu rach gwa ran tu ją cych brak
zwią za nia ła ty z pod ło żem. Bu du je my
au to stra dy, w któ rych… za bra kło po bo -

czy. Zno wu ktoś – w tym przy pad ku ja -
kiś de cy dent – wie dział le piej. 
Gdy zna na oso ba, bar dzo do bry kie row -
ca, wie lo krot nie prze kra cza jąc pręd kość
w mie ście po wo du je wy pa dek, więk -
szość ko men ta rzy kon cen tru je się na…
nie rów no ści na wierzch ni.
Po la cy, ja ko kie row cy, po dob nie jak
i w in nych dzie dzi nach ży cia, po pro stu
wie dzą le piej.
Wie dzą, że ogra ni cze nia pręd ko ści są
bez sen sow ną szy ka ną pań stwa wo bec
swo bo dy oby wa te li. Zwal nia ją więc tyl ko
tam, gdzie przewidują nie bez pie czeń -
stwo za pła ce nia man da tu. Nie tam,
gdzie ist nie je po ten cjal ne nie bez pie czeń -
stwo. Wy prze dza nie na po dwój nej cią -
głej li nii, do wol ne prze kra cza nie ogra ni -
czeń pręd ko ści, wy prze dza nie na pa sach
dla pie szych, brak sy gna li zo wa nia za mia -
ru skrę tu, czy też zmia ny pa sa ru chu –
wszyst ko to jest trak to wa ne ja ko spo sób

na „spraw niej sze” po ru sza nie się, lub co
naj wy żej ja ko „ka wa ler ski de likt”.
Bo prze cież to my wie my le piej, jak na -
le ży jeź dzić. Oczy wi ście, wie my też, jak
wie lu „idio tów” po ru sza się po pol skich
dro gach. Jak że wie lu in nych kie row ców
po peł nia ka ry god ne błę dy.
Tak, o tym wszy scy do brze wie my. 
A mo że, a mo że oni… też po pro stu…
wie dzą le piej? Ty le że ich „lep sza wie -
dza” jest in na od na szej, a spo tka nie
dwóch wwiiee  ddzząą  ccyycchh  llee  ppiieejj zo sta nie za no -
to wa ne w sta ty sty ce? 
Sta raj my się sto so wać do obo wią zu ją -
cych prze pi sów. Nie wie rzę, że na gle

wszy scy za czną jeź dzić do kład nie zgod -
nie z ko dek sem dro go wym. Nie wie rzę,
że nikt nie bę dzie prze kra czał do zwo lo -
nej pręd ko ści. Ale mo że, za miast o 100
wy star czy nam o 15 km/godz.? Po li -
cja da nam spo kój, a my do je dzie my
bez piecz niej do ce lu. Nie war to ry zy -
ko wać ca łe go ży cia dla za osz czę dze -
nia 15 mi nut. 
W żad nym sa mo cho dzie nie ma sys te -
mów za stę pu ją cych zdro wy roz są dek.
Ani sys tem na pę du, ani VDC, ani po -
dusz ki po wietrz ne w do wol nej ilo ści nie
zwal nia ją z my śle nia. Rów nież nasz no -
wy sys tem ISR od te go nie zwal nia.
Z na dzie ją, że ni gdy nie bę dzie oka zji
do spraw dze nia je go funk cjo no wa nia,
ży czę Pań stwu szerokiej drogi.

Wi told Ro gal ski
DY REK TOR SUB A RU IM PORT POL SKA

Wiemy lepiej!
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Podczas plebiscytu
„Auto Lider 2007”
Subaru WRX STI
zajęło dwukrotnie II
miejsce – w kategorii
„Auto sportowe i
kabriolet” oraz
„Najatrakcyjniejsza
reklama prasowa”.

Subaru Import Polska
sp. z o.o. zostało przy-
jęte do elitarnego gro-
na najdynamiczniej
rozwijających się firm
zrzeszonych w klubie
Gazele Biznesu.

Sukcesy Subaru Import
Polska zostały uhono-
rowane przez Fuji
Heavy Inddustries na-
grodą „New Sales Re-
cord in 2007”. W ubie-
głym roku do polskich klientów z sa-
lonów Subaru wyjechały 1454 auta.

Czytelnicy „Auto
Świata” docenili
Subaru i podczas
plebiscytu
„Auto 1 – 2008”
przyznali nam

specjalne wyróżnienie w kategorii
innowacje techniczne za
„niekonwencjonalny silnik Diesla
w układzie bokser”. Pierwsze Subaru
tankujące olej napędowy pojawią
się na naszych drogach w kwietniu.

W sezonie 2008 Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski
punkty dla Subaru w klasyfikacji
producenckiej zdobywać będą dwie
załogi: Leszek Kuzaj i Craig Parry oraz
Sebastian Frycz i Jacek Rathe.
Bronią naszych załóg będą nowe
Imprezy N14, które dostarczą Państwu
emocji na odcinkach specjalnych:

� Rajdu Krakowskiego 11 - 12.04
� Rajdu ELMOT-Remy 9 - 10.05
� Rajdu Polskiego 6 - 8.06
� Rajdu Subaru 4 - 6.07
� Rajdu Rzeszowskiego 8 - 10.08
� Rajdu Karkonoskiego 29 - 30.08
� Rajdu Orlen 19 - 21.09
� Rajdu Dolnośląskiego 10 - 11.10

Serdecznie zapraszamy do
kibicowania.

Subaru w RSMP 08
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wydarzenia
TEKST: MARCIN SKRZYŃSKI

FOT.: MOTO TARGET, SUBARU

Nowy Subaru Forester
Pierwszą z nich jest Subaru Forester
trzeciej generacji – SUV bazujący
na rozwiązaniach technicznych Imprezy.
Nowy Forester jest o 110 mm wyższy
i o 45 mm szerszy od poprzednika,
a rozstaw osi został powiększony
o 90 mm. Wszystko w celu zapewnie-
nia większego komfortu i przestrzeni
dla dużej rodziny aktywnie spędzającej
czas i zwykle podróżującej z dużą ilo-
ścią bagażu. Co ważne, mimo zwiększe-

nia wymiarów zewnętrznych, nowy Fo-
rester jest jeszcze łatwiejszy w prowa-
dzeniu. Duża w tym również zasługa
symetrycznego napędu wszystkich czte-
rech kół oraz systemów wspomagają-
cych jazdę, takich jak SI-DRIVE – po-
zwalającego na zmianę charakterystyki
prowadzenia, czy VDCS – czuwającego
nad stabilnością toru jazdy. Stylizacja
nadwozia jest świeża i oryginalna,
a jednak doskonale rozpoznawal-
na przez wielbicieli marki Subaru.

Boxer Diesel
Pod maską modeli Outback i Legacy,
debiutuje pierwszy silnik wysokoprężny
Subaru z przeciwsobnym układem cy-
lindrów. To druga niezwykle ważna pre-
miera Subaru w Genewie. Nowa jed-
nostka charakteryzuje się niskim współ-
czynnikiem drgań oraz niewielkimi ga-
barytami. Co więcej, konstrukcja nowe-
go boksera pozwala na umieszczenie go
dużo niżej w komorze silnika, co przy-
czynia się od obniżenia środka ciężko-

Debiuty
salonu
genewskiego

Wśród premier
tegorocznego Salonu
Samochodowego
w Genewie znalazły się
dwie gwiazdy Subaru,
które mają szansę
wywołać duże
zamieszanie
na europejskim rynku
motoryzacyjnym.
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ści, a tym samym poprawy zachowania
auta w warunkach drogowych.

Impreza STI
Na stoisku Subaru nie mogło oczywi-
ście zabraknąć kultowego modelu Im-
preza STI, który zadebiutował podczas
ubiegłorocznego Salonu Samochodo-
wego w Tokio. Trzecia generacja to zu-
pełnie nowa konstrukcja, zarówno sty-
listycznie, jak i mechanicznie, chociaż
nie pozbawiona cech typowych dla

Subaru, takich jak symetryczny napęd
na cztery koła, czy turbodoładowany
silnik o dużej mocy. Rasowe STI w nie-
bieskim kolorze było jednym z naj-
chętniej fotografowanych obiektów
stoiska Subaru.

Concept Cars
Sporym zainteresowaniem zwiedzają-
cych cieszyły się ekologiczne pojazdy
koncepcyjne, będące zapowiedzią przy-
szłych modeli produkcyjnych koncernu.

Nowy Subaru
Boxer Diesel
emituje do

atmosfery zaledwie
148 g/km CO2.

Zgodnie ze sportowym du-
chem Subaru, 16-zaworowa,
turbodoładowana jednostka
wysokoprężna cechuje się do-
skonałymi osiągami. Moc
maksymalna 150 KM osiąga-
na jest przy 3600 obr./min.,
a maksymalny moment obro-
towy 350 Nm dostępny jest
już przy 1800 obr./min.

Gwiazdą stoiska Subaru w Genewie
był model Forester. Goście mogli
podziwiać również przekroje
odsłaniające wzmocnienia
konstrukcji auta oraz najważniejsze
podzespoły.

Po prawej: Pan Ikuo Mori prezes
i dyrektor zarządzający Fuji Heavy
Industries oraz Toshio Masuda
dyrektor projektu Legacy Outback
z dumą prezentują pierwszy silnik
wysokoprężny z przeciwsobnym
układem cylindrów.
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Europejską premierę miał przedstawio-
ny wcześniej w Tokio G4e Concept.
Elektryczny pojazd nie emituje do at-
mosfery szkodliwych substancji, może
też przejechać 200 kilometrów bez po-
trzeby ładowania litowo-jonowej bate-
ri, umieszczonej pod płaską podłogą
przedziału pasażerskiego.
Alternatywnym rozwiązaniem dla osób
mieszkających w dużych metropoliach
jest Subaru R1e – elektryczny pojazd
opracowany we współpracy z Tokyo
Electric Power Company. Baterie kom-
paktowego auta możemy naładować
w ciągu 8 godzin, używając do tego ce-
lu prądu ze zwykłego gniazdka sieci do-
mowej. W awaryjnych sytuacjach po-
trzeba jedynie 15 minut na naładowa-
nie baterii w 80%. W 2009 r. koncern
Fuji Heavy Industries planuje wprowa-
dzić na rynek japoński około 100
sztuk pojazdu. �



ISR, czyli Inteligentny System Ratunkowy, może radykalnie
zwiększyć szansę na uratowanie poszkodowanych osób.
Subaru Import Polska, jako pierwsza firma w Polsce, zdecydo-
wało się na wprowadzenie sytemu ISR we wszystkich oferowa-
nych modelach samochodów.
Zasada działania systemu jest prosta. Zgłoszenie sytuacji awa-
ryjnej w systemie realizowane jest automatycznie, na skutek
wzbudzenia znajdujących się w pojeździe czujników wykrywają-
cych przeciążenia, do których dochodzi w czasie wypadku. Infor-
macja z pojazdu przesyłana jest dzięki usługom sieci Orange
GSM do stale funkcjonującego Centrum Monitoringu Securitas.
Dyżurujący operatorzy otrzymują natychmiast sygnał alarmu,
z informacją o czasie i miejscu wypadku oraz opisem alarmują-
cego pojazdu, umożliwiającymi zweryfikowanie zdarzenia i po-
wiadomienie właściwych służb ratowniczych. Użytkownik syste-

mu ma możliwość dokonania u operatora subskrypcji dodatko-
wych usług, takich jak zabezpieczenie antykradzieżowe pojazdu,
obejmujące reakcję agencji ochrony na próbę odholowania po-
jazdu lub czynności poszukiwawcze w przypadku kradzieży.
Główne cechy techniczne i zalety systemu ISR:
� określanie lokalizacji pojazdu z maksymalnym błędem nieprze-

kraczającym 10 metrów
� detekcja i przekaz informacji o przeciążeniach wskazujących

na wypadek drogowy
� pomiar i rejestracja napięcia zasilania w pojeździe
� detekcja i przekaz alarmu o próbie nieautoryzowanego od-

holowania zaparkowanego pojazdu
� rejestracja i zdalna sygnalizacja zaniku zasilania głównego
� transmisja sygnału NMEA przez interfejs Bluetooth (do pod-

łączenia nawigacji)
� natychmiastowy przekaz danych w chwili zdarzenia/alarmu

Dzięki zaangażowaniu partnerów ISR – Keratronik, Orange, Sie-
mens, Allianz, Securitas, urządzenia montowane są w samocho-
dach Subaru (produkcja samochodów styczeń 2008, dostawa
od końca marca 2008) całkowicie bezpłatnie. Wszystkie ele-
menty systemu ISR zostały homologowane oraz certyfikowane
przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT w klasie profe-
sjonalnej dla skuteczności zabezpieczania przed kradzieżą pojaz-
du samochodowego.

bezpieczeństwo
TEKST: PIOTR MIGAS

FOT.: SUBARU, SHUTTERSTOCK

9

co to takiego?
Kiedy dochodzi do wypadku
drogowego, sprawą priorytetową
dla ratowania życia lub
zmniejszenia skutków obrażeń
jest szybkość zorganizowania
służb ratowniczych.

ISR
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premiera
TEKST: MOTO TARGET,

FOT.: PIOTR MIGAS, SUBARU, SHUTTERSTOCK
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Komfort
i wszechstronność
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Muskularna, ale narysowana subtelną linią, komforto-
wa i szybka na autostradzie, a zarazem sprawnie poko-
nująca nawet trudne bezdroża – Tribeca jest chyba naj-
bardziej wszechstronnym pojazdem w gamie modeli
Subaru. Być może ta wszechstronność sprawia pewne
kłopoty klasyfikatorom, którzy w odniesieniu do po-
jazdu łączącego cechy aut terenowych i rodzinnych
używają trzech różnych terminów – Crossover, Sport
Utility Vehicle (SUV) oraz Cross Utility Vehicle (CUV).
Tribeca, mimo dość wysokiej ceny, sprzedaje się w Pol-
sce dobrze. Oznacza to wzrastające zapotrzebowanie
na samochody luksusowe, obszerne, gotowe zboczyć
z drogi bitej w teren. Autem testowanym przez redak-
cję „Plejad” wybraliśmy się do największej w Polsce
elektrowni wiatrowej na górze Kamieńsk pod Bełcha-
towem. Sprawdziliśmy też właściwości terenowe auta
w największej w naszej części Europy dziurze w ziemi
– w wyrobisku Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
Przedstawiony przez nas egzemplarz w wersji siedmio-
miejscowej Exclusive reprezentuje drugą generację mo-
delu, która pojawiła się w polskich salonach w listopa-
dzie ubiegłego roku. Przede wszystkim zdecydowano
się na bardziej konwencjonalne kształty reflektorów
i atrapy wlotu powietrza do chłodnicy. Auto sprawia
teraz wrażenie bardziej masywnego, budzi większe za-
ufanie. Wprowadzono lżejszą o 4,4 kg jednostkę napę-
dową o większej pojemności (3.6 litra, poprzednio 3.0
litra) oraz wyższej mocy 258 KM i wyższym maksy-
malnym momencie obrotowym 350 Nm. Sześciocylin-
drowy bokser Subaru odznacza się mniejszym apety-
tem na paliwo. Odczuwalnie poprawiła się również
elastyczność, zwłaszcza że poddano rewizji oprogra-
mowanie pięcioprzełożeniowej automatycznej skrzyni
biegów. Efekt – skrócenie reakcji na komendy przyspie-
szenia i bardziej płynne rozwijanie prędkości.

MAGAZYN MIŁOŚNIKÓW SUBARU

Subaru Tribeca nie
należy do samochodów,
obok których przechodzi
się obojętnie. Budzi
respekt masywną
sylwetką, zachęca
do zajęcia miejsca
w obszernym wnętrzu.
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Amerykanka
Aby zrozumieć inżynierów, którzy pro-
jektowali auto, należy sięgnąć pamię-
cią do roku 2005. Wszystko wskazuje,
że crossover Subaru powstał z myślą
o rynku amerykańskim. SUV Subaru
pokazany został pierwszy raz właśnie
w Stanach Zjednoczonych. Klienci po-
znali auto podczas salonu NAIAS
w Detroit. O zamorskich genach
świadczy również nazwa modelu. Tri-
beca to ekskluzywna dzielnica na Dol-
nym Manhattanie, ograniczona przez
rzekę Hudson i ulice Canal Street oraz
Broadway, odcięta na południu od te-
renów dawnego World Trade Center
ulicą Chambers. Nazwa jest akroni-

mem słów „TRIangle BElow CAnal”,
czyli trójkąt nad Canal Street. Aparta-
menty w tej części Nowego Jorku nale-
żą do najdroższych, nic więc dziwnego,
że okolicę upodobały sobie gwiazdy
show-biznesu. Na co dzień spotkać tu
można m.in. Kate Winslet, Meryl
Streep, Gwyneth Paltrow, Yoko Ono,
czy Harveya Keitela.
Czy Subaru Tribeca ma coś wspólnego
z gwiazdami? Owszem, oprócz gwiazd
w znaku Plejad na grillu, największy
z modeli Subaru szczyci się zdobyciem
kompletu pięciu gwiazdek w testach
zderzeniowych amerykańskiej agencji
NHTSA. Nie jest to wynik częsty –
komplet gwiazdek przyznano Subaru

PLEJADY 1 (20)/2008

Amerykański
magazyn „Ward's

Auto World”
przyznał

największemu
Subaru nagrodę

„Wnętrze
roku 2006”.
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zarówno po próbach zderzenia czoło-
wego, jak i bocznego, ponadto maksy-
malne noty dotyczyły ochrony i kie-
rowcy, i pasażera. Wymogi bezpieczeń-
stwa dopuszczające auta do ruchu
za oceanem nie są wcale mniej restryk-
cyjne od europejskich. NHTSA prze-
prowadza również nieznane w Europie
testy dachowania. I tu Subaru otrzy-
mało wysoką notę czterech gwiazdek,
piątej gwiazdki jak dotąd nie przyzna-
no żadnemu z aut klasy SUV lub CUV.
Tribeca zanim zadomowiła się w ame-
rykańskich miastach i wjechała
na Highway, udowodniła więc, że nie
ma konkurentów w klasie Cross Utility
Vehicless. Sześć gazowych poduszek, sta-

ły naped wszystkich kół S-AWD, 4-kana-
łowy ABS, elektronicznie sterowany roz-
dział siły hamowania (EBD) oraz system
kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy to
elementy, których nie trzeba zamawiać
dodatkowo – są dostępne w każdej wer-
sji wyposażenia.

Europejka
To, co każdy europejski sybaryta do-
ceni w codziennym użytkowaniu mo-
delu Tribeca, to fantastycznie zapro-
jektowana przestrzeń pasażerska. Na-
wet najbardziej wybredny amator ba-
rokowego zbytku poczuje się wyróż-
niony, zasiadając za kierownicą naj-
większego Subaru. Nie bez podstaw

amerykański magazyn „Ward's Auto
World” przyznał temu właśnie pojaz-
dowi nagrodę za „Wnętrze ro-
ku 2006”. Dwie muzy projektantów –
Ergonomia i Harmonia nie potrafią
zwykle żyć w zgodzie. Tu obie zgodnie
pokierowały ołówkami rysowników,
czego efektem jest komfortowe i funk-
cjonalne wnętrze, niepozbawione lek-
kości i uroku. Klienci szukający auta
z klasą zwykle poddają się temu cza-
rowi, zanim przekręcą kluczyk i po-
czują przyjemność jazdy. Slogan
„Think. Feel. Drive.” nie przekonałby
klientów ze Starego Kontynentu, gdy-
by nie szły za nim faktyczne dozna-
nia. Nisko osadzony środek ciężkości
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płaskiego silnika H6, stały napęd
wszystkich kół S-AWD i doskonale ze-
strojone zawieszenie o poprawionej
charakterystyce pozwalają cieszyć się
prędkością dozwoloną raczej na Auto-
bahnie w Europie, niż na amerykań-
skim Highwayu. Jest jeszcze coś, co
może ucieszyć Europejczyków i na co
będą czekać z niecierpliwością.
Przed dwoma laty firma Fuji Heavy
Industries dała do zrozumienia, że
doskonały Subaru Boxer Diesel, na-
pędzający obecnie modele Legacy
i Outback, zostanie w przyszłości roz-
winięty do pojemności 3.0-litra, aby
mógł trafić pod maskę dużego SUV-a.
Jeśli rosnąca sprzedaż tego modelu
w Europie będzie uzasadniać badania
i wdrożenie produkcji, z pewnością
doczekamy się kolejnej jednostki wy-
sokoprężnej Subaru – obecnie wyłącz-
nie w naszej części świata częściej tan-
kuje się olej napędowy od benzyny.

