nr 46 (1/2013)

ISSN 1897-1989

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)

MODELE

Wszystko
się da ulepszyć

PODRÓŻE

Forester na Route 66
/cz. 3/

ISSN 1897-1989

– wywiad z Beatą i Krzysztofem Chuchałami

9 771897 198309

Życie według kalendarza rajdów

03

ROZMOWY
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nowy Forester

na początek

Dyskusja o fotoradarach,
czyli jak koncertowo spieprzyć robotę
obowiązujących już przepisów, czyli
po prostu przestrzeganie prawa.
Przyjrzyjmy się niektórym tezom
prezentowanym zarówno przez zwolenników (czyli głównie rząd i jego instytucje),
jak i przeciwników tego rodzaju działań.

O

tym, że polskie drogi są bardzo
niebezpieczne, nie trzeba dyskutować. Akurat w tym punkcie wszyscy
dyskutanci się ze sobą zgadzają. Trudno
też mieć inne na ten temat zdanie, gdy
statystyki mają jednoznaczną wymowę.
Raczej może dziwić wieloletnia tolerancja
kolejnych rządów dla tego stanu rzeczy.
I teraz nagle, gdy liczba ofiar śmiertelnych na naszych drogach wyraźnie
się zmniejszyła, temat dotychczas
przemilczany, nieomal wstydliwy, stał
się podstawą narodowej dyskusji.
Ktoś nieobeznany z polską specyfiką
mógłby przypuszczać, że ma to związek
z nowym prawodawstwem, czy też tego
typu istotnymi zmianami. Ale nie. Chodzi
tylko i wyłącznie o zwiększenie liczby
fotoradarów, mających wymusić na niesfornych polskich kierowcach przestrzeganie

1. Zwiększenie ilości fotoradarów nie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa,
to jedynie metoda na „łupienie” kierowców
(główna teza red. Lisa). Fałsz. Statystyki
z wielu krajów dowodzą, że intensyfikacja
działań kontrolnych wyraźnie zmniejsza
liczbę wypadków oraz ofiar śmiertelnych
(vide choćby działania ostatnich lat we
Francji). Można tylko zapytać, dlaczego tak inteligentny dziennikarz używa
swego autorytetu do siania niepokoju,
zamiast do konstruktywnej krytyki.
2. Najpierw niech rząd poprawi infrastrukturę drogową, to będziemy jeździli
przepisowo (wiele wypowiedzi w internecie, w tym także znanych dziennikarzy). Fałsz i do tego nonsens. Albowiem
przestrzeganie prawa jest wartością samą
w sobie. Ponadto infrastruktura drogowa
uległa znacznej poprawie w ostatnich
latach. Do tego brak jest jakiegokolwiek
dowodu, że kierowcy bardziej przestrzegają
przepisów na lepszych technicznie drogach.
3. Nasze działania zmierzają wyłącznie do poprawy bezpieczeństwa, nie do

pozyskiwania dodatkowych przychodów budżetowych (minister Nowak, premier Tusk).
Fałsz. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa polegają na karaniu winnych
wykroczenia oraz działaniach edukacyjnych. Tymczasem zwiększenie kontroli
poprzez zaangażowanie ITD odbywa się
bez zatrzymywania łamiących przepisy
kierowców, a więc bez możliwości ich pouczania. Jednocześnie świadomie rezygnuje
się z efektu psychologicznego (wychowawczego) wobec wszystkich innych kierowców
przejeżdżających obok radiowozu i zatrzymanego. Pomijana jest też kara utraconego
przez tak spieszącego się kierowcę czasu.
Chodzi więc o maksymalizację liczby
mandatów, nie edukację (= bezpieczeństwo). W tym kontekście projekt mający na
celu zwiększenie efektywności egzekucji
mandatów (niezależnie od tego, kto ma zapłacić!) podkreśla taki właśnie stan rzeczy.
4. Fotoradary są nieskuteczne, albowiem
– jak wykazują nasze badania – kierowcy zwalniają tylko na kilkaset metrów
(firma Yanosik). Fałsz. Bardzo wiele
fotoradarów jest ustawianych właśnie
tam, gdzie obowiązują ograniczenia
prędkości (ze względu na przejścia
dla pieszych, niebezpiecznie skrzyżowania itp.). Tak więc jest logicznym,
że po zniesieniu ograniczenia kierowcy
przyspieszają. To, że niektórzy kierowcy zwalniają istotnie wyłącznie tam,

gdzie są fotoradary, nie zmienia niczego
w fałszywości tezy jako takiej stanowiącej
niewłaściwe uogólnienie; jednocześnie
pozwala na wyciągnięcie wniosku,
że fotoradarów (wbrew intencjom
firmy!) powinno być... znacznie więcej.
Powiedzmy sobie otwarcie – każdy
praktycznie rząd liczy na dochody budżetowe z mandatów drogowych. Robią to
w sposób bardziej (Niemcy) lub mniej
(Szwajcaria) zawoalowany. Niejednokrotnie stosują perfidne wręcz pułapki
(radary w śmietnikach, barierkach
odgradzających jezdnie czy w przysłowiowych krzakach). Nasi mają tu jeszcze
duże pole do popisu, dokształcania się.
Inną prawdą jest jednak i to, że budżet korzysta zarówno na tych, którzy
prędkość przekraczają, jak i tych, którzy
jeżdżą przepisowo. Jak to możliwe?
To bardzo proste – statystycznie ci
jeżdżący przepisowo powodują mniej
wypadków, a ich skutki są mniejsze.
A mniej wypadków i/lub mniejsze ich
skutki to mniejsze obciążenia dla budżetu
oraz większe zyski w przyszłości (bo tylko
żywy, sprawny podatnik może faktycznie
podatki płacić). Ze społecznego punktu
widzenia zwiększanie liczby fotoradarów jest więc niewątpliwe słuszne.
Zupełnie oddzielnym tematem jest to,
czy fotoradary jako takie są umieszczane
we właściwych miejscach oraz czy ograniczenia prędkości są właściwe. Wprawdzie
z moich obserwacji wynika, że w większości ocenianych przypadków tak
właśnie jest, to jednak istnieje też część
lokalizacji, powiedzmy – dyskusyjnych

oraz znaczna część ograniczeń prędkości ewidentnie nonsensownych.
Szczególnie ograniczenia prędkości
mają bardzo często zupełnie co innego
na celu, niż przewidział ustawodawca.
Zamiast więc dbałości o bezpieczeństwo
ludzi, redukcję hałasu w godzinach nocnych czy też ochronę środowiska mamy do
czynienia z ochroną... urzędników. Tak się
dzieje, gdy zamiast naprawiać zniszczone
nawierzchnie dróg stawia się ograniczenia
prędkości. Jasne, degradacja nawierzchni,
np. po zimie, powoduje czasem konieczność przejściowego (do czasu naprawy)
ograniczenia prędkości. Ale na lata?
Innym typowym objawem jest „zapominanie” ograniczeń przez drogowców.
Tak więc ich ekipy, np. wycinające krzaki
przy autostradzie, pozostawiają ograniczenia do 50 km/godz. w jednym miejscu,
podczas gdy weseli pracownicy zdążyli
się oddalić już na kilometry od znaku.
To tylko przykłady. Niestety codzienne, więc mało interesujące. O ileż
bardziej popularną jest walka o ideę
– mało istotne czy słuszną, czy nie.
Tani populizm wydaje się ważniejszy niż konstruktywne myślenie.
Tym też zapewne kierował się prezes naszej (teoretycznie) organizacji,
organizacji kierowców, czyli Polskiego
Związku Motorowego, wystosowując
do premiera publicznie „dramatyczne”
pytanie: „Jak jeździć, Panie Premierze?”.
Pomijając wszelkie asocjacje
z klasycznym „Jak żyć?” jako zapewne
czysto przypadkowe, nie naruszające
oryginalności przekazu, można było
z napięciem oczekiwać na odpowiedź.

Ponieważ jednak organizacja
znaczenie ma w Polsce raczej mizerne,
a prezes nazwiska znanego nie nosi
– odpowiedzi nie otrzymał. Ponieważ ja ją jednak znam, pozwolę sobie
niniejszym podpowiedzieć: „Przepisowo, Panie Prezesie, przepisowo!”.
Szkoda. Szkoda, że zamiast próby scalenia informacji od kierowców,
zmierzających do wyeliminowania
fałszywego oznakowania na naszych
drogach, zamiast próby ustanowienia
PZM jako społecznego partnera dla
rządu, partnera faktycznie reprezentującego interesy kierowców, ograniczono
się do populistycznego pustosłowia.
Ale być może jeszcze nie jest zaprzepaszczona szansa na to, aby PZM (podobnie jak w Niemczech np. ADAC) stał się
faktycznie poważną organizacją skupiającą i reprezentującą interesy kierowców
w ramach społecznych konsultacji.
Albowiem, jak do tej pory, praktycznie
wszyscy zaangażowani w dyskusję o fotoradarach koncertowo spieprzyli robotę.
Dziennikarze w kontekście ich odpowiedzialności społecznej. Rząd w swej
niewiarygodnej polityce informacyjnej.
A PZM – jak wyżej. Może więc wyciągnąć wnioski z błędów i dla odmiany
spróbować działań konstruktywnych?
Wiem, wiem – o ileż łatwiej krytykować
niż kreować. Ale.... może jednak warto?
Życzę Państwu jak najwięcej pozytywnej energii kreatywnej i jak najmniej
powodów do krytyki oraz zdrowego,
znacznego dystansu do krytykanctwa.