Japonka
Tribeca zachowała geny japońskiej
marki, która wymyśliła Imprezę
i od lat podkreśla swoje sportowe
aspiracje udanymi modelami oraz
sukcesami na odcinkach specjalnych
rajdów. Crossover nie został stworzo-
ny do gonitw – to stabilne,
dynamiczne auto z nerwem, co potra-
fi pokazać, jeśli odpowiednio użyjemy
sekwencyjnej funkcji SPORTSHIFT
automatycznej skrzyni biegów. Zrywa
się wtedy do wyprzedzania, jakby
od dawna niecierpliwie czekała
na pozwolenie. Nie ma wątpliwości,
że to Subaru.
Nie zapominajmy również, że Tribeca
reprezentuje markę, która w raportach
bezusterkowości zwykle plasuje się
na podium. Kupujący ma więc gwa-
rancję spokojnej, długotrwałej eksplo-
atacji i obcowania z prawdziwym dzie-
łem sztuki inżynierskiej. �

Tribeca zdobyła
komplet pięciu

gwiazdek w testach
zderzeniowych

amerykańskiej agencji
bezpieczeństwa

NHTSA.
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TEKST: JERZY DYSZY
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Pierwsze wrażenia
z pierwszego
diesla

Dobry silnik wysokoprężny zachowuje się
jakby go nie było. Subaru osiągnęło ten efekt
w pierwszym podejściu.
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Dwa litry i cztery cylindry

Przede wszystkim wraz z pierwszą prezentacją Legacy i Out-
backa wyposażonych w nowego diesla, wyjaśniły się kwestie
dotyczące pojemności skokowej tego silnika. Początkowo
wspominano o dwu wersjach – 2.0 i 2.2 dm3. Okazuje się
jednak, że inżynierowie Subaru wybrali mniejszą z tych dwu
pojemności, a przyczyna jest dość prozaiczna i czysto tech-
niczna: w silniku w układzie bokser skok tłoka jest wartością
krytyczną, wpływa bowiem na szerokość jednostki, a ta nie
może przekroczyć pewnej granicznej wartości ze względu
na umieszczenie silnika między podłużnicami nadwozia.
O ile w jednostkach benzynowych, przy pewnej zadanej po-

jemności cylindra, problem ten rozwiązuje się zwiększając
średnicę tłoka, to diesle, a dokładniej turbodiesle, wymagają
raczej zwiększania jego skoku, gdyż powoduje to korzystny
rozkład momentu obrotowego. Sama średnica cylindra nie
musi być duża, gdyż także i średnice zaworów, ze względu
na turbodoładowanie, nie są wartością krytyczną. Koniec
końców w Subaru zdecydowano się na wymiary kompromi-
sowe skoku i średnicy tłoka – 86 x 86 mm – co w przypad-
ku jednostki czterocylindrowej skutkuje pojemnością skoko-
wą 2 litry, w niektórych krajach Europy korzystną także ze
względów podatkowych. Takie rozwiązanie pozwoliło
na znaczne, o prawie 60 mm, zmniejszenie długości silnika
względem porównywalnej jednostki benzynowej Subaru.

W poprzednim numerze „Plejad” informowaliśmy szeroko o najnowszym
dziecku Subaru – pierwszym na świecie przeciwsobnym silniku wysoko-
prężnym, zastosowanym w samochodzie osobowym. Jednostkę anonso-
wano już od ponad dwóch lat, stopniowo pojawiały się informacje tech-
niczne. Ale suche dane to jedno, a bezpośrednie wrażenia z jazdy – drugie.
Teraz wiemy już, czy innowacyjny turbodiesel spełnia pokładane w nim
nadzieje. I trzeba przyznać, nie zawiedliśmy się!
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Aby uzyskać wymaganą szerokość sil-
nika, ważna była też wysokość głowic,
w tym długość elektromagnetycznych
wtryskiwaczy common rail. Firma Nip-
pon Denso, dostarczyciel układu wtry-
skowego, musiała opracować specjalne
„skrócone” wtryskiwacze. Warto do-
dać, że masa silnika z osprzętem jest
większa niż dla jednostki benzynowej
raptem o 10 kg (ok. 7%), a więc wywa-
żenie samochodu z pewnością nie ule-
gło niekorzystnym zmianom.
Zgodnie z wcześniejszymi informacja-
mi, moc maksymalna nowej jednostki
wynosi 150 KM przy 3600 obr./min.,
a moment maksymalny 350 Nm
przy 1800 obr./min. i wiadomo już, że
Subaru na tym nie poprzestanie.
Zapowiadane są dwa kierunki rozwoju.
Po pierwsze, udoskonalenie sterowania
silnika i jego układu katalitycznego.

Obecnie stosowane są elektromagne-
tyczne wtryskiwacze o ciśnieniu 1800
barów, zaś układ oczyszczania spalin
spełniający normy Euro 4 wykorzystuje
układ EGR, oraz katalizator utleniający
wytwarzający w pewnych warunkach
NO2, służący z kolei do utleniania sa-
dzy zmagazynowanej w filtrze cząstek
stałych. Użycie kolejnej generacji ukła-
du oczyszczania spalin oraz wtryskiwa-
czy (być może piezoelektrycznych), po-
zwoli na zwiększenie osiągów silnika
bez zwiększania pojemności i, co nie-
zmiernie ważne, masy jednostki.
Prócz tego w planach jest jednostka sze-
ściocylindrowa, której opracowanie
z wykorzystaniem technologii obecne-
go silnika jest stosunkowo łatwe. Sze-
ściocylindrowy turbodiesel zapewne
znajdzie miejsce pod maską Tribeki,
a poza tym będzie on konieczny, gdy

Subaru zdecyduje się na wprowadzenie
silników wysokoprężnych na rynek
amerykański.

Bokser diesel w praktyce
Subaru w żadnym wypadku nie kryje
się ze swoim innowacyjnym silnikiem,
napis „BOXER DIESEL” dumnie wid-
nieje obok logo modeli Legacy i Out-
back, w których na początek go zapre-
zentowano. Ale prawdziwą zaletą no-
woczesnego diesla jest to, że go nie sły-
chać, ani nie czuć. I trzeba przyznać, że
Subaru spełniło nadzieje pokładane
w nowej jednostce. Charakterystyczny
dźwięk diesla słychać, i owszem, ale je-
dynie przy uruchamianiu zimnego sil-
nika, oraz gdy słuchamy go z zewnątrz.
W kabinie, podczas spokojnej jazdy
szosowej, można wręcz chwilami od-
nieść wrażenie, że silnika nie ma!
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Tutaj miłośnicy Subaru mogą poczuć
się zawiedzeni, ale niepotrzebnie. Gdy
zechcą usłyszeć ulubiony dźwięk cztero-
cylindrowego boksera, mają go na za-
wołanie, wystarczy „pociągnąć” obroty
do czerwonego pola na obrotomie-
rzu. I co ważne, nie będzie to natarczy-
wy dźwięk męczonego diesla...
Tu warto wspomnieć o użytkowym
zakresie obrotów nowej jednostki.
Na papierze wydaje się on ograniczo-
ny, wszak od obrotów momentu mak-
symalnego do mocy maksymalnej
mamy raptem 1800 obr./min.
W praktyce jest o wiele lepiej – silnik
pracuje płynnie do ok. 4500
obr./min., a do 4700 obr./min. płyn-
nie gubi moment obrotowy, nie po-
wodując wrażenia gwałtownego od-
cięcia, gdy nie zmienimy na czas bie-
gu. I druga ważna sprawa – zaletą

boksera jest nie tylko samoistne pra-
wie całkowite wyważenie układu kor-
bowego (a więc brak tak denerwują-
cych szczególnie w dieslu drgań), ale
też możliwość ograniczenia masy (do-
kładniej – momentu bezwładności)
elementów obrotowych – wału korbo-
wego i koła zamachowego. Inżyniero-
wie Subaru skorzystali z tych przy-
miotów silnika przeciwsobnego, uzu-
pełniając konstrukcję o turbosprężar-
kę z regulowanym ustawieniem kie-
rownic gazów wylotowych tak skonfi-
gurowaną, by wspierała pracę silnika
już od najniższych obrotów. Wszystko
to razem brzmi może nazbyt technicz-
nie, ale efekt jest wyjątkowo godny
pochwały: znane z mocnych turbodie-
sli zjawisko „turbodziury”, albo przy-
najmniej nagłego wzrostu momentu
od pewnych obrotów, tutaj nie istnie-

je. Po prostu – gdy już od ok. 1600
obr./min. wciskasz gaz – jedziesz. Bez
żadnej zwłoki i bez problemu,
po ułamku sekundy pełne 350 niuto-
nometrów pcha auto do przodu.
W testowanych wersjach zdecydowa-
no się na użycie pięciobiegowych
skrzyń biegów, a przełożenia zostały
dobrane tak, że auta są bardzo żwawe
przy prędkościach tzw. miejskich i szo-
sowych. Trochę na tym cierpi dynami-
ka na autostradzie, ale firma anonsuje
już skrzynię sześciobiegową, nad którą
trwają prace. Jednak nawet mimo
pewnego niedoboru przełożeń, zuży-
cie paliwa w dość ciężkich przecież sa-
mochodach z napędem 4x4 zapowia-
da się obiecująco. Żwawa jazda
w zmiennych warunkach zaowocowa-
ła w czasie testów wynikami rzędu 8
l/100 km, czyli typowymi dla tej klasy
aut z silnikami wysokoprężnymi.
Pozostałe wrażenia? Inżynierowie Subaru
pracowali przede wszystkim nad tym, by
samochody z dieslem nie wyróżniały się
niczym szczególnym – i odnieśli sukces.
Minimalne dopasowanie sztywności
i geometrii zawieszenia spowodowało, że
kierowca przyzwyczajony do benzyno-
wego Legacy czy Outbacka poczuje się
jak w domu, a to dobra rekomendacja.
Co więcej, wraz z silnikiem wysokopręż-
nym wprowadzono nowe (także oszczę-
dzające paliwo i masę auta), elektryczne
wspomaganie układu kierowniczego,
oferujące lepszą izolację kierownicy
od drgań zawieszenia.
Oczywiście, bezwzględne osiągi tego
auta o mocy 150 KM będą niższe niż
benzynowego kuzyna 165 KM, za to
diesel oferuje lepszy komfort przy ni-
skich obrotach, czyli w typowej, co-
dziennej eksploatacji. A nawet dla tych
miłośników Subaru, którzy uznają
za niestosowne wspominanie o zużyciu
paliwa, sam fakt, że tankować trzeba
będzie prawie o połowę rzadziej, może
okazać się decydujący. �



Koniec przygody
z piłką
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Priorytetem była dla mnie zawsze piłka nożna,
dlatego nigdy nie udało mi się dotrzeć na start
żadnego z rajdów.

– Kto według Ciebie bardziej zasłużył na Euro 2012 w Polsce – pił-
karze czy kibice?
– Po połowie. Dzięki kibicom i ich dopingowi nasza re-
prezentacja może zagrać na Euro 2012. Sukces samej re-
prezentacji, która gra coraz lepiej, jest też niepodważalny.
Trzeba wspomnieć o wspaniałym trenerze Leo Beenhak-
kerze, który konsekwentnie realizuje swoją dobrze obmy-
śloną strategię, a przede wszystkim ma niesamowite indy-
widualne podejście do każdego z naszych zawodników.
Słowa pochwały należą się też dziennikarzom. Piszą do-
brze o nas jako drużynie, przez co piłka jest sportem nu-
mer 1 w Polsce.
– Piszą też coraz lepiej o naszych kibicach.
– To prawda. Ostatni mecz z Portugalią oglądało pra-
wie 9 milionów osób, czyli jedna czwarta Polski! Kiedy
masz świadomość, że dopinguje cię tyle osób, wtedy grasz
na boisku z dodatkową siłą. Wiem coś o tym. Od kwietnia
komentuję mecze w Canal+ i rozumiem, jak to wygląda
z drugiej strony.
– Zaczynałeś młodo grać w piłkę.
– Tak, ale od razu grałem wszystkie mecze. Nawet podczas
przerwy letniej nie odpuszczałem, grając jako 18-latek
w mistrzostwach Polski juniorów. W efekcie pojawiły się
liczne kontuzje. Zerwałem jedne więzadła, potem kolejne,
miałem usunięte łękotki. W wieku 20 lat byłem już
po czterech operacjach.
– Czy po takich przygodach piłkarz jest potem pełnowartościowym za-
wodnikiem na boisku?
– Każdy, kto przeszedł kilka poważnych operacji podcho-
dzi zupełnie inaczej do gry i do swojego zdrowia. Wiado-
mo, jesteś młody i chcesz grać. Jednak każda operacja

skutkuje zanikiem mięśni i innymi powikłaniami. Jak
miałem 22 lata lekarze mówili mi, że kiedy będę miał
lat 40–50 wszystkie te operacje odbiją się na zdrowiu.
– Ale mimo kontuzji wytrzymałeś na boisku 12 lat. Zawsze grałeś jako
pomocnik?
– Zaczynałem na prawej obronie w Olimpii. Potem prze-
szedłem do Widzewa, gdzie kontuzja Andrzeja Michalczu-
ka spowodowała, że grałem na prawej pomocy. Grałem też
jako stoper w reprezentacji młodzieżowej. W Turcji często
byłem obsadzany jako głęboko wysunięty drugi napastnik.
Miałem tam dobrego trenera, który pozwalał mi na dużą
swobodę w doborze pozycji na boisku i niemal w każdej
akcji zaczepnej w polu karnym, kiedy przyłożyłem nogę
do piłki, padała bramka. Potem zmieniali się trenerzy, za-
częli szukać dla mnie nowej pozycji i troszkę się to zacięło.
– Pracowałeś z wieloma trenerami. Od którego nauczyłeś się najwięcej?
– Nie mogę wypowiadać się negatywnie o żadnym z nich.
Od każdego nauczyłem się wiele dobrego. Trener Lenczyk
kładł duży nacisk na ćwiczenia koordynacyjne na sali,
które niestety bagatelizowałem. Z perspektywy czasu bar-
dzo tego żałuje. Moja poważna kontuzja barku była wyni-
kiem słabej koordynacji przy upadku. Z kolei trener Smu-
da nie odpuszczał na żadnym treningu. W wieku 24 lat,
zaczynając grę w Wiśle Kraków, nauczyłem się ogłady
i taktyki od trenera Kasperczaka. Niektórzy trenerzy
w Widzewie zmieniali się co parę dni – mimo to też się
czegoś od nich nauczyłem.
– Paweł Janas powiedział, że jeśli miałby okazję stworzyć
reprezentacje raz jeszcze, postawiłby na pewno na Ciebie.
– Cóż, teraz po latach patrzę na to z zupełnie innej per-
spektywy. Przed MŚ w Niemczech media wydały wyrok,
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rozmowy
ROZMAWIAŁ: PIOTR MIGAS,
FOT.: MOTO TARGET, KAPiF

O piłce nożnej, motoryzacji i pracy w TV Polsat rozmawiamy
z Mirosławem Szymkowiakiem, piłkarzem, komentatorem sportowym
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mówiąc, że ja i Maciek Żurawski spalimy reprezentację.
To nam na pewno nie pomogło i wpłynęło po części
na porażkę reprezentacji w meczu z Ekwadorem. Nagła
zmiana strategii przez trenera tuż przed mistrzostwami
też nie dodała nam skrzydeł. Każdy, kto oglądał mnie
w eliminacjach do MŚ, widział, że lubię grać na wysunię-
tej pozycji, czasem cofnąć się na boisku po piłkę, podać
długim 30-, 40-metrowym podaniem. Tego mi brakowa-
ło w Niemczech.
– Niedawno wzorem zachodnich gwiazd piłkarskich planowałeś zwo-
łanie konferencji prasowej i uroczyste „zejście z boiska”. Czy to napraw-
dę koniec Mirka Szymkowiaka jako piłkarza?
– Z tej konferencji zrobił się niepotrzebny szum, mimo że
nawet do niej nie doszło (śmiech). W moim przypadku mo-
gę mówić jedynie o przygodzie z piłką. O karierze może
mówić Zbigniew Boniek. Dzwonili menadżerowie klubów,
trenerzy, namawiając mnie do dalszej gry. Jednocześnie
chciałbym zdementować dziennikarskie sensacje i plotki
o moim rzekomym przejściu do Korony Kielce, Lecha Po-
znań lub jakiegokolwiek innego klubu. Podjąłem świadomą
decyzję, znam swój organizm i wiem, że nie mogę już grać
tak jak dawniej. Dzięki Canal+ dalej obcuję z piłką jako ko-
mentator, a w tygodniu zajmuję się swoją firmą i jestem jak
dotąd bardzo z tego zadowolony.
– Jesteś piłkarzem, który chyba najczęściej zmieniał fryzury, swego cza-
su nazwali cię „polskim Beckhamem”. Czy prowadząc salon fryzjerski
w Krakowie zmieniasz je z równą częstotliwością jak kiedyś?
– Każdy w młodym wieku ma jakieś wariactwa. Ostatnio
usiadłem przy komputerze i obejrzałem w Internecie mo-

je zdjęcia z tymi słynnymi fryzurami i powiem szczerze
zdrowo się uśmiałem. Prasa i inni ludzie reagowali na nie
w dziwny sposób, porównując mnie z Beckhamem, czego
do dziś nie rozumiem. Nosiłem warkoczyki, żeby potem
obciąć wszystkie włosy do gołej skóry. Czułem i nadal
czuje się z tym dobrze. Teraz mam 32 lata, ale wiem, że
za 10 lat wciąż będę do tego podchodził z optymizmem
i uśmiechem na ustach. A artykuły o moich włosach to
dzieła początkujących dziennikarek pism kobiecych,
niewarte funta kłaków (śmiech).
– Przygodę z motoryzacją zacząłeś równie wcześnie jak z piłką?
– Trochę później, ale za to od razu z „grubej rury”. To
wcale nie przenośnia. Kiedy grałem w Widzewie, jeden
z kolegów jeździł mocno przerobioną Hondą Prelude. Sły-
chać ją było już z daleka dzięki głośnemu sportowemu
wydechowi. Wkrótce potem i ja kupiłem swoje pierwsze
auto. Też Hondę, tyle że Civica z silnikiem 1,5. Wzorem
kolegi z boiska zamontowałem w niej sportowy wydech
– jeszcze głośniejszy i o większej średnicy. Moja Honda
miała 100 koni, ale brzmiała jakby pod maską było ich
co najmniej trzysta.
– Przerabiałeś wszystkie swoje auta?
– Nie, ale podoba mi się jak auto „dobrze gada” i jeszcze le-
piej jeździ.
– Twoje obecne auto chyba spełnia te wymagania.
– Oj tak! Moja srebrna Impreza jest pod tym względem do-
skonała. To wersja STI z dodatkowym pakietem SRTP przy-
gotowanym przez zespół mechaników Leszka Kuzaja. Ma
zmieniony wydech, dzięki czemu wspaniale słychać sapanie
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Wspaniale jest
słuchać sapania
turbosprężarki.

Przy każdej
zmianie biegów
dostarcza mi to

niesamowitej frajdy.



turbosprężarki przy każdej zmianie biegów. Dostarcza mi to
niesamowitej frajdy i denerwuje sąsiadów.
– Czemu zdecydowałeś się na tak niepopularne wśród piłkarzy auto?
– Niepopularne? Grając w Turcji jeździłem wyjątkowo nie-
popularnym samochodem. Był to Fiat Albea.
– Żartujesz?
– Nie, mówię całkiem serio. Trochę dziwnie wyglądał mój
Fiacik kiedy przyjeżdżając na trening parkowałem go obok
stojących w rzędzie Range Roverów, Porsche i BMW X5. Ale
nie przeszkadzało mi to i na dodatek nie musiałem się o nie-
go martwić. Chyba nie wiesz jak jeżdżą Turcy. Istna wolno-
amerykanka. Trudno znaleźć na ulicy nieporysowane auto.
Dlatego Albea była idealna.
– Przywiozłeś ją do Polski?
– Aż tak nie pokochałem Fiatów (śmiech). Jak chyba każdy
piłkarz w młodym wieku chciałem spróbować fajnych aut.
Były więc różne Mercedesy, BMW także cabrio i inne wyna-
lazki – mniej lub bardziej szybkie. Podczas wizyt u Leszka
Kuzaja miałem okazję przejechać się naprawdę rzadkimi au-
tami, o których kiedyś marzyłem. Choćby Maserati, czy
Porsche 911 Turbo. Ale kiedy pokazał mi do czego zdolne
jest niepozornie wyglądające Subaru Impreza, i jak przyspie-
sza, bez chwili wahania zdecydowałem się na zakup. Mam
jeszcze jedno Subaru – model Forester, z którego korzystam
na zmianę z żoną.
– Twoja Impreza ma jakieś wady?
– Jedną zasadniczą, a mianowicie megaapetyt na paliwo
(śmiech). Już model WRX lubi wypić wysokooktanowej
benzyny, ale w przypadku STI, i do tego wzmocnionego, mu-
szę nadzwyczaj często odwiedzać stacje benzynowe. Oprócz
tego nie mam powodów do narzekań.
– Nie myślałeś o startach w rajdach amatorskich?
– Myślałem, ba na jeden byłem nawet zapisany. Ale rajdy za-
zwyczaj odbywają się w weekend, czyli w tym samym okre-
sie co zgrupowania i mecze. Priorytetem była dla mnie za-
wsze piłka nożna, więc nigdy nie udało mi się dotrzeć
na start żadnego z rajdów.
– Może więc powinieneś jeszcze raz przemyśleć powrót na boisko?
– Już podjąłem decyzję. Raczej już chyba nigdy nie zagram.
– Coś za dużo tych przypuszczeń.
– Nigdy nie wolno mówić nigdy.