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

O CO CHODZI?
Jeżeli posiadasz bądź znajdziesz na drogach: nietypowe, wyjątkowe, indywidualne, dojrzałe czy nietuzinkowe Subaru, to zrób mu 2–4 zdjęcia
i przyślij je (zdjęcia, chociaż Subaru również przyjmiemy! ) do nas, koniecznie podpisując je stosownym komentarzem.

NAGRODY, CZYLI CO CIEKAWEGO MOŻNA WYGRAĆ
Zwycięzca konkursu otrzyma Sony Tablet S (o wartości 2 200 zł), a laureaci II i III miejsca – torbę skórzaną Subaru.
Zwycięzców konkursu w drodze głosowania wybierze Jury.

GDZIE I KIEDY
Zdjęcia + tekst prześlij do nas najpóźniej do 14 kwietnia 2013 roku. Czekamy pod adresem redakcja@plejady.subaru.pl (z dopiskiem „KONKURS”).
Wyniki konkursu oraz przesłane zdjęcia zostaną opublikowane w Magazynie „Plejady” oraz na naszych stronach internetowych.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz teksty wyżej wspomnianych klauzul znajdują się na stronie www.plejady.subaru.pl/konkurs.
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Wyjątkowe ceny
Forestera 2.0 XT

AKTUALNOŚCI

L

egendarne Forestery z silnikiem turbodoładowanym wracają do palety modelowej Subaru
na naszym rynku! Połączenie nowych technologii – bezstopniowej skrzyni biegów
Lineratronic oraz bezpośredniego wtrysku paliwa w turbodoładowanych
silnikach SUBARU BOXER – zaowocowało znakomitą dynamiką przy jednocześnie
umiarkowanym zużyciu paliwa.
Chcąc jak najszybciej spopularyzować te technologie, a jednocześnie wyrazić wdzięczność
wszystkim, którzy cierpliwie oczekiwali na powrót Foresterów turbo, podjęliśmy decyzję
o debiucie tego modelu na polskim rynku w wyjątkowych cenach.
Inauguracyjne ceny detaliczne Foresterów 2.0 XT będą się rozpoczynały od 34 500 €*
(zamiast 39 000 €). Będą one obowiązywały przy zamówieniach składanych do końca
maja 2013 r. lub do wyczerpania zakontraktowanego z FHI kontyngentu.

Światowa premiera

crossovera przyszłości
83. edycję Targów Motoryzacyjnych w Genewie mamy już za sobą. Na szwajcarski pokaz zorganizowany
w dniach 7–17 marca ściągnęły wszystkie najbardziej cenione marki samochodowe świata.
W tak znakomitym gronie nie mogło zabraknąć Subaru, które na genewskiej wystawie
po raz pierwszy zaprezentowało światu prototyp pojazdu koncepcyjnego Viziv.
Był on niewątpliwie gwiazdą naszego stoiska, wzbudzając nie lada zachwyt zwiedzających,
którzy mieli jednocześnie świetną okazję, by zapoznać się
z nową wersją Outbacka oraz najnowszym
Foresterem.

S

ubaru Viziv Concept to najnowsze
studium koncepcyjne definiujące przyszłą
generację naszych samochodów i zwiastujące ich stylistykę. Uosabia ono zupełnie nowy
wizerunek i niezwykłe technologie, które przenoszą markę Subaru jeszcze dalej w przyszłość.
Inspiracją dla nazwy Viziv była fraza „Vision for
Innovation”. Możemy zatem powiedzieć, że koncept zaprezentowany w Genewie wyraża wizję
przyszłości według Subaru, obfitującą w innowacje technologiczne i nowe kierunki rozwoju marki.
Podziw wzbudza przede wszystkim prosta linia pojazdu i idealne uchwycenie równowagi pomiędzy jego solidną konstrukcją a zwartą kabiną.

6

Przód samochodu zwraca na siebie
uwagę większym, nieco wysuniętym
do przodu sześciokątnym grillem. Dynamiczną
sylwetkę uzupełniają błotniki i panele drzwiowe.
Sportowy, stylowy i zgrabny design są tym, czego nie wypada pominąć przy opisywaniu wyglądu crossovera przyszłości. Viziv zaprojektowano
z myślą o tym, by radził sobie świetnie w każdych
warunkach drogowych. Przyglądając się konceptowi, wszystko wskazuje na to, że i ten cel udało
się osiągnąć. Zachwyca również wnętrze pojazdu. Wszystko po to, by podróżującym Vizivem
– w myśl filozofii marki – zapewnić spokój umysłu
i zadowolenie z jazdy. Szczególną uwagę zwraca

deska rozdzielcza z centralnie
umieszczonym prędkościomierzem. Na panelu sterowniczym,
opracowanym tak, by jak najbardziej ułatwić
kierowanie samochodem i jego kontrolę,
wyświetlane są również informacje dotyczące aktualnego statusu systemu EyeSight.
Dzięki nowej koncepcji napędu na wszystkie koła i wyeliminowaniu wału napędowego
możliwe było obniżenie podłogi, a tym samym
uzyskanie większej przestrzeni dla osób podróżujących z tyłu. Koncept wyposażono w układ
napędowy BOXER DIESEL Hybrid. Składa się on
z wysokoprężnego silnika w układzie bokser o pojemności dwóch litrów, bezstopniowej skrzyni

* dla kursu € z dnia 4 marca 2013 roku oznacza to cenę ok. 143 000 PLN.

biegów Lineartronic (CVT) i trzech silników
elektrycznych, z których jeden zlokalizowany
jest pod maską, dwa pozostałe napędzają zupełnie niezależnie każde z tylnych kół pojazdu.
Silniki elektryczne odgrywać będą główną
rolę podczas wolnej jazdy miejskiej,
zapewniając duży moment obrotowy i przyspieszenie przy
niskim zużyciu paliwa oraz
cichą jazdę. Podczas szybkiej jazdy na autostradzie
„dowodzenie” przejmować
będzie z kolei para „diesel
+ Lineartronic”. Poprzez
niezależne napędzanie
każdego z tylnych kół możliwe jest również idealne
dobranie sił działających na
każde koło podczas pokonywania zakrętów. Nowa
koncepcja układu AWD wynosi poziom pewności i bezpieczeństwa podczas prowadzenia samochodów Subaru na
niespotykany do tej pory poziom.
Wszystkich zainteresowanych
niedawnymi wydarzeniami motoryzacyjnymi, których świadkiem były genewskie
salony wystawiennicze, zapraszamy do odwiedzenia strony http://goo.gl/QmhO6 .

Piątka od IIHS dla Forestera

N

iedawno dotarła do nas jeszcze jedna
fantastyczna wiadomość od amerykańskiego Insurance Institute of Highway
Safety (IIHS). Forester 13MY przeszedł tam
właśnie testy pod kątem bezpieczeństwa
podróżujących nim osób w trakcie zderzenia czołowego i zderzenia bocznego. W obu
przeprowadzonych badaniach model uzyskał
ocenę „dobrą”, czyli najwyższą w czterostopniowej skali stosowanej w Instytucie.
IIHS zweryfikował ponadto wytrzymałość
dachu pojazdu mającą istotne znaczenie
podczas dachowania – w teście polegającym
na dociskaniu ze stałą prędkością metalowej płyty do jednego z jego narożników
Forester również zdobył najlepszą notę.
Badania polegające na symulacji zderzeń
dowiodły, że zarówno kierowca, jak i pozostali
podróżni w przypadku jakichkolwiek kolizji na
drodze w nowym Foresterze chronieni są w sposób perfekcyjny. Bardzo istotną rolę odgrywa tu
czujnik będący elementem składowym układu
uaktywniającego boczne kurtyny w przypadku
zbliżającego się dachowania. Nowy model wyposażony jest ponadto w poduszkę kolanową.
W tzw. moderate overlap test, będącym
jednym z testów składających się na weryfikację bezpieczeństwa osób podczas zderzenia

czołowego, Forester spisał się na medal.
Podczas symulacji polegającej na uderzeniu
przednim narożnikiem pojazdu, a konkretnie
40% jego szerokości od strony prowadzącego
okazało się, że ruch umieszczonego na siedzeniu
kierowcy manekina był świetnie kontrolowany.
Po gwałtownym przesunięciu w kierunku przedniej poduszki manekin odbił się z powrotem
w kierunku siedzenia, przy czym jego głowa
uniknęła zbliżenia się do jakiegokolwiek elementu konstrukcji pojazdu. Test wykazał ponadto
bardzo niskie ryzyko wystąpienia znaczących
obrażeń takich części ciała jak: głowa, szyja,
klatka piersiowa, nogi i stopy. Najwyżej oceniono
tu również klatkę bezpieczeństwa pojazdu,
której zadaniem jest przeciwdziałanie poważnym odkształceniom nadwozia w razie wypadku.
W przypadku kolejnego z testów, czyli symulacji zderzenia bocznego, sprawdzono stopień
zagrożenia kierowcy i pasażera siedzącego
z tyłu. Tu również stwierdzono niskie ryzyko
wystąpienia poważnych uszkodzeń takich części
ciała jak: głowa, szyja, klatka piersiowa, miednica
czy nogi. Dzięki zadziałaniu bocznej kurtyny
powietrznej wystrzeliwanej z krawędzi dachu
pojazdu bardzo dobrze przed ewentualnym
uderzeniem chroniona jest głowa, bez względu
na miejsce zajmowane w samochodzie.