MMii  rroo  ssłłaaww  SSzzyymm  kkoo  wwiiaakk – czte ro krot ny mistrz Pol ski z Wi słą Kra ków
oraz 2-krot ny z Wi dze wem Łódź. Ma na kon cie 2 Pu cha ry Pol ski
zdo by te z Wi słą, a tak że suk ces na mis trzos twach Eu ro py
w 1993 ro ku z re pre zen ta cją U -16. W re pre zen ta cji Pol ski wy stą -
pił 35 ra zy, zdo by wa jąc 3 bram ki. Ogó łem w 242 me czach
w pol skiej li dze zdo był 27 bra mek. 
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Zawsze uwzględniamy gusta przyszłych na-
bywców, prowadząc wnikliwą analizę rynku.
Tak też było w przypadku nowego Forestera.

rozmowy
ROZMAWIAŁ: MARCIN SKRZYŃSKI
FOT.: ROBERT BRAKAŁA
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– Subaru zaprezentowało w Genewie oczekiwanego następcę modelu
Forester. Jak przygotowano nowy model do podboju wymagającego ryn-
ku europejskiego?
– Jest lepiej przygotowany, niż model poprzedniej generacji,
który zadebiutował sześć lat temu. Rynek motoryzacyjny
nieustannie się zmienia i stawia coraz większe wymagania.
Zdawaliśmy sobie sprawę z pewnych słabych punktów po-
przedniego modelu, dlatego postanowiliśmy skupić naj-
większą uwagę na dopracowaniu szczegółów. Głównym ce-
lem zmian była kabina pasażerska, która w poprzednim Fo-
resterze była nieco za mała. Jeśli Foresterem podróżuje tylko
kierowca wraz ze swoim pasażerem, gabaryty samochodu są
wystarczające. Jeśli jednak oferujemy samochód czterooso-
bowej rodzinie, potrzebuje onia zdecydowanie więcej miej-
sca do komfortowego przemieszczania się. Nowy Forester
oferuje swoim pasażerom dużo więcej przestrzeni nad głową
oraz na ramiona, a z drugiej strony, większe wymiary nie
wpływają negatywnie na precyzję kierowania. Co więcej,
nowy model jest nawet łatwiejszy w prowadzeniu.

– Czy jednostki napędowe również spełnią wymagania europejskiej
rodziny?
– Silniki oferują teraz więcej momentu obrotowego przy niż-
szych prędkościach obrotowych. To bardzo duża zaleta pod-
czas wyjazdu na wakacje, na przykład z przyczepą kempin-
gową. Poza tym, jednostki napędowe spisują się doskonale
zarówno w jeździe miejskiej, jak i przy wyższych prędko-
ściach autostradowych. Jestem więc przekonany, że nowy
Forester zostanie doskonale przyjęty w Europie i osiągnie
tak duży sukces jak w Japonii, gdzie po wprowadzeniu sa-
mochodu na rynek 25 grudnia ubiegłego roku wpłynęło po-
nad dwa razy więcej zamówień, niż początkowo zakładano.
– Wygląd nowej Imprezy wywołał niemałe zamieszanie na rynku mo-
toryzacyjnym. Czy przed wprowadzeniem samochodu do Europy kon-
cern przeprowadził badania rynku, aby ocenić reakcje klientów
na zupełnie nową linię nadwozia?
– Przeprowadziliśmy wiele badań i testów, których celem
było zaznajomienie się z opinią naszych klientów. Ich punkt
widzenia jest dla nas najważniejszy. Niektórzy zarzucają

Jesteśmy
dumni
z naszych pojazdów
Podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie zgodził
się odpowiedzieć na nasze pytania pan Masatsugu Nagato, dyrektor Fuji
Heavy Industries, wiceprezes zarządzający rynkiem europejskim.
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nam, że Subaru stawia przede wszystkim na technologię. Pa-
nuje przekonanie, iż nasze samochody są doskonałe
pod względem mechanicznym, a jednak nie spełniają ocze-
kiwań klientów pod względem stylu nadwozia. To niepraw-
da. Zawsze uwzględniamy gusta przyszłych nabywców, pro-
wadząc wnikliwą analizę rynku. Tak też było w przypadku
nowego Forestera.
– Wspomniał Pan o radości z jazdy, jakiej dostarczają modele Suba-
ru. Jedno z haseł kampanii reklamowej nowej Imprezy brzmi: „Niem-
cy żałują, że to nie oni zaprojektowali ten samochód”. Czy koncern ob-
rał sobie za cel rywalizację z uznanymi markami niemieckimi sekto-
ra Premium?
– Hasło reklamowe wymyślone przez niemieckich kolegów
po części wyraża filozofię naszego koncernu i podobnie jak
nowy silnik Diesla ma przekonać szczególnie europejskich
klientów. Naszym celem nie jest agresywna rywalizacja z sa-
mochodami marek BMW czy Mercedes, jesteśmy dumni
z naszych pojazdów i świadomi faktu, iż są to doskonałe
technicznie maszyny, które dodatkowo cechują się piękną li-
nią. W tym właśnie tkwi nasza siła.
– Pierwszy na świecie silnik Diesla typu bokser przeznaczony do samo-
chodów osobowych cechuje się wyśmienitą kulturą pracy oraz niską wa-
gą poprawiającą osiągi. Czy to również przyszłość samochodów spor-
towych Subaru?

– Zacznijmy od tego, iż posiadanie silnika wysokoprężnego
w gamie jednostek napędowych koncernu jest bardzo waż-
ne ze względu na kwestie związane z ochroną środowiska.
Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i Japonii silniki Die-
sla nie odgrywają tak znaczącej roli, w ofercie europejskiej
są koniecznością.
Siłą Subaru od zawsze była technologia symetrycznego na-
pędu na cztery koła oraz silniki z przeciwsobnym układem
cylindrów, które w porównaniu z tradycyjnymi jednostkami
napędowymi umieszczone są niżej, przez co obniżony zo-
staje środek ciężkości. Oznacza to, że nawet pojazdy niena-
pędzane na obie osie zachowują się bardziej stabilnie i prze-
widywalnie. Po drugie, silnik wysokoprężny z natury gene-
ruje spore wibracje, które w przypadku naszej nowej jed-
nostki są niemal całkowicie niwelowane właśnie dzięki
przeciwsobnemu układowi cylindrów. W połączeniu z sy-
metrycznym napędem na cztery koła układ taki gwarantuje
sukces nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjedno-
czonych i Japonii. Oznacza to, że nasz nowy wysokoprężny
bokser na pewno jest przyszłością seryjnych samochodów
Subaru, jednak o zastosowaniu go w samochodach wyścigo-
wych nie można mówić jeszcze w tym momencie.
– Ochrona środowiska to rzeczywiście jeden z głównych problemów,
przed którym stoją producenci samochodów. Na Salonie Samochodo-
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Silnik wysokoprężny z natury generuje
spore wibracje, które w przypadku naszej nowej

jednostki są niemal całkowicie niwelowane
właśnie dzięki przeciwsobnemu układowi cylindrów.



wym w Genewie zdecydowana większość koncernów prezentuje pojaz-
dy hybrydowe lub samochody napędzane alternatywnymi paliwami.
Co w tej kwestii robi Subaru?
– Subaru nie jest dużym koncernem, dlatego koncentruje-
my się na tworzeniu technologii, które najbardziej docenia-
ją nasi klienci. W kwestii ochrony środowiska tworzymy
sojusz z Toyotą – dobrze znanym producentem pojazdów
hybrydowych. Z ekonomicznego punktu widzenia lepiej
jest zatem wykorzystywać technologię Toyoty, niż inwesto-
wać dodatkowe pieniądze w opracowywanie naszych wła-
snych hybryd. Co prawda, warunki na jakich mielibyśmy
otrzymać tę technologię nie zostały jeszcze ustalone, jed-
nak współpraca rozwija się w dobrym kierunku. W naszej
fabryce w Stanach Zjednoczonych w Indianie znajdują się
dwie linie produkcyjne, z których każda jest w stanie wy-
produkować 100 000 pojazdów rocznie. W celu osiągnięcia
tak dużej wydajności, w kwietniu 2007 r. w fabryce rozpo-
częła się produkcja Toyoty Camry. Po drugie, sprzedajemy
obecnie w Europie ekologiczny model Justy, którego produ-
centem jest Daihatsu – koncern w ponad 51% należący
do Toyoty. Ten mały pojazd segmentu B jest odpowiednio
przystosowywany do naszych standardów i rygorystycz-
nych wymogów związanych z ochroną środowiska. Po trze-
cie, wysyłamy obecnie grupę inżynierów do Toyoty, która
potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Dla nas bę-
dzie to doskonała okazja do zapoznania się z metodami
pracy Toyoty i przygotowania się do zaadaptowania tech-
nologii hybrydowej.
– Tribeca SUV dołączyła do gamy Subaru relatywnie późno. Czy seg-
ment ten będzie w przyszłości rozwijany?
– Nie możemy ujawniać naszych przyszłych planów, jednak
wszystko będzie uzależnione od wymagań konkretnych ryn-
ków. W Chinach i w Rosji na przykład bardziej popularne
są sedany, niemniej zapotrzebowanie na auta typu SUV
wciąż rośnie. Czy potrzebujemy mniejszych SUV-ów? To
wszystko okaże się w przyszłości.
– Dziękujemy za rozmowę.
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Jesteśmy dumni z naszych pojazdów
i świadomi faktu, iż są to doskonałe

technicznie maszyny, które dodatkowo
cechują się piękną linią.
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W styczniu odbyły się kolejne dwie edycje
jednej z naszych sztandarowych imprez.

Tym razem znowu się udało – przez
ponad dwa tygodnie warunki
zmieniały się dynamicznie, ale tak

naprawdę nie zawiodły – zdarzył się
wprawdzie jeden dzień całkowitych roz-
topów i zaraz potem śniegu o twardości
szkła, kiedy rozmiękłe stoki ścisnął
gwałtowny mróz, jednak większość cza-
su jeździliśmy w puchu.
Po raz pierwszy pojawiła się z nami
w Krippenstein grupa snowboardzi-

stów – łacznie sześć osób rozdzielonych
na dwie grupy. Ich reakcja na całość
imprezy nie pozostawia wątpliwości,
że grupy snowboardowe staną się sta-
łym elementem naszych obozów fre-
eride. Przez cały czas trwania imprezy
działały trzy lub cztery małe grupki –
w każdej od dwóch do pięciu osób na -
przewodnika. Taki układ pozwala nam
na dobór do grup osób o podobnych
umiejętnościach i kondycji. Wbrew po-
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Krippenstein to wapienny masyw w Austrii o fantastycznej rzeźbie, dającej wspaniały
poligon do nauki i uprawiania narciarstwa pozatrasowego. Mankamentem rejonu jest
niskie położenie i wyraźne ocieplenie temperatur zimowych w ostatnich latach.

KRIPPENSTEIN
FREERAJDY SUBARU

wyprawy
TEKST: MARCIN KACPEREK,

FOT.: FREERAJDY
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wszechnemu przekonaniu, jazda poza
trasami nie jest zastrzeżona dla wyczy-
nowych narciarzy – poziom wystarcza-
jący na początek to raczej bezproblemo-
we pokonywanie czarnych tras. Wśród
uczestników przeważały osoby, które
po raz pierwszy zdecydowały się na ta-
kie działanie. Obawy były spore, emo-
cje jeszcze większe, ale oczywiście bar-
dzo szybko okazało się, że strach ma
wielkie oczy, a rzeczywistość jest znacz-

nie mniej groźna niż się wydawało.
Z satysfakcją obserwowaliśmy, jak
z każdym dniem rośnie terenowa sku-
teczność naszych podopiecznych i słu-
chaliśmy uwag typu – nigdy nie przy-
puszczałem, że będę jeździł po czymś
takim… Mimo to, a może dzieki temu,
że jazda poza trasami wymaga więcej
wysiłku i uczy pokory, wszyscy nasi te-
goroczni debiutanci zapowiadają się
na kolejne wyjazdy.

Następny obóz w Krippenstein dopiero
w styczniu 2009 roku, bo późniejsza zima
nie daje tam szans na lekki śnieg, ale bie-
żący sezon w górach potrwa co najmniej
do połowy maja – zapraszamy.
AAuu  ttoorr  jjeesstt  pprrzzee  wwoodd  nnii  kkiieemm  ggóórr  sskkiimm  ii  nnaarr  --
cciiaarr  sskkiimm,,  pprree  zzee  sseemm  PPooll  sskkiiee  ggoo  SSttoo  wwaa  rrzzyy  --
sszzee  nniiaa  PPrrzzee  wwoodd  nnii  kkóóww  WWyy  ssoo  kkoo  ggóórr  sskkiicchh..
IInn  ffoorr  mmaa  ccjjee  oo  ppoo  llee  ccaa  nnyycchh  pprrzzeezz  nniiee  ggoo  wwyy  --
jjaazz  ddaacchh  ggóórr  sskkiicchh  ii  nnaarr  cciiaarr  sskkiicchh  mmoożż  nnaa
zznnaa  lleeźźćć  nnaa ssttrroo  nniiee  wwwwww..ffrree  eerraajj  ddyy..ppll
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BenQ DSC X800

Firma BenQ zaprezentowała

najcieńszy aparat fotograficzny

na świecie, którego grubość wy-

nosi zaledwie 9,8 milimetra.

Niewielkie gabaryty nie ozna-

czają bynajmniej ubogiego wy-

posażenia. Model DSC X800 za-

wiera jasny, 3-calowy wyświe-

tlacz LCD, obiektyw o trzykrotnym zoomie, ośmiomilionową

matrycę oraz bardzo przydatny układ stabilizacji Super Shake-

-Free z funkcją zaawansowanego rozpoznawania twarzy.

Specjalna konstrukcja obiektywu umożliwia jego pracę we-

wnątrz obudowy aparatu, dzięki czemu nawet maksymalne

przybliżenie nie powoduje wysunięcia obiektywu

poza obudowę. Taki układ sprzyja fotografowaniu obiektów

znajdujących się w odległości nawet 1 centymetra, bez utraty

głębi kolorów czy ostrości. Przydatnym rozwiązaniem jest także

możliwość rejestrowania filmów w formacie MPEG-4, które zapi-

sywane są z prędkością 30 klatek na sekundę w rozdzielczo-

ści 640x480 VGA. Co więcej, BenQ DSC X800 doskonale daje

sobie radę w niedostatecznie oświetlonych miejscach lub po za-

padnięciu zmroku. Czułość wynosząca aż 4000 ISO wydobywa

naturalne kolory bez potrzeby stosowania lampy błyskowej.
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gadżety
TEKST: MARCIN SKRZYŃSKI

iPod Touch

Oprócz aparatu fotograficznego niezbędnym gadżetem okazuje

się również odtwarzacz plików MP3, a jeśli mowa o słu-

chaniu muzyki z klasą, to najlepszym rozwiązaniem bę-

dzie nowoczesny iPod Touch. Główną cechą produktu fir-

my Apple jest rewolucyj-

ny 3,5-calowy wyświetlacz

dotykowy, umożliwiający

łatwe wyszukiwanie i od-

twarzanie muzyki, a nawet

plików wideo. Interesują-

cym dodatkiem jest łącze

Wi-Fi z trzema aplikacjami wykorzystującymi jego zalety. Zaawan-

sowana wyszukiwarka internetowa Safari™ umożliwia wygodne

i szybkie przeglądanie stron www, Apple YouTube daje natych-

miastowy dostęp do jednej z najbardziej popularnych

stron internetowych na świecie, liczącej ponad 10 milio-

nów darmowych plików wideo, a iTunes® Wi-Fi Music Sto-

re pozwala użytkownikowi kupić wybrane pio-

senki bądź albumy on-line i cieszyć się ulubiony-

mi dźwiękami, wydobywającymi się z wysokiej

jakości słuchawek dołączonych do zestawu. War-

to również podkreślić, że całe urządze-

nie jest niezwykle kompaktowe, a jego

grubość nie przekracza 8 milimetrów!
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Wiosna to czas szczególnie sprzyjający weekendowym wypadom
za miasto i długim wycieczkom rowerowym. Warto mieć wówczas
przy sobie kilka gadżetów, które uprzyjemnią powitanie wiosny.

cieplejszy wieje wiatr...
Wiosna



Podczas dłuższej wyprawy wiosennej ważne jest również to, w jaki

sposób będziemy transportowali wszystkie potrzebne gadżety. Mak-

symalną wygodę i dyskrecję zapewni w tym przypadku kurtka

do zadań specjalnych Tacticle 4.0 firmy Scottevest. Kurtka powsta-

ła w oparciu o projekty przygotowywane dla organów ochrony

porządku publicznego, a jej trwałość sprawdzili agenci służb spe-

cjalnych i wywiadowczych, co jest doskonałą rekomendacją dla

wszystkich tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo. Pozostali

z pewnością docenią praktyczne walory Tacticle 4.0. Podstawową

zaletą kurtki jest ogromna liczba ponad 35 kieszeni i przegródek,

w których znajdzie się miejsce na wszelkiego rodzaju sprzęty, łącz-

nie z aparatem fotograficznym i przenośnym odtwarzaczem mu-

zycznym. Ukryty system otworów wewnątrz kurtki pozwala w do-

wolny sposób łączyć ze sobą urządzenia, dzięki czemu podpięcie

słuchawek do przenośnego odtwarzacza MP3 nie stanowi najmniej-

szego problemu.

Picard Solar
Jeszcze więcej ekwipunku zmieści się do torby z serii Solar firmy

Picard. To pierwsza na świecie seria z wbudowanymi ogni-

wami słonecznymi, które

ładują umieszczone we-

wnątrz urządzenia elektro-

niczne. Wystarczy podłączyć

telefon komórkowy, odtwa-

rzacz MP3, aparat fotogra-

ficzny czy nawet komputer ty-

pu laptop do specjalnego wej-

ścia, a energia słoneczna zasili

wyczerpane baterie.

Co więcej, panele słoneczne umieszczone

na zewnątrz torby są na tyle czułe,

iż potrafią odzyskać energię nawet

ze sztucznego światła, dzięki czemu kil-

kakrotnie wydłużymy żywotność ulu-

bionych gadżetów elektronicznych.
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Tacticle 4.0 Jacket
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sport
TEKST: MIKOŁAJ MADEJ – TVP

FOT.: JACEK GDOWSKI
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Leszek Kuzaj pierwszy raz w karierze zwyciężył
w rajdzie nie wygrywając ANI JEDNEGO
odcinka specjalnego!!! Tisze jediesz – dalsze
budiesz, jak mawiają Rosjanie...

KuzajCałkiem nowy

4 Rajd Magurski – pierwsza runda
tegorocznych mistrzostw Polski
– pokazał nieznane dotąd oblicze
Leszka Kuzaja.



Mistrzostwa Polski sezonu 2008 ruszyły na początku lute-
go. Pod koniec lutego w odległym o tysiące kilometrów
od Gorlic Los Angeles rozdano filmowe Oscary. A gdy-

by tak połączyć oba te wydarzenia? Przyznajmy więc rajdowe
statuetki za pierwszą rundę RSMP.
NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
Zbigniew Staniszewski – tuż po starcie objął sensacyjne, bo pra-
wie trzydziestosekundowe prowadzenie. I stracił je, lądując
w rowie na drugim przejeździe odcinka Maziarski Szlak. Później
nie odegrał już znaczącej roli w rajdzie.
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
Tomasz Czopik – w ciemności, na zawianej śniegiem drodze,
próbował orientować się w kierunku jazdy po śladach poprzed-
nika. Niestety, okazało się, że były to wiodące wprost do rowu
ślady Staniszewskiego...
NAJLEPSZY DŹWIĘK
Michał Sołowow – podczas ceremonii startu na rynku w Gorli-
cach zapytany przez spikera, czy o sukcesie w rajdzie może za-
decydować dobór opon, odpowiedział: „No tak, bo jeśli ktoś
pojedzie na slickach, to raczej dobrego miejsca nie zajmie...”.

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
Nie ma gali oscarowej bez niespodzianek. W tej kategorii statu-
etkę otrzymuje zawodnik startujący Fiatem 126p w Pucharze
PZM – Waldemar Janecki. Dlaczego? Wystarczy rzucić okiem
na to: http://pl.youtube.com/watch?v=y06PvDdPkIw
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
Tu mamy dwie nominacje. Przez cały drugi dzień rajdu o zwycię-
stwa na poszczególnych odcinkach specjalnych zaciekle walczyli

Michał Kościuszko i Kajetan Kajetanowicz. W piątek obaj jecha-
li poniżej oczekiwań kibiców i własnych. Kościuszko i jego Peu-
geot 207 Super 2000 z numerem 1 na drzwiach odśnieżali drogę
konkurentom. Kajetanowicz zaś nie miał odpowiednich opon –
i także tracił sporo czasu. W sobotę wygrali po trzy OS-y. Ma-

gurski Oscar trafia do Kajetana Kajetanowicza, czwartego w kla-
syfikacji końcowej, osiem sekund szybszego od Kościuszki.
NAJLEPSZY AKTOR
I znów przychodzi mi wybierać spośród dwójki kandydatów.
Łukasz Sztuka pokazał, że kilkuletnia przerwa w startach w mi-
strzostwach Polski ani trochę nie wpłynęła na jego umiejętno-
ści. Mariusz Stec dla odmiany – jeździ bardzo dużo, lecz bez
szczególnych efektów. Na Magurskim wygrał swój pierwszy
w życiu OS w RSMP i do samego końca toczył ostrą walkę
o drugie miejsce w generalce. Walkę tę – i naszego Oscara – wy-
grał jednak Łukasz Sztuka.
NAJLEPSZA REŻYSERIA
Leszek Kuzaj – „Przyczajony tygrys, ukryty smok” – tak mógł-
by się nazywać film, kręcony na Magurskim przez czterokrotne-
go mistrza Polski. Zadziwił wszystkich spokojem. Przegrywając
odcinek za odcinkiem nie próbował na kolejnym zmiażdżyć
konkurentów. Zupełnie nowa taktyka krakowianina przyniosła
sukces – tak bardzo potrzebne mu po nieudanym poprzednim
sezonie zwycięstwo.
I na koniec – statuetka, której nie przyznałem.
NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY
Bryan Bouffier zacznie bowiem starty w Polsce dopiero od Raj-
du Krakowskiego... �
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Trzydzieści załóg i tłum
kibiców na trasie
– tak już po raz drugi
polskie środowisko
rajdowe upamiętniło
w Wieliczce dwóch
znakomitych kierowców
– Mariana Bublewicza
i Janusza Kuliga.