Forester najlepszym SUV-em w Australii

O

rganizacja Carsguide, będąca największym australijskim autorytetem w dziedzinie motoryzacji,
okrzyknęła nowego Forestera najlepszym średnim SUV-em dostępnym na tamtejszym rynku.
Ocena Forestera przypadła w udziale jednemu z najbardziej doświadczonych i poważanych
australijskich kierowców testowych, Paulowi Goverowi. Naszemu SUV-owi przyznał on aż cztery i pół
gwiazdki na pięć możliwych, podkreślając, że Forester „ustanowił nową poprzeczkę dla SUV-ów
kompaktowych”. Gover zwrócił uwagę na zalety napędu pojazdu i jego klasę. Zachwyciło go też
zachowanie samochodu podczas jazdy i jego przestronne wnętrze. O uznaniu wyższości Forestera
nad modelami innych marek zdecydowały ponadto jego ponadprzeciętne bezpieczeństwo oraz
zdecydowanie lepsze od konkurentów możliwości holownicze.
Carsguide na stałe współpracuje z ponad 120 tytułami wydawniczymi w całej Australii.
Strona internetowa www.carsguide.com.au stanowi fantastyczne źródło informacji,
wskazówek i rad niezbędnych każdemu Australijczykowi zainteresowanemu kupnem samochodu
bądź jego sprzedażą.
facebook.pl/MagazynPlejady
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BRZ drugie w konkursie „Car of the Year 2013”

4

marca rozstrzygnięto konkurs na najlepszy
samochód bieżącego roku – „Car of the
Year 2013”. Subaru BRZ pokonało trzydziestu rywali, zyskując uznanie konkursowego jury
i zajęło ostatecznie drugie miejsce na podium.
Po dwunastu miesiącach konkursowych
zmagań wyniki COTY (Car of the Year) ogłoszono
w przededniu dni prasowych 83. Targów Motoryzacyjnych w Genewie, podczas oficjalnej
uroczystości zorganizowanej w centrum konferencyjnym Palexpo. Misją naszego samochodu
jest dostarczenie dużej przyjemności z jazdy
w rozsądnej cenie. Jury konkursowe doceniło
przede wszystkim lekkie podwozie i kompaktowy
rozmiar pojazdu, które sprawiły, że stanowił on
silną alternatywę dla rywalizujących z nim modeli
innych marek. Niezwykle niskie umieszczenie

silnika w układzie bokser sprawiło, że BRZ jest
samochodem o jednym z najniżej położonych
środków ciężkości na świecie. Uwadze oceniających nie umknęły również sportowe i ekologiczne zalety pojazdu. Toshio Masuda, Dyrektor
Generalny Działu ds. Produktu Subaru i Portfolio,
który osobiście uczestniczył w genewskiej
ceremonii, podkreślił, że głównym celem osób
pracujących nad BRZ było „wywołanie uśmiechu
na twarzach kierowców” i cel ten bez wątpienia
udało się osiągnąć. Zajęcie tak wysokiego miejsca w konkursie wywołało z kolei uśmiech na
twarzy Dyrektora i całej wielkiej rodziny Subaru.
O tytuł „Car of the Year 2013” ubiegały się
trzydzieści dwa nowe modele samochodów.
Głosowanie przebiegało dwuetapowo. Oceny dokonywał zespół pięćdziesięciu ośmiu najbardziej

Rusza III edycja Rajdu Polski Kobiet!
doświadczonych dziennikarzy motoryzacyjnych
pochodzących z dwudziestu dwóch krajów europejskich. Każdego roku liczba sędziów z danego
kraju zależy od wielkości tamtejszego rynku
i przemysłu motoryzacyjnego. Stąd też największą liczbą swoich przedstawicieli w jury COTY
mogą cieszyć się: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Z każdego z tych krajów
decydujący głos zabrało aż sześciu dziennikarzy.
Pierwszy etap konkursu rozstrzygnięto w połowie grudnia ubiegłego roku, wyłaniając ośmiu najlepszych kandydatów. Ostateczne wyniki i srebro
dla BRZ-a przyniosła marcowa Genewa. Na pierwszym miejscu uplasował się VW Golf 7. generacji,
w porównaniu z którym drugie miejsce debiutującego BRZ należy uznać za wspaniały wynik,
potwierdzający jego wyjątkową konstrukcję.

Auto Lider 2012 rozstrzygnięty
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lutego bieżącego roku ogłoszono wyniki największego w Polsce plebiscytu motoryzacyjnego Auto Lider 2012, w którym
zgarnęliśmy aż pięć statuetek! Dzięki głosom oddanym przez
czytelników miesięcznika „Auto Moto” i tygodnika „Motor” znaleźliśmy
się w dostojnym gronie laureatów tego prestiżowego konkursu.
Zdobywcą trzeciego miejsca w kategorii „Auto klasy średniej” zostało
Subaru Legacy. Na tej samej pozycji uplasowało się Subaru XV w kategorii
„Mały SUV i crossover”. Subaru BRZ zdobyło z kolei drugie miejsce na
podium w kategorii „Auto sportowe i kabriolet”. Czytelnicy „Auto Moto”
i „Motoru” docenili nas ponadto w kategorii „Innowacja techniczna”,
przyznając nam trzecie miejsce za silnik modelu BRZ. Najbardziej cieszy
nas jednak zdobycie „brązu” w kategorii „Premiera motoryzacyjna”.
To najcenniejsze wyróżnienie przyznano nam za nowego Forestera,
który był jednocześnie nagrodą główną plebiscytu. Premierowy okaz
odebrała jedna z czytelniczek motoryzacyjnej prasy – wystarczyło,
że oddała swój głos i… miała dużo szczęścia podczas losowania.

K
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uż po raz trzeci, w dniach 21–23 czerwca,
odbędzie się Rajd Polski Kobiet. Tradycyjnie przyjmie on formułę off-roadowej rywalizacji z elementami wyścigów
szosowych na jednej z prób w specjalnie
przygotowanych samochodach Subaru.
Podobnie jak w ostatniej edycji, w rajdzie
wezmą udział również męskie załogi jadące
w charakterze wsparcia operacyjnego.
Oficjalnym partnerem motoryzacyjnym
Fundacji Teraz Kobiety i Rajdu Polski Kobiet
zostało Subaru Import Polska. Tegorocznymi
Twarzami Rajdu są Dorota Kamińska – aktorka,
która aktywnie i z sukcesami uczestniczyła we
wszystkich rajdach, siedząc na lewym fotelu
samochodów rajdowych, oraz Wojtek Chuchała – kierowca rajdowego teamu Subaru: SPRT.
Tradycyjnie dla Rajdu Polski Kobiet podczas
imprezy wykonywane będą badania cytologiczne i mammograficzne – dostępne zarówno
dla uczestniczek rajdu, jak i dla wszystkich
kobiet, chętnych poddać się badaniom.

Trasa tegorocznego Rajdu Polski Kobiet
wiodła będzie z rajdowej ulicy Warszawy – Karowej – do Szkoły Jazdy Subaru w Radomiu,
przez Piekło i Niebo, do Sielpie Wielkie i Starej
Wsi. Zakończenie Rajdu zaplanowane jest na
ul. Karowej w Warszawie. Dodatkową atrakcją
tegorocznej edycji będzie pokaz umiejętności
jazdy kierowcy rajdowego, Wojtka Chuchały.
Organizatorem oraz kreatorem rajdu jest
Fundacja Teraz Kobiety, której działalność skupia
się na propagowaniu profilaktyki onkologicznej oraz aktywnej i dynamicznej walki kobiet
z chorobami nowotworowymi. Celem fundacji
jest wcielanie w życie innowacyjnych akcji na
terenie całego kraju, które będą motywowały
oraz inspirowały kobiety do zmiany swojej
świadomości w zakresie potrzeby przeprowadzania cyklicznych badań profilaktycznych
i samodzielnego dbania o swoje zdrowie i życie.
Zapisy załóg rajdowych rozpoczęły się
8 marca i potrwają do 8 czerwca. Szczegóły na
stronie: www.rajd-polski-kobiet.pl .

Wojtek Chuchała
w wirtualnym
Rajdzie Barbórka

Tegoroczny Auto Lider był już 11. edycją plebiscytu. W głosowaniu wzięło udział ponad sto tysięcy osób. Jego wyniki ogłoszono podczas uroczystej
gali w Hotelu Sheraton w Warszawie. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy, życząc wiele radości z jazdy najnowszym Foresterem, a wszystkim
pozostałym uczestnikom zabawy dziękujemy za oddane głosy.