Hołd
wielkim ludziom



Luty był zawsze dla rajdowców miesiącem szczególnym.
To wtedy po zimowej przerwie po raz pierwszy stawali
na starcie mistrzostw Polski. Wtedy także widzowie

zjeżdżali z całego kraju na drogi – najpierw dolnośląskie, te-
raz podkarpackie – by zobaczyć swoich ulubieńców w akcji.
Niestety, w lutym także straciliśmy ikony polskich rajdów.
W 1993 roku wypadek na odcinku Orłowiec – Złoty Stok
zakończył życie Mariana Bublewicza. Jedenaście lat póź-
niej zginął Janusz Kulig. Odeszli świetni kierowcy, wicemi-
strzowie Europy, ale przede wszystkim – ludzie przez bar-
dzo duże L.
Tych właśnie ludzi wspominali uczestnicy i widzowie dru-
giego Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza –
zorganizowanego w Wieliczce na krętej trasie odcinka spe-
cjalnego. Równie ważna jak wspomnienia była sportowa
strona imprezy. Któż bowiem nie chciałby zostać zwycięzcą
zawodów noszących imię Dwóch Wielkich?

Przed rokiem bezkonkurencyjny był tu Leszek Kuzaj.
Krakowianin powtórzył swoje osiągnięcie – z Tomaszem
Borysławskim na prawym fotelu niebieskiej Imprezy był
o prawie trzy i pół sekundy szybszy od dwóch następ-
nych załóg. Mariusz Stec N-grupowym Lancerem z więk-
szą o 2 milimetry zwężką i Robert Kus w kilkusetkonnym
potworze z wyścigów górskich uzyskali identyczny rezul-
tat dwóch przejazdów. Drugie miejsce przyznano osta-
tecznie Stecowi.
Najlepsi w generalce i poszczególnych klasach odebrali na-
grody z rąk rodzin obu tragicznie zmarłych mistrzów.
W tym roku w przepięknej scenerii podziemi kopalni soli
po raz pierwszy zaprezentowano ufundowany przez Jacka
Lewandowskiego puchar przechodni za wygraną w memo-
riale. Uzupełniany o wygrawerowane nazwiska kolejnych
zwycięzców, będzie stał w rodzinnym domu Janusza Kuliga
w Łapanowie.
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Bezrękawnik Subaru
Lekki bezrękawnik
z miękkiego materiału.
Dyskretne logo na piersi
i kołnierzyku. Wymarzony
na chłodniejsze wieczory.

Cena: 130 zł

sklep subaru
FOT.: ADVERCITY, MODELKA: MAGDA

Zapraszamy do naszych dealerów
oraz do sklepu w Internecie http://www.sklep.subaru.pl/
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Model auta
Impreza WRX STI ’06
Model w skali 1:18

Cena: 220 zł

Skórzany pasek
Włoski skórzany pas do spodni.

Tłoczone logo Subaru oraz delikatny
grawer na sprzączce. Pasek pakowany

w eleganckie drewniane pudełko.

Cena: 99 zł

Kubek Subaru „Blue”
Cena: 25 zł

Kurtka Subaru Impreza
Nowy produkt stworzony przez
Kuzaj Sport

Cena: 366 zł

Polar Subaru szary
Bluza polarowa z wysokiej
jakości materiału
o gramaturze 600

Cena: 149 zł
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felieton

Jako jeden z dinozaurów forum Suba-
ru, słynący z najbardziej bezsensow-
nych wpisów, z zakładania komplet-

nie nieadekwatnych dla ducha – samocho-
dowego bądź, co bądź forum – tematów,
zawsze otrzymywałem w PLEJADACH
wolną rękę, co do tematyki felietonu. Po-
stanowiłem to wykorzystać również tym
razem, ponieważ temat który chciałem po-
ruszyć – jak dla mnie – jest wysoce bulwer-
sujący. Usłyszawszy tytułowy wyraz z ust
młodej kobiety w przytoczonej formie fo-
netycznej, uśmiechnąłem się w duchu i po-
myślałem, że to zwykły błąd gramatyczny.
Kilka dni później, telewizyjny reportaż
uświadomił mi, że wcale niekoniecznie.
Otóż ta młoda dama mogła w ten sposób
reklamować – co prawda kolokwialnie, ale
zupełnie poprawną polszczyzną – świad-
czone przez siebie usługi budowlane.
Wspomniany reportaż poświęcony był bo-
wiem powstawaniu kobiecych brygad bu-
dowlanych. Kobieta z łopatą? Ten pomysł
ma pewne tradycje. Teściowa zawsze kopie
grób zięciowi. Autor reportażu rozwodził
się nad zaletami takiego pomysłu, a głów-
ną według niego była ta, że nie chlają
wódki. No … może użyłem niewłaściwe-
go czasownika, bo gdyby kiedyś naprawdę
się rozwodził, nie pisał by głupot, że abs-
tynencja jest zaletą? Budowlaniec, który
nie chla wódki jest w naszym społeczeń-
stwie mało wiarygodny. Majster za 15,99
pln (koszt najtańszej wersji napoju), prze-
stawia mi ściankę dziesięć centymetrów
w lewo. To co, że tylko dołem. Ja mam
krzywą szafę. A to, że łukiem? Nagiął się
do mojej prośby. Zresztą nie każdy sugeru-
je się grawitacją. Niektórzy preferują ma-
gnetyzm. A nawet gdyby mi się ta ścianka
nie podobała, to za następne 15,99 tyn-
karz mi te dziesięć centów nadrzuci. Ko-
bieca brygada co nie chla wódki, zwróci
się do architekta o zgodę na przeróbkę pla-
nu. Pan architekt kierując się dobrem mo-
jej ścianki wstrzyma budowę na pół roku
dla dokonania odpowiednich obliczeń wy-
trzymałościowych, poczem wyrazi zgodę,
tylko, że moje mieszkanie będzie już dużo

droższe. Brygada co nie chla wystawi mi
za postawienie ścianki fakturę na circa ko-
ma przecinek plus VAT i postawi ją prosto,
co spowoduje, że moja krzywa szafa bę-
dzie mi odstawać.
Załóżmy, że zapragnąłem wykleić sobie

łazienkę włoską glazurą. O ile lamperia
w większości jeszcze się trzymała, to już
miejscami się puściła. Zaproszony glazur-
nik obrzucił pomieszczenie fachowym
okiem i zapytał: fakturkie to se pan b.. ee
życzył? Wyjaśniłem, że nie jest to koniecz-
ne i w pół godziny fachowiec przeprowa-
dził biały demontaż poczem poprosił o za-
liczkę w celu nabycia napoju energetyzują-
cego. Dam sobie łeb uciąć, że góra za dwa
tygodnie wróci. Specjalistka od układania
kafelków pierwsze zmrozi mnie ceną, całą
dniówkę zajmie jej upodobnienie mojego
przybytku higieny do wyglądu rejonu prób
jądrowych, nie weźmie zaliczki ale w nocy
zajdzie w ryzykowną ciążę i lekarz prze-
trzyma ją na L4 do rozwiązania. To ja
mam dziewięć miesięcy załatwiać się
do wiadra i kąpać się w zlewozmywaku?
Zaraz! Jakie dziewięć miesięcy? A macie-
rzyński? A wychowawczy? Czy ona
po tych trzech latach będzie jeszcze pamię-
tać że zaorała mi łazienkę?
Malarz wpada z drabiną. Zrobienie sobie
czapki z gazety zajmuje mu trzy minuty
i wieczorem mam cymes pokoik. Zatrud-
niam malarkę, która akurat jest w fazie de-
presji poporodowej. Włazi z pędzlem
na drabinę, zapada w paranoidalny letarg
i wsmarowywuje mi dwadzieścia litrów
farby w pół metra kwadratowego sufi-
tu. I co ja mam z tym stalaktytem zrobić?
Zatrudniam męską brygadę do budowy

domku. Chłopaki w razie potrzeby biegną
za paletę z cegłami i żartobliwie dorzuca-
ją, że odcedzili kartofelki. Zatrudniając
damską brygadę powinienem właściwie

zanim wyleje fundamenty postawić ła-
zienkę z bidetem i lustrem. Po fajrancie pa-
nie po kolei przez cztery godziny reperują
sobie makijaż a ja z chorą prostatą odce-
dzam kartofelki za paletą? Albo złamie so-
bie któraś tipsa przy betoniarce. Widzia-
łem w telewizji relacje z takiej operacji
montowania sztucznych szponów – dłu-
uuuuuugo. A tutaj jeszcze w warunkach
budowlanych? Pół dniówki jak w kibel.
A dajmy na to taki elektryk. Jaki by nie

był narąbany to on wie, że niebieski to zie-
mia, czarny albo brązowy to napięcie
a zielono żółty to tak zwane Zero. Ludzie!
Podstawowych kolorów jest sześć. Ale nie
dla kobiety. Orange, pistacja, wrzos
na przykład. Kobieto! To są jakieś tam wa-
rzywa a nie barwy. Lila róż? No to już jest
przegięcie. Dla mnie osobiście niech sobie
Lilka rusza czym chce, tylko co to ma
wspólnego z kolorami. No i zatrudnij tu
człowieku elektryczkę. Będą sobie plotko-
wać w czasie pracy z hydrauliczną i pode-
pną mi trzy fazy do zlewu. To jak ja mam
te kieliszki umyć? Kobiety czasem oplatały
mnie udami, ale nigdy elektrycznym ka-
blem miedzianym. Już samo skojarzenie
budzi dreszcze …
Wasze zdrowie! Kochane Panie. Na wszel-
ki wypadek piję z brudnego. Alkohol de-
zynfekuje. Dla mnie od zawsze kobiecymi
atrybutami były i zostaną czar, urok,
wdzięk, powab. Czasem wałek i patelnia.
Panowie, no ale nie żebyśmy się dali bić
sztychówką. W końcu dbajmy przecież
o tradycję.

WWBB..  MMaa  mmuu  ssiiaa  ffoo  rruu  mmoo  wwaa

TTeekksstt  ooppuubblliikkoowwaannyy  nnaa  wwyyłłąącczznnee  żżyycczzeenniiee
SSuubbaarruu  IImmppoorrtt  PPoollsskkaa  

WA LĘ TYN KI
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Kiedy tak sobie siedzi z tyłu, zasłuchany
w pracujący silnik, spokojny i zadowolony,
to i mnie się ten nastrój zaczyna udzielać.