Czwarty rok z rzędu z tytułem „Top Safety Pick”
dla wszystkich modeli
olejny wielki sukces w Ameryce
Północnej – po raz czwarty z rzędu
utrzymaliśmy pozycję jedynej marki,
która może poszczycić się zdobyciem tytułu Top Safety Pick (TSP) przez wszystkie
nasze modele. Tytuły TSP są przyznawane
przez amerykańską organizację Insurance
Institute of Highway Safety. Legacy, Outback, Forester, Tribeca, Impreza, XV i BRZ
– wszystkie bez wyjątku uznane zostały
jednymi z najbezpieczniejszych samochodów
dostępnych obecnie na tamtejszym rynku.
Jednocześnie dwa z wymienionych modeli,
a mianowicie Legacy i Outback, zdobyły nagrodę TSP+, co oznacza, że niemalże bez zarzutu



przeszły wszystkie testy IIHS pod kątem ochrony użytkownika pojazdu. Nadanie tego tytułu
wymagało uzyskania najwyższej oceny „dobrej”
w co najmniej czterech spośród pięciu testów
przeprowadzanych przez specjalistów organizacji, przy czym piąty z nich nie mógł wypaść
gorzej niż na poziomie „zadowalającym”.
Thomas Doll, wiceprezes Subaru w Ameryce, kolejny sukces marki skomentował
następującymi słowami: „Wysokie oceny
naszych produktów uzyskane w badaniach
IIHS utwierdzają wiarę Subaru w bezpieczeństwo. 100% naszych modeli z tytułem
IIHS Top Safety Pick oraz Legacy i Outback ze
statusem TSP+ są tego dowodem”.

Przypomnijmy krótko, że IIHS dostarcza
użytkownikom samochodów informacji
na temat bezpieczeństwa pasażerów,
które weryfikowane jest w pięciu różnych
testach. W tym celu stosowana jest
czterostopniowa skala ocen. O uzyskaniu
tytułu TSP decyduje zdobycie noty
„dobrej” w czterech podstawowych
testach, tj. podczas symulacji zderzenia
czołowego, zderzenia bocznego,
dachowania oraz uderzenia w tył pojazdu,
podczas którego ocenie poddawane
są napinacze pasów bezpieczeństwa
i zagłówki chroniące przed urazami
odcinka szyjnego kręgosłupa. Wpływu na
przyznanie miana TSP nie ma natomiast
wynik testu wprowadzonego w roku 2012
(tzw. small overlap test), który pozwala
przeanalizować zachowanie się pojazdu
i bezpieczeństwo podróżujących nim osób
podczas uderzenia przednim narożnikiem
samochodu (a ściślej rzecz biorąc ¼
szerokości pojazdu) od strony kierowcy.

W

irtualne Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Polski (WRSMP) stanowią niemal idealne odwzorowanie

cyklu RSMP. Organizacją rozgrywek zajmuje
się portal e-rajdy.pl , skupiający społeczność
fanów RBR. Ukoronowaniem sezonu w WRSMP
jest także Rajd Barbórka, który gromadzi
na starcie wielu gości specjalnych. Jednym
z nich był Wojtek Chuchała, który – podobnie
jak dwaj znani twórcy wirtualnych odcinków – otworzył trasę w „zerówce”.

Podsumowanie 2012

M

iniony rok przyniósł zmiany w naszej Redakcji i w samym magazynie. To, co najbardziej zauważalne, to odświeżenie szaty graficznej pisma. Ale ubiegły rok „zamknęliśmy” również
z kilkoma być może mniej widocznymi usprawnieniami. Rozsyłamy bezpłatną, ekologiczną
wersję elektroniczną, animujemy nasze profile na portalach społecznościowych. Wprowadziliśmy wersje rozszerzone artykułów, z którymi można się zapoznać na naszej stronie www.
Uruchomiliśmy również prenumeratę, notując stały przyrost prenumeratorów naszego magazynu, zarówno jego wersji elektronicznej, jak i papierowej. To świadczy
o dużym zaufaniu, jakim nas darzycie. Dziękujemy! Obiecujemy, że pracować będziemy
nad tym, aby dostarczać interesującej zawartości w ciekawym opakowaniu.

Wojtek Chuchała Sportowcem Roku 2012
Wojtek Chuchała zdobył tytuł Sportowca Roku 2012 w powiecie bielskim. W plebiscycie, organizowanym przez NaszeMiasto.pl, kierowca Subaru Poland Rally Team zebrał
5492 głosy. Podium uzupełnili judoka Patryk Wawrzyczek oraz siatkarka Joanna Wołosz.

Świąteczny
worek radości od Subaru

Ś

więta Bożego Narodzenia to czas radosny,
obfitujący we wszechobecny uśmiech
i szczęście, pełen empatii i zwyczajnej
ludzkiej życzliwości. Magia ostatnich świąt
udzieliła się również pracownikom Subaru Import Polska, którzy wspólnymi siłami opracowali
i doprowadzili do końca plan podarowania radości dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach. Ośrodek jest
placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną, w tym m.in. z autyzmem.
Wszystkie te dzieciaki przebywają razem,
dzieląc wspólnie swoje radości, smutki, troski
i czas. Jedne uczą się tolerancji, cierpliwości
i wyrozumiałości obcując z chorymi rówieśnikami, a inne naśladując zdrowych kolegów i koleżanki, uczą się normalnego funkcjonowania.
Nad całą gromadką czuwają z pełnym profesjonalizmem i powołaniem godnym szacunku nauczyciele i wychowawcy, rozkładając nad nimi
swoistego rodzaju parasol bezpieczeństwa.
W takie właśnie miejsce wybrany spośród nas przedstawiciel zajechał na gościniec „Subarakiem”, którego bagażnik
wypełniony był pluszowym szczęściem...
Zebrane maskotki zgodnie z planem trafiły prosto na zabawę noworoczną, gdzie
zostały rozlosowane przez uczestniczące
w konkursach dzieci. Całe to przedsięwzięcie
dało pozytywny efekt w kilku wymiarach.
Być może część dzieci, którym sprawiliśmy
sporo radości, będzie pamiętać ten bezinteresowny gest i kiedyś w dorosłym życiu pomoże
komuś potrzebującemu. W końcu, jak mówi
stare porzekadło: „Dobro jest jedyną rzeczą,
które się mnoży, kiedy się je dzieli”. To prawda!
Do nas, pracowników, też zawitało
uczucie radości wynikające z satysfakcji
i poczucia dobrze spełnionego obowiązku,
mającego źródło we wrażliwości, empatii oraz zwykłej ludzkiej dobroduszności.
Takie zdarzenia uzależniają. Już teraz wiemy,
że za kilka miesięcy powtórzymy akcję.
Wy, drodzy Czytelnicy, również możecie
dorzucić swoją cegiekę do naszego przedsięwzięcia. Być może znajdzie się w Waszych
rękach jakaś maskotka lub inny „uszczęśliwiacz”.
Zapraszamy osobiście lub prześlijcie na nasz adres z dopiskiem „Subaracy – dzieciom”. Dołączymy
go do następnego worka pełnego radości.

Rafał Ryłko

facebook.pl/MagazynPlejady
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RAJDY

tekst: Mateusz Senko
zdjęcie: Tomasz Kaliński

Finał sezonu na Karowej
Jubileuszowa, 50. edycja Rajdu Barbórka już od pierwszych metrów dostarczała wielkich emocji,
a mimo niskich temperatur licznie zgromadzonych kibiców rozgrzewała ostra rywalizacja o ułamki
sekund. Reprezentanci L-SPRT „tańczyli z wurcami”, plasując się w ścisłej czołówce, na 4. pozycji
w klasyfikacji generalnej Ogólnopolskiego Kryterium Asów. Załodze spod znaku Plejad zabrakło
ułamków sekund do trzeciego miejsca również w Kryterium Karowa.
– Na Cytadeli jechało nam się fajnie,
nawierzchnia była raczej czysta. Za to
Służewiec to walka o życie, mega śliski
odcinek i dużo dziur. Zjechaliśmy z niego
chyba na czterech kwadratowych kołach.

Na Bemowie trochę się ślizgaliśmy i straciliśmy trzecie miejsce, ale ogólnie jest
super – komentował Wojtek Chuchała po
trzech próbach. – Jest naprawdę dobrze!
Pierwszy oes poszedł nam elegancko,

drugi był natomiast dużym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o warunki na drodze,
podobnie jak trzeci. Nasze STI spisuje
się świetnie, umożliwiając walkę nawet
z autami WRC – uzupełnił Kamil Heller.

Na Karowej, najbardziej rajdowej
ulicy w Polsce, ostatecznie zakończyła
się rywalizacja w sezonie 2012. Choć
tytuły mistrzowskie zostały już wcześniej rozdane, to właśnie przejazdom
po kultowej kostce wiaduktu Markiewicza towarzyszyły największe emocje.
Magię Karowej mogli poczuć nie tylko
kibice, ale również zawodnicy, dla których występ w Kryterium Karowa
stanowił zwieńczenie całorocznych
zmagań. Nie inaczej było w przypadku reprezentantów L-SPRT, którzy
„u Pani Karowej” zanotowali 4. wynik.
– Zabrakło nam naprawdę bardzo niewiele do pierwszej trójki, zarówno na Karowej, jak i w samej Barbórce. Można więc

powiedzieć, że czwórka trochę nas prześladuje w tym sezonie. Ale to tylko motywacja
na przyszłość, żeby przygotować się jeszcze
lepiej i notować jeszcze lepsze wyniki. Tegoroczna Barbórka była natomiast bardzo
fajna, jechało nam się super. Nasze STI
spisywało się świetnie, za co dziękujemy
naszym mechanikom. Nie sposób też nie
wspomnieć o kibicach, bo to ich święto,
więc mamy nadzieję, że daliśmy im tyle
emocji, na ile liczyli. Wielkie podziękowania za cały sezon należą się również
całemu zespołowi, naszym partnerom:
LOTOS Oil z marką olejów LOTOS
Quazar, LOTOS Paliwa z marką paliw
LOTOS Dynamic, Keratronik, Raiffeisen
Leasing, Geberit, SJS oraz Sony VAIO,

a także wszystkim przyjaciołom i kibicom
– podsumował Wojtek Chuchała.
– Tegoroczna Barbórka była dla nas
naprawdę udana, stanowiąc dobre podsumowanie sezonu. Podobnie jak w RSMP,
także w Ogólnopolskim Kryterium Asów
i w Kryterium Karowa zajęliśmy czwarte
miejsce. I choć pozostaje lekki niedosyt,
to jesteśmy zadowoleni. Pomimo kilku
małych błędów podczas jubileuszowego,
50. Rajdu Barbórka mieliśmy naprawdę
dobre tempo, a nasze STI pozwalało nam
na walkę z mocniejszymi samochodami,
także klasy WRC. To był dobry finał sezonu,
za który chcielibyśmy podziękować całemu
zespołowi, naszym partnerom i wszystkim kibicom – dodał Kamil Heller.