P omyśleć, że były czasy, kiedy jeżdżenie samochodem wy-
dawało mi się skomplikowaną czynnością (bo korki, nie-
uprzejmi kierowcy na drodze i to paskudne parkowanie

boczne). Aż tu niedawno miałam przyjemność przykleić na szy-
bie radosny komunikat „dziecko w samochodzie” i od tego dnia
wszystko się zmieniło. W okamgnieniu dotarło do mnie, że sa-
mo prowadzenie samochodu to pikuś w porównaniu z przewo-
żeniem nim ukochanego niemowlęcia. Po pierwsze – fotelik.
Ktoś sprytnie wymyślił, że maleńką istotkę trzeba tam umieścić,
ale nie wiedzieć czemu nie przygotowuje się młodych matek
do takiego zadania. „A jeśli on źle siedzi? Bo czemu tak dziwnie
patrzy? A jeżeli mu zwichnę nóżkę?” – takich wątpliwości było
dużo więcej. W dodatku rzeczony fotelik z cenną zawartością
trzeba jeszcze zamontować w samochodzie. Trwało to może kil-
ka minut, a choć na dworze ziąb, ja byłam spocona jak w fiń-
skiej saunie. Syn widać nie wytrzymał napięcia i ryknął wniebo-
głosy („Na pewno mu niewygodnie. Może lepiej nigdzie nie je-
chać? Niech on już biedny tak nie płacze”). No i przestał na-
tychmiast, gdy tylko usłyszał dźwięk silnika – widać urodziłam
miłośnika motoryzacji. Ruszamy. Wolniutko, ostrożnie i dostoj-
nie. W końcu dziecko w samochodzie! Tylko dlaczego inni kie-
rowcy tego nie rozumieją? Nie pojął tego choćby jegomość
w niebieskim oplu, który stał za mną przy wyjeździe z podpo-
rządkowanej. OK, trochę to trwało, bo musiałam być absolutnie
pewna, że będziemy bezpieczni, a ulica należy do ruchliwych.
Ale żeby aż trąbić i pokazywać na migi, że źle o mnie myśli, to
chyba przesada.

Później miało być już tylko łatwiej. A gdzie tam! Kiedy
wiezie się na tylnym siedzeniu (koniecznie w foteliku z pięcio-
punktowymi pasami bezpieczeństwa, rzecz jasna) swój naj-
większy skarb, to taka podróż nabiera zupełnie innego wymia-
ru. Ulice zaczynają się roić od nieodpowiedzialnych kierow-
ców, którzy tylko czekają, żeby wjechać nam w tył, szalonych
pieszych z rozmysłem wbiegających na przejście przy czerwo-
nym świetle i psów wskakujących nam pod koła. Na szczęście
zwykle wszystko to dzieje się tylko w wyobraźni przerażonej
matki za kierownicą, ale ciężko się prowadzi w takim nastroju.

A z tyłu cisza. Nie słychać płaczu. Ale nic innego też nie
słychać. Odwracam się na chwilę, korzystając z postoju
na czerwonym świetle, i widzę synka pogrążonego we śnie.
I wtedy myśl się pojawia jak błyskawica: „Czy on na pewno
śpi?”. Co robię zatem? Tak, tak, to co wiele świeżych matek
(wiem, bo pytałam). Otóż zatrzymuję samochód i w panice

sprawdzam, czy maluch oddycha. Trzy razy to robię na odcin-
ku 15 km. Za każdym razem oczywiście okazuje się, że oddy-
cha. Wygląda za to na zdziwionego, że mama panikara zakłó-
ca mu drzemkę.

A później parking. Ze specjalnymi miejscami dla matek
z dziećmi. Rewelacja, gdyby nie fakt, że wszystkie zajęte.
Na jednym ford przedstawiciela handlowego firmy kosme-
tycznej, na innym dostawczy mercedes producenta rajstop.
Na szczęście trzecie się zwalnia, bo wraca z zakupów
uśmiechnięta matka ze śliczną córeczką. Z wdziękiem otwiera
drzwi swojego matiza i sprawnie lokuje tam spokojną dziew-
czynkę. Ani śladu stresu. Pełen profesjonalizm i godna pozaz-
droszczenia rutyna. Chwilę później, odpinając rozdygotanymi
rękami fotelik, myślę z zazdrością i nutką żalu: „Ja tak nigdy
nie będę”.

Na szczęście szybko okazuje się, jak bardzo się myliłam.
A wszystko dzięki synkowi. Bo nie dość, że rośnie chłopak jak
na drożdżach i ma silne nóżki niepodatne na zwichnięcia
przez niewprawną matkę, to jeszcze kocha podróże. Kiedy tak
sobie siedzi z tyłu, zasłuchany w pracujący silnik, spokojny
i zadowolony, to i mnie się ten nastrój zaczyna udzielać. Ba,
odkryłam nawet uroki śpiewania za kierownicą, a junior
uprzejmie nie protestuje.

felieton
TEKST: MONIKA WŁODAREK
RYS.: JAKUB WIEJACKI

Kultura blondynki
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Magazyn KMH
2007-10

Widać, że Subaru położyło du-
ży nacisk nie tylko na ilość
i pojemność schowków, ale
i przestrzeń wewnątrz kabiny.
W nowej Imprezie miejsca na-
prawdę jest pod dostatkiem.
Samochód bardzo posłusznie
wykonuje wszelkie polecenia
kierowcy. Te mniej rozsądne
są szybko tłumione przez sys-
tem VDC. Śmiem nawet twier-
dzić, że nowa Impreza ma
szansę stać się większym
sukcesem handlowym niż mo-
del poprzedni. Jest lepiej ukie-
runkowana i ucywilizowana.

Motor
2007-10-15

Impreza WRX to auto stworzo-
ne do dawania kierowcy przy-
jemności z pokonywania za-

krętów, a nie do autostrado-
wych wyścigów. Od lat naj-
mocniejszą stroną i znakiem
rozpoznawczym Subaru jest
symetryczny napęd na wszyst-
kie koła, który pozwala w peł-
ni wykorzystać moc turbodoła-
dowanego silnika. Impreza
prowadzi się jak po sznurku
i daje kierowcy poczucie peł-
nej kontroli. Docenić można
także w pełni skuteczny układ
hamulcowy.

Auto motor i sport
2008-03

Silnik ciągnie od około 1700
obr/min, a zamiast gwałtow-
nego przyrostu (oraz gwałtow-
nego spadku przy wyższych
obrotach) siły napędowej, mo-
ment obrotowy jest rozwijany
płynnie, aż do przekrocze-
nia 4000 obr/min. To świetna
charakterystyka – w stylu
„benzynowym” jaką może się
pochwalić niewiele silników
na rynku. Boxer żywo reaguje
na gaz, lubi wspinaczkę
na wyższe obroty, chociaż
w zwykłej jeździe do wszyst-
kiego wystarczy niski i średni
zakres obrotów. Pod wzglę-
dem osiągów jest znacznie le-
piej niż dobrze – Legacy i Le-
gacy kombi setkę zaliczają
w niecałe 9 sekund, Outback
potrzebuje niewiele więcej
czasu. Przy okazji, nowy silnik
okazuje się jednym z najcich-
szych i najbardziej „gładko”
pracujących ropniaków.

Auto motor i sport
2008-03

Pierwsze metry za kółkiem i kilka
prób ostrzejszego startu pokazu-
ją, że Impreza WRX nie ma naj-
mniejszych problemów z trakcją,
za którą odpowiadają układ
jezdny z kolumnami McPersona
z przodu i z podwójnymi waha-
czami z tyłu oraz symetryczny
układ przeniesienia napędu
na wszystkie koła. Auto z kopyta
rusza do przodu, szybko nabiera
prędkości, ale nadmiaru mocy
się w nim nie odczuwa. W trak-
cie zwykłego pokonywania testo-
wej trasy Imprezie jest wszystko
jedno – czy jedzie po suchym
i przyczepnym asfalcie, czy
po śliskiej jak lód mokrej macie
poślizgowej. Wówczas seryjny
system kontroli trakcji i stabiliza-
cji toru jazdy VDCS nie ma na-
wet zbyt wiele do roboty. Nawet
nagła zmiana przyczepności na-
wierzchni nie robi na imprezie
wrażenia.

Street Extreme
2007-06

Mieliśmy okazję pojeździć no-
wą Imprezą po różnej na-
wierzchni i w różnych warun-
kach. Trzeba przyznać że w tej
klasie aut trudno znaleźć kon-
kurenta dorównującego pozio-
mem trakcji prowadzenia kom-
paktowemu Subaru. Za sprawą
napędu na cztery koła, znako-
micie dostrojonego zawieszenia
i mocnego silnika to szybkie,
bezpieczne i wygodne auto.

V12
2008-03

Boxer, chociaż jest jeszcze zim-
ny, wydaje odgłos, który trud-
no przyrównać do innych silni-
ków wysokoprężnych. Kolejną
niespodzianką jest całkowity
brak wibracji, Na długich au-
tostradowych łukach równo-
waga Legacy jest niezachwia-
na, pomimo większego cięża-
ru, który spoczywa na przed-
niej osi. Silnik pracuje coraz
mocniej i tylko ograniczenie
do 4900 obr./min przypomina
nam, że to jest diesel. Diesel,
dodajmy, który kręci się z nie-
zwykłą łatwością i który gwa-
rantuje godną pozazdroszcze-
nia dynamikę. Nie zakłóca ona
jednak w żadnym stopniu
komfortu ani nadmierną liczbą
decybeli, ani też typowymi dla
mocniejszych diesli szarpnię-
ciami. Nawet jadąc zygzakiem
z prędkością 180 km/h, nie
ma się nigdy nieprzyjemnego
uczucia utraty kontroli
nad przednimi kołami, a już
na pewno nie nad tylnymi. 5-
biegowa przekładnia okazuje
się precyzyjna i wystarczająco
szybka, i wcale nie odczuwa
się braku szóstego biegu, dzię-
ki prawidłowemu wyważeniu
przełożeń i niezłej dawce za-
wsze dostępnych Nm. Każde-
go, kto obawiał się, że diesel
pod maską Subaru jest oznaką
zbliżającego się końca legen-
dy, możemy uspokoić, że tak
nie jest.



spotkania

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca ruszyliśmy pełną parą do
przygotowywania V Zlotu Plejad. Tym razem będziemy sprawdzać gościnność
Dolnego Śląska, bowiem na bazę wybraliśmy Wałbrzych. Region, nazywany
polską Szwajcarią, zaskoczył nas różnorodnością, pięknymi widokami i bardzo
smakowitą kuchnią. Tradycyjnie opracowaliśmy trzy trasy: terenową, turystyczną
i szosową. Przygotowaliśmy mnóstwo niespodzianek, wiele okazji do sprawdzenia
umiejętności w rywalizacji oraz sporo nowości.
Bardzo cieszymy się, że już po raz piaty będziemy mogli spotkać się z naszymi
klientami i podziękować Państwu za obdarzenie nas zaufaniem.

Jedziemy w Góry Sowie