Dlaczego
warto się szkolić str. 42
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ROZMOWY

tekst: Jacek Pieśniewski
zdjęcia: MEDIAGRAFIKA

Życie według kalendarza rajdów

– wywiad z Beatą i Krzysztofem Chuchałami
Polska straciła być może znakomitego notariusza. Na szczęście, bo dzięki temu Wojtek Chuchała
ma szansę rozwinąć zupełnie inny talent, a nasz kraj zyskał wybitnego kierowcę rajdowego.
Beata i Krzysztof Chuchałowie opowiadają o tym, jak to jest mieć za syna utalentowanego kierowcę
rajdowego, który już w wieku kilku lat wywróżył sobie przyszłość.
12

Jacek Pieśniewski /Magazyn Plejady:
Czy to wszystko? (wskazując na
dwa duże stoliki stojące w salonie,
zastawione pucharami i trofeami)
Beata Chuchała: Każdy o to pyta.

To oczywiście tylko część. Mamy
jeszcze na dole drugie miejsce, gdzie
je stawiamy. Muszę się poskarżyć
(śmiech), że są mało poręczne.

J.P.: Macie Państwo w domu dość
miejsca na trofea? Bo choć kariera
Wojtka się dopiero zaczęła,
osiągnięć jest już w bród.

B.Ch.: Planuję zrobić (śmieje się)
„ścianę sławy”, potężny regał, przeszklony,
żeby nie trzeba było tak się męczyć z odkurzaniem. Tylko cały czas zastanawiam
się, jak duży musiałby być, żeby zmieściło
się wszystko, co już jest i żeby było miejsce
na nowe zdobycze. A na razie trzeba
o te trofea dbać, odkurzać je. Już mówię:
„Wojtek, ile tego jeszcze będzie?”. Ale to
niewielki kłopot, znacznie większa radość.
J.P.: Poza tym, że planujecie Państwo
miejsce na nowe trofea, jak jeszcze
dokumentujecie karierę Wojtka?

B.Ch.: Jest półeczka na wszystko...
Krzysztof Chuchała: Nikt nie ma ta-

kiej filmoteki jak my. Mamy nie tylko nagrania relacji telewizyjnych, ale mnóstwo
materiałów przygotowanych przez osoby,
które specjalizują się w ich realizacji.
I to nie z ostatniego okresu, ale od samego
początku, kiedy Wojtek dopiero zaczynał.
A tak na szybko (na stole ląduje stos płyt
DVD) – to tylko z jednego roku… To nie
są tylko materiały na półkę. Po każdym
sezonie, z chłopakami, którzy się tym
zajmują, przygotowujemy materiał dla
sponsorów, przegląd wydarzeń, kronikę.

13
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J.P.: Czy kiedy Wojtek zaczynał
pierwsze, amatorskie starty, myśleliście Państwo, że to może być coś
więcej niż tylko młodzieńcza pasja?
Coś, co może zmienić jego życie?
B.Ch.: I tak, i nie. Pierwszą rzeczą, jaką

sobie sam od początku do końca załatwił,
było prawo jazdy. Myśmy nawet o tym
nie wiedzieli. W miesiąc albo dwa potem
przyszedł i powiedział, że kolega ma do
sprzedania rajdowego Fiata Cinquecento. Namówił mnie, żebym pojechała
go z nim zobaczyć. Trochę w tajemnicy
pojechaliśmy i faktycznie kupiliśmy go.
Wprawdzie częściej to auto potem pchał,
niż nim jeździł, ale miało klatkę i brał nim
udział w KJS-ach w Tychach. Już wtedy
zostaliśmy jego kibicami. Zaczęliśmy z nim
jeździć – z mężem, córką i czasem z zięciem.
To była pierwsza grupa kibiców Wojtka.
K.Ch.: Kubuś (wnuk) też kibicuje. W ubiegłym roku miał zdjęcie na
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kalendarz Wojtka, na którym był na wpół
włożony w jego auto. Wierny kibic.
J.P.: Kuba, jeździsz na rajdy?
Kuba: (nieśmiało) Jeżdżę.
B.Ch.: Na początku myślałam: „po-

jeździ sobie, żeby nie szaleć na drogach”.
Myślałam tak do momentu, aż ktoś nam
powiedział, że widzi w nim potencjał.
J.P.: Kto to był?
B.Ch.: Pierwszy był przyjaciel Wojtka,

Łukasz Starowicz*, który też jeździł w rajdach, a potem Wiesiek Cygan**, nasz przyjaciel od bardzo dawna, niestety już nieżyjący, który zaczął Wojtkowi profesjonalnie
przekazywać pewną wiedzę. Wojtek wstawał o 6 rano i jeździli na Przegibek (przełęcz na drodze z Bielska do Międzybrodzia
Bialskiego, dawny odcinek specjalny Rajdu
Wisły – red.). Nie były to żadne „rajdowe”
jazdy, bo jeździli cywilnym autem Wojtka.

Wiesiek uczył tam raczej spokoju za kierownicą, który wyróżnia Wojtka do dzisiaj.
K.Ch.: Ten bakcyl u Wojtka rósł pewnie
już wcześniej. Swego czasu byłem pierwszym przedstawicielem Ferodo na Polskę.
Inspiratorem jeżdżenia na rajdy był mój
ówczesny wspólnik, również już nieżyjący.
On nas wciągnął. Wtedy jako marka sponsorowaliśmy nawet kilka załóg. Tam Wojtek opatrzył się z rajdówkami. Ma zdjęcia
z Łukaszem Sztuką, z Sebastianem
Fryczem, z Maćkiem Wisławskim... Potem
przestało go to interesować. Ale to, co mi
się u niego podobało , zresztą nie tylko, jeśli
chodzi o kupno samochodu, bo wcześniej
roweru czy crossowego motocykla, to to,
że nie mówił: „Kupcie mi”, ale „Mam część
pieniędzy. Dołożycie mi?”. Podobało mi się,
że oszczędzał, odkładał pieniądze i zawsze
miał swój udział w różnych wydatkach.
Pamiętam, jak kupiliśmy crossówkę
i myśleliśmy: „niech sobie jeździ”. Ale kiedy

pojechaliśmy na tor i zobaczyliśmy, jak skacze, byliśmy zszokowani, jak wielki postęp
uczynił w opanowaniu motocykla. Wszystko co robił, robił, bo lubił. Dlatego nigdy nie
oponowaliśmy, kiedy brał się za sporty ekstremalne. Włącznie z deską snowboardową,
w związku z którą miał przecież poważną
kontuzję – złamanie kręgosłupa.
Ważną postacią, która odegrała istotną
rolę w karierze Wojtka, był Andrzej Górski,
który dostrzegł jego możliwości i zaproponował, żeby wziął udział w programie Pirelli Star Driver. I Wojtek wygrał nim klasę
w IRC (Intercontinental Rally Challenge
– red.). A niewielu polskich zawodników
może się takim osiągnięciem pochwalić.
Dodatkowo klasa Wojtka była bardzo mocno obsadzona ze względu na program Pirelli. To też sprawiło, że został dostrzeżony.
B.Ch.: A jego charakter nie wskazywał nigdy, że będzie go ciągnąć w stronę
ekstremalnych sportów. Jest wyjątkowo

spokojny, nawet powolny. Chociaż pamiętam, że kiedy miał trzy czy cztery latka,
na pytanie, kim będzie, odpowiadał: „rajdowcem”. „Ależ oczywiście” – mówiliśmy
wtedy rozbawieni. Kiedy zrobił pierwszą
licencję, myślałam, że na tym się skończy. Tymczasem on zaczął myśleć o Oplu
Astrze, bo potrzebował zrobić wyższy stopień. Pytam go: „Po co ci ta licencja?” A on,
że będzie jeździł w rajdach. Myślałam, że
sobie żarty robi. Lecz cóż, skoro mu obiecałam, jak był małym chłopcem, to głupio
było się wycofać… Nawet córka zaczęła się
niepokoić, przekonywać nas, że ona nie
chce, żeby Wojtek jeździł, bo może mu się
coś przydarzyć i że to nie jest dobry pomysł.
A Wojtek szedł krok po kroku do celu.
Jasne, że wolałabym, z pewnych względów,
jak każdy rodzic, żeby był kim innym…
J.P.: A kim mógłby być? Każdy
rodzic jakoś wyobraża sobie

przyszłość swoich dzieci. Jaką
Państwo sobie wyobrażaliście?
B.Ch.: Myślałam, że skoro ma taki

zrównoważony, spokojny charakter,
to mógłby być idealnym notariuszem. Nadawałby się do spokojnej,
cierpliwej pracy w biurze. Poza tym,
że jako mały chłopiec mówił, że będzie rajdowcem, nic nie wskazywało,
że to może być jego droga życiowa.

J.P.: Kiedy dwa lata temu rozmawiałem
z Wojtkiem, powiedział: „Gdzie mnie
ta ścieżka zaprowadzi, jeszcze nie
wiem. Nie nastawiam się na nic
szczególnego”. A Państwo, widzicie
już, dokąd prowadzi ta ścieżka?
K.Ch.: Oczywiście, że chcielibyśmy, aby

miał świetnego sponsora i jeździł za granicą, ale nawet jeśli mieliśmy jakieś wyobrażenia, to po kontaktach z ludźmi, którzy
długo już tkwią w tym sporcie, zdajemy
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sobie sprawę, że nie wszystko od razu da
się zrobić, że bez pomocy różnych instytucji – od sponsorów po nauczycieli – trudno
o sukces. Dziś nie wiemy, czy Wojtek
będzie jeździł za trzy lata, za pięć lat.
B.Ch.: Mam takie marzenie, żeby
ten najbliższy sezon pojeździł jeszcze
w Polsce, a w kolejnym jednak z rosnącym natężeniem za granicą. A w końcu,
żeby jeździł w mistrzostwach świata.
Może jako matka powinnam myśleć
inaczej, ale skoro widzę, że Wojtek to
kocha, dobrze byłoby widzieć, że jest
szczęśliwy i może robić to, czego pragnie.

nie ma przewodnika. Wszyscy po
prostu jadą za naszym autem.
B.Ch.: A jak się pomylimy, to za
nami cała kolejka zawraca, robi się
niezłe zamieszanie na drodze…
J.P.: Mówi się, że w sporcie samochodowym pierwszym sponsorem
są rodzice i faktycznie dokładaliście

świetnym autem, ale ma możliwość nauki
i on sam też tak do tego podchodzi.
Ta pomoc to także nieprzespane noce.
Ostatnio pakowaliśmy do późna prezenty dla sponsorów przed spotkaniem
teamu. I siedzieliśmy do w pół do drugiej
w nocy. Czy to będzie pływak, tenisista
czy rajdowiec, w każdym przypadku czas
rodziców na początku to ogromny kapitał.

mnóstwo kibiców, chce im się brnąć
przez błoto, stać w deszczu i kibicować.
K.Ch.: Kiedyś uprawiałem siatkówkę
w II lidze. Wówczas pomoc państwa
czy ogólniej pieniędzy publicznych
było widać. Dziś jest wiele dyscyplin,
w których ona jest. Pływalnie – powstają z pieniędzy publicznych. Skocznia w Wiśle – tak samo. Wspaniale.

samochód – Citroëna C2. Pytałem jego
właściciela, jak to u nich jest organizowane, skąd te różnice między Polską
i Czechami. I powiedział, że państwo
znacznie mocniej nobilituje sponsorów sportu przez większe zwolnienia
z podatków. U nas tego niestety nie ma.
Tu powinno się coś zmienić. W polskich
warunkach bardzo trudno o sponsorów.

J.P.: Jak Państwo radzicie sobie
z naturalną troską o syna? Przecież sport samochodowy to nie
szachy, czy nawet koszykówka,
choć i tam jest ryzyko urazu.
K.Ch.: Jako ojciec przeżywam to

inaczej, bo np. żona połowy oesów nie
widzi. Jak jedziemy w jakieś miejsce, stajemy, żeby oglądać, ona idzie
do lasu na spacer. Potem wraca
i pyta, jak Wojtek pojechał.
B.Ch.: Najczęściej tak jest, gdy
stajemy na jakiejś szybkiej partii, gdzie
samochody robią „ziuu” i już ich nie ma.
Wtedy idę się przejść. Nasłuchuję tylko,
bo mam już czas wymierzony w głowie
i wiem, kiedy Wojtek ma jechać. Dla
mnie rajd to jakiś rollercoaster. Huśtawka emocji. Natomiast jak jesteśmy na
wolniejszych partiach – nawroty, zakręty
– oczywiście, jestem, nawet macham!
Mam wtedy wrażenie, że cały oes będzie
spokojniejszy. Raz nie pojechałam na
rajd. Myślałam, że będzie lepiej. Ale nie.
Cały czas miałam włączony komputer.
A tu akurat, było to na rajdzie w Presovie
na Słowacji, przestały się pokazywać wyniki! Nie mogłam się jeszcze dodzwonić.
To był koniec świata! Uznałam, że muszę
jeździć, bo przynajmniej jestem na bieżąco. Ale nie przeszkadzamy Wojtkowi.
Nawet nie mieszkamy z nim w hotelu.
K.Ch.: Gdyby było trzeba, zawsze
jesteśmy pod ręką. A tak się utarło,
że na mnie spada rola pilota domowego, ustalającego dokąd jedziemy
oglądać. Nasi przyjaciele nawet map
nie zabierają. A nieraz zbiera się
30–40 kibiców i znajomych. I nikt
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nie pozwalają nawet na jeszcze bardziej
podstawowe formy marketingu.
J.P.: Doradzacie Wojtkowi, jak dalej
ma rozwijać swoją karierę?
K.Ch.: Cała opieka ze strony zespołu,

plan szkolenia – to wszystko są działania
przemyślane i poukładane. Na tym etapie
nasze podpowiedzi może mogłyby wręcz
coś popsuć. Dopóki te sprawy są na tak
wysokim poziomie, staramy się tylko
pomagać organizacyjnie. I wiemy, że zespołowi też pasuje, iż dbamy o sponsorów,
zabieramy na odcinki, wspólnie jeździmy
oglądać. Ten problem spada z barków
zespołu. Utrzymujemy dobre kontakty,
które stają się bardziej przyjacielskie
niż oficjalne. Nam też ta rola odpowiada. Owszem, swoje zdanie miewamy,
ale Wojtek w sprawach rajdowych ma
wokół siebie ludzi o większej wiedzy niż
my. Urmo Aava wkłada w szkolenie Wojtka mnóstwo serca. To świetny nauczyciel,
cenimy go jako zawodnika i człowieka.
J.P.: Jak rozwój kariery Wojtka wpłynął
na Państwa, a także na jego życie?
B.Ch.: Na nasze życie – bardzo.

Państwo do pierwszych sprzętów
Wojtka. Jak jeszcze mu pomagaliście?
K.Ch.: Pomagaliśmy nie tylko w pozy-

skiwaniu sponsorów, ale także nauczycieli.
Kiedy Wojtek wszedł do zespołu Subaru, ucieszyliśmy się, kiedy poznaliśmy
jego założenia, bo wiedzieliśmy, że to
będzie nauka. Cenimy tę współpracę,
bo nie tylko jeździ w świetnym zespole,

B.Ch.: Ale przychodzi moment,
że rodzice już więcej nie są w stanie
pomóc. Dopóki Wojtek jeździł Cinque
cento czy Astrą, mogliśmy dać radę.
Ale nie na obecnym etapie. Przypuszczam, że jest wielu zawodników,
którzy chcieliby się rozwijać, ale nie
mają za co. To smutne, bo sport jest
widowiskowy, na odcinkach widzi się

Nie mam o to żalu. Ale w sporcie
rajdowym takiej pomocy nie ma.
Pozwolę sobie na szerszą uwagę. Kiedy
Wojtek miał startować w PSD (Pirelli
Star Driver – red.) podczas rajdu Barum,
wynajęliśmy auto w czeskiej firmie. Musieliśmy temu wyzwaniu sami podołać.
Szczęśliwie trafiliśmy na świetny, czeski
serwis, który bardzo dobrze przygotował

J.P.: Jak dziś możecie wspierać syna?
K.Ch.: Mimo że wszystko jest profe-

sjonalnie poukładane przez samą firmę
i dyrektora Rogalskiego, staramy się
włączyć, pomagać zespołowi, bo wiemy, że to jest też pomoc dla Wojtka. Ale
w czasach kryzysu, choć znamy wiele
osób, które mogłyby pomóc, często
słyszymy, że oszczędności w firmach

Wszystko mamy poukładane zgodnie
z kalendarzem rajdowym, ciągle oceniamy, czy możemy zrobić to czy tamto, o ile nie ma wtedy rajdu. A Wojtka
życie? Bardzo się zmieniło. Zmienił się
sam Wojtek. On dwa lata temu i dziś
to dwie różne osoby. Nawet wywiady,
których wtedy udzielał, nie zawsze mi
się podobały, bo był megawyluzowany.
Kochał ten sport już wtedy. Sam budował tę swoją drogę, sam doszedł do
wszystkiego, czym dziś jest, ale był inny.
Przykład: siedzimy w domu, jest drugi
dzień Świąt Bożego Narodzenia, a on wstaje rano i wychodzi... Dokąd? Na siłownię...
Idzie na basen, na saunę, ma cały cykl przygotowania fizycznego. Ogromnie spoważniał. Już nie ma Wojtusia, jest Wojtek, facet.
Cały czas udowadnia, że wszystko,
co zaczęło się od kupienia Cinquecento,
było przemyślane. Poprzedni pilot Wojtka
(Ryszard Ciupka – red.), który był osobą
doświadczoną, dwadzieścia lat starszą,
jeździł wcześniej z kilkoma kierowcami,
jako pierwsza osoba fachowa powiedział:
„Przyjemnie z nim jechać, bo nie ma
facebook.pl/MagazynPlejady
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chwili, w której nie wiedziałbym, co się
wydarzy. Wszystko jest pod kontrolą,
przewidywalne”. Te słowa Rysia utwierdziły mnie w przekonaniu, że Wojtek
zdaje sobie sprawę z tego, co robi, że ma
jechać szybko i bezpiecznie. Być może
te cechy charakteru – rozwaga, spokój
– przekładają się w tym sporcie na efekty.
K.Ch.: Mieliśmy szczęście, że Wojtek
trafił na właściwych ludzi. Wspominam
słowa Wiesia Cygana, który mówił:
„Nie biorę go po to, żeby się wyszalał, żeby
najszybciej przejeżdżać zakręty. Będziemy
je przejeżdżać najwolniej, ale poprawnie”.

Świętych, Wojtek napisał mi SMS-a: »Kamil,
nie jedz«”. Siedzimy dalej, mama Kamila
upiekła ciasto, a Kamil nie je i mówi „Pani
Beatko, ja mam takie wyrzuty sumienia, jak
sobie na coś pozwolę, bo potem Wojtek patrzy na mnie i mówi: „Tu cię chyba za dużo
jest. To ja nie jem, a ty?”. Wojtek teraz jest jak
modelka w domu. Ma ścisłą dietę. Muszę
mu udowadniać, że to, co robię, zostało
przygotowane bez tłuszczu, że jest dietetyczne i może to zjeść. Jest bardzo rygorystyczny.
J.P.: Jak Państwo zareagowaliście,
gdy Wojtek dostał zaproszenie do

„Jak on sobie poradzi w zespole poważanym, uważanym za czołówkę krajową?”.
Nie miał wcześniej do czynienia ani z takim zespołem, ani z takim samochodem.
J.P.: Czy fakt, że Kamil Heller też
jest młodym pilotem, nie wpływa
na ten proces zdobywania wiedzy
i doświadczenia przez Wojtka?
K.Ch.: Obaj ciągle się uczą, to fakt, ale

nie mieliśmy nigdy żadnych zastrzeżeń do
tego, jak działa ten układ Wojtka z Kamilem. Owszem, na początku wydawało się
nam, że pilot bardziej doświadczony mógł-

wygranie dnia Wojtek walczył z Grzybem.
Wtedy zapadła decyzja, że trzeba odciążyć
auto. Zostało wyrzucone koło zapasowe,
coś tam jeszcze, i mimo – jak twierdzę –
dużej różnicy sprzętowej między zawodnikami w czołówce Wojtek sobie świetnie
poradził. Grzyb przegrał o 2 sekundy.
To pokazało, że gdyby w przyszłym roku
sprzęt był bardziej konkurencyjny, to może
będą jeszcze lepsze wyniki. Na pewno
pomocne będzie przejście na R4***, gdyby
się udało. To kwestia budżetu.
Jeśli zostaniemy z budżetem na obecnym poziomie,
prawdopodobnie wystarczy
tylko na grupę N. Ale dla rozwoju Wojtka jako zawodnika
dobrze byłoby pojechać już R4.
J.P.: Mieliście już Państwo
okazję wziąć udział
w „codrivie” z synem?
B.Ch.: Mnie wcale nie ciągnie,

To tylko część „ściany sławy”, czyli nagród, trofeum i pucharów zdobytych przez Wojtka.

Wojtek cały czas pracuje nad fizyczną sprawnością, co przekłada się
na efekty w jeżdżeniu. Ci, którzy nie
mieli z tym do czynienia, nie zdają sobie sprawy, jaki to wysiłek.
B.Ch.: Mamy rower stacjonarny. Kiedyś, było bardzo ciepło, a ja widzę, że Wojtek się jeszcze ubiera w polar, spodnie od
dresu i dopiero jedzie, bo przecież w upał
w aucie jest jak w hucie. Teraz już jestem
przyzwyczajona do tego. Nieraz przyjeżdża do domu, więc gotuję coś, co lubił, a on
mówi: „Mamo, tego nie mogę, bo mam
dietę ustaloną, mogę jeść to i tamto”.
J.P.: I w Boże Narodzenie też sobie
odmawiał świątecznych specjałów?
B.Ch.: No pewnie! Niestety... Zjadł kawa-

łek sernika i powiedział, że ma wyrzuty sumienia... A najbardziej śmiałam się z Kamila
(Hellera, pilota Wojtka – red.). Bardzo go lubimy. Przyjaźnimy się z jego rodzicami. Byliśmy niedawno u nich i Kamil mówi: „Wiecie
państwo, w weekend, gdy było Wszystkich
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zespołu Subaru? W środowisku kibiców
ta decyzja wywołała w tamtym
momencie mnóstwo dyskusji...
K.Ch.: W pierwszej chwili myślałem,

że układ będzie trochę inny, że Wojtek nie
będzie sam, tylko z Kajetanowiczem. Myślałem o jego rozwoju, a wtedy dobrze, jak
u boku jest gwiazda. „Kajtek” jest świetnym
zawodnikiem i ciągle to potwierdza. Cieszyłem się na myśl, że Wojtek będzie mógł
skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia.
B.Ch.: Kiedy okazało się, że będzie
inaczej, musieliśmy się przyzwyczaić do
tej myśli. Budziłam się i myślałam – czy
mi się to śniło? Bo skąd nagle taki awans
chłopaka, który jeździł w drugiej lidze
rajdowej, zupełnie innym samochodem.
To było zaskoczenie dla nas i chyba
dla Wojtka, młodego człowieka, któremu jakby gwiazdka spadła z nieba.
K.Ch.: Sądziłem, że nauki, jakie Wojtek
będzie miał szanse pobrać w Subaru, będą
raczej okazjonalne. Kiedy okazało się, że on
zostaje sam, wystraszyłem się. Pomyślałem:

by wnieść coś więcej, ale dzisiaj widać, że
ich współpraca układa się bardzo dobrze.
Kamil też chce się uczyć, robi wielkie postępy i nie my to sobie wymyśliliśmy, ale mówią nam to fachowcy. Życzymy Kamilowi,
żeby jeździł z Wojtkiem jak najdłużej
i żeby razem osiągali jak najlepsze wyniki.
J.P.: Który z sukcesów, jakie Wojtek
odniósł w minionym sezonie, sprawił
Państwu największą radość?
B.Ch.: Mnie – Rajd Dolnośląski. Ten

ostatni odcinek, gdzie Wojtek musiał na
milimetry wygrać z Grzybem, to było najbardziej emocjonujące przeżycie do ostatniego odcinka... Trudno mi było wierzyć,
że Wojtkowi się uda, choć tego bardzo pragnęłam. Wiedziałam, że obaj będą jechali
wszystko. I kiedy przyszła wiadomość, że
wygrał, po prostu skakałam, a wszyscy
kibice na odcinku cieszyli się z nami.
K.Ch.: Potem dowiedziałem się, że
Peugeot z Subaru rywalizowały o zwycięstwo w klasyfikacji producentów. I o

żeby z Wojtkiem wsiąść do rajdówki. Owszem, jechałam z nim
cywilnym WRX STI. Było super,
pięknie brzmi silnik. Aż miałam
dreszcz. Tylko wolę wyższy
komfort. Jak mam wygrzebywać się z niskiego samochodu,
to wolę coś wygodniejszego. XV pod
tym względem byłby na pewno lepszy.
K.Ch.: A mnie ciągnie, ale zawsze jest
tak, że czas przeznaczony na takie działania
jest ograniczony, a nie brakuje sponsorów,
kibiców, którzy – jak uważam – w takiej sytuacji mają pierwszeństwo, bo to dla Wojtka jest ważniejsze. I jak dotąd po prostu nie
miałem okazji. Raz, kiedyś, jeszcze dawniej,
była możliwość pojeździć na lotnisku
w Czechowicach i tam mnie trochę przewiózł. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę
miał szansę usiąść w rajdówce obok niego...
J.P.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

*Łukasz Starowicz urodzony w Bielsku snowboardzista (Wojtek
Chuchała jako nastolatek także uprawiał snowboard), wielokrotny
mistrz Polski w tej dyscyplinie, olimpijczyk. Startował też w sporcie
samochodowym. Teraz kibicuje Wojtkowi.
**Wiesław Cygan urodzony w Bielsku kierowca rajdowy, a po
zakończeniu kariery trener, doradca i mentor utalentowanych
zawodników. Fabryczny kierowca zespołu OBR-FSM, w którym święcił
największe triumfy. W 1976 r. został pierwszym mistrzem Polski nowo
utworzonej klasy markowej 126p-600. Zmarł w kwietniu ub.r.

***Grupa N charakteryzuje się bardzo ograniczoną liczbą przeróbek
dostosowujących samochód do rywalizacji w rajdzie. Podstawę do
budowy aut tej grupy stanowią zawsze samochody sprzedawane
seryjnie. Grupa R obejmuje auta seryjne, które następnie są
modyfikowane pakietem (kit-em) udostępnionym przez producenta.
Elementy seryjne w grupie R są zastąpione lekkimi odpowiednikami
(maska, tylna klapa, szyby) lub są odpowiednio odelżone (drzwi).
Dodatkowo w grupie R zawieszenie ma inną konstrukcję, co
przekłada się na jego dłuższy skok, lepsze wybieranie nierówności
i prowadzenie.

facebook.pl/MagazynPlejady
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tekst: Jerzy Dyszy

Wszystko się da ulepszyć

Zapraszamy do odwiedzenia strony
plejady.subaru.pl/mmedia
lub goo.gl/jPSVi w celu zapoznania się
z materiałem multimedialnym.

Gdyby dokładnie porównać dane techniczne Foresterów
III i najnowszej IV generacji, można by mylnie stwierdzić,
że w najnowszym modelu dokonano jedynie sporej restylizacji.
Ale w praktyce zbudowano inny, lepszy samochód.

P

ierwszy Subaru Forester zadebiutował w roku 1997. Była to surowa
i kanciasta, a przy tym dość istotnie
uterenowiona odmiana kombi ówczesnej
Imprezy. Samochód ten od razu odniósł
sukces rynkowy, dzięki swoim bardzo
dobrym własnościom jezdnym w różnych
warunkach drogowych i żywym silnikom, głównie tym z turbodoładowaniem.
Auto nie było nieskończenie pojemne, za
to przyjazne w użytkowaniu, a wkrótce
okazało się również niezwykle wytrzymałe i odporne na usterki. Wspomnijmy
także o pewnej zalecie ważnej na rynku
amerykańskim, którą dysponował Forester
od samego początku: w lubujących się
w obwarowaniach prawnych USA auta
terenowe i klasy SUV w większości muszą
być wyposażone w widoczne ostrzeżenia,
że „nieostrożnie obsługiwane, mogą się
wywrócić”. Tymczasem dość przecież
wysoki Forester, dzięki nisko położonemu
silnikowi SUBARU BOXER i zaletom
Symmetrical AWD, zawsze spełniał
amerykańskie normy auta osobowego,
a więc wolny był od takiego wymogu.
Dość podobny był Forester II generacji z roku 2003, który znowu bazował
na platformie oraz mechanizmach
współczesnej mu Imprezy. Pozostał on
przy tradycyjnie niewielkim rozstawie
osi wynoszącym 2 525 mm, długość
i szerokość auta (4 450 mm i 1 735 mm)
także nie wzrosły. Koncepcja takiego
niewielkiego, zwinnego SUV-a, sprawnego
w terenie oraz na szosie i w razie potrzeby
dysponującego mocnym, turbodoładowanym silnikiem, była nadal bardzo
doceniana przez liczne rzesze klientów.
Projektując Forestera III generacji,
który ukazał się w roku 2008, szefowie
Subaru poczuli się jednak w obowiązku,
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by mocno go ucywilizować i uwspółcześnić. Auto nieco urosło (rozstaw osi
wzrósł do 2616 mm, długość do 4559 mm,
a szerokość do 1780 mm), jego kształty
zostały modnie zaokrąglone, zawieszenie
komfortowo zmiękczono, a pod maską
miał wkrótce zagościć superekonomiczny
SUBARU BOXER DIESEL. W sumie Forester wizualnie zbliżył się do często znacznie tańszych i mniej zaawansowanych
technicznie konkurentów, którzy w przeciwieństwie do Subaru szukali oszczędności
w ograniczaniu napędu do jednej tylko osi.
Taka sytuacja utrudniała nieco rynkową
rywalizację i choć Forester III generacji
także znalazł liczne grono zwolenników
(do dziś sprzedano w sumie znacznie ponad dwa miliony Foresterów), to ten i ów
zagorzały fan kręcił nosem – ugrzecznione
auto spod znaku Plejad nie dla każdego reprezentowało dobry, tradycyjny styl marki.
Jak wobec tego wygląda i jak się
sprawuje Forester kolejnej, IV generacji,
zaprezentowany w Japonii jesienią zeszłego
roku? Pierwszy bezpośredni kontakt z nowym Subaru mieliśmy pod koniec stycznia, podczas europejskiej prezentacji, która
odbyła się w okolicach historycznej Sewilli.
Wyjazd

Pewna duża francuska firma bardzo
uatrakcyjniła nam hiszpańską prezentację Forestera. Odbyło się to następująco:
plan podróży kilkunastu dziennikarzy
z Warszawy przewidywał lot Air France
do Paryża, potem przelot samolotem
innej linii do Malagi, a stamtąd przejazd
autobusem (prawie 200 km) w okolice
Sewilli. Dopiero tam miały się zacząć
konferencje i jazdy testowe. Mimo mniej
więcej planowego wylotu z Okęcia,
lądowanie w Paryżu nastąpiło z prawie

Zadbano, by auto było przede wszystkim
przyjazne w codziennym użytkowaniu i bardzo bezpieczne.
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I

godzinnym opóźnieniem. Może tym
razem w powietrzu było bardzo pod górę?
Na paryskim lotnisku próby zainteresowania Francuzów grupą już prawie
spóźnionych kilkunastu pasażerów
trwały wystarczająco długo, by samolot
do Malagi spokojnie odleciał. Oczywiście
energiczne ruchy kierownictwa wyprawy pozwoliły nam się zabukować na
następny samolot, ale w ten sposób cały
program prezentacji właśnie upadał.
Wyniknęły z tego same dobre rzeczy.
Po pierwsze, autobus przestał być już
aktualny, więc dostarczono nam na
podróż Malaga – Sewilla Forestery,
którymi pokonaliśmy autostradami sporo
ponadprogramowych kilometrów. Po
drugie, na torze prób terenowych nie było
już innych grup dziennikarzy, więc jeździliśmy sobie bez przeszkód, aż do zmroku.
Po trzecie, nie załapaliśmy się na planowaną konferencję prasową, więc polska
grupa miała swoją własną, ekskluzywną i lepszą. Po czwarte, zaoferowano
nam bezpłatny program odchudzania,
z jednym tylko podstawowym posiłkiem
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w godzinach wieczornych. Tylko europejsko-japońscy gospodarze dziwili się nieco
podczas owej ekskluzywnej konferencji,
że Polacy rzucają się na drobne przekąski, jakby chcieli się najeść na zapas...
Pierwsze wrażenia

Dość już jednak ciekawostek, mówmy
o Foresterze. Pierwsze wrażenie: samochód z przodu wystylizowano zdecydowanie we współczesnym stylu Subaru, z tyłu
natomiast powraca on do pudełkowatej
formy pierwszego (no, może drugiego) Forestera. Nadal nie wydaje się bardzo duży,
ale jedno rzuca się w jego proporcjach
w oczy – jest dość wąski i naprawdę wysoki. Zdecydowanie wyższy od wszystkich
otaczających go zwykłych aut. Przetestujemy, jak to się sprawdzi na szosie.
Wsiadamy do środka. Rzeczywiście, jest dość wysoko (ale problemów
z wsiadaniem nie ma), fotel kierowcy od
razu ustawiamy w najniższej pozycji i...
troszkę jeszcze brakuje. Ale podobno
większość miłośników SUV-ów lubi takie
spojrzenie z góry na otaczający ich świat.

II

Rozglądamy się po kabinie. To, co
z zewnątrz wydawało się zbyt wąskie,
w środku okazuje się całkiem wygodne.
Widać, że chodzi raczej o proporcje auta
i wrażenie, jakie powoduje jego wysokie
zawieszenie, a nie o bezwzględne wymiary.
Z zadowoleniem można przyjąć prawie
płaską podłogę bagażnika po położeniu oparć siedzeń, zupełny brak progu
w otworze piątych drzwi oraz elektryczny
serwomechanizm tych drzwi. Można powiedzieć – powyżej klasy światowej, jeżeli
przyjąć, że Forester jest SUV-em z segmentu
C (samochodów kompaktowych). Tak naprawdę, po kolejnym wydłużeniu nadwozia
(do prawie 460 cm) i związanym z tym
zwiększeniem ilości miejsca w kabinie, nowy
Forester jest już na granicy segmentów C i D.
Jak odbieramy stylizację wnętrza?
Z trzeciej generacji Forestera pamiętamy
płynnie połączone linie tablicy przyrządów
i pokrycia drzwi oraz specyficzny styl,
zbliżony do znanego z Subaru Tribeca. Tutaj tego prawie nie ma, całość jest
uporządkowana i dość surowa (oczywiście nie tak jak w Foresterze I generacji),

III

a na pewno nie razi emanacją wybujałego
ego projektanta. Ważne, że wszystkie
zegary i wyświetlacze (po ustawieniu fotela
i kierownicy) są idealnie widoczne, a dostęp
do przycisków i pokręteł nie sprawia problemu. W ogóle czujemy się jak w Subaru...
Ale czy aby nie jest to Subaru XV?
W rzeczywistości stylizacja wnętrza
i tablicy przyrządów jest w tych autach naprawdę podobna, ale to dobrze.
Porządne marki samochodowe starają
się ugruntować swój styl i w ten sposób
wiązać swoich klientów. Przecież nikt
nigdy nie słyszał narzekań kierowców
Mercedesów, że przesiadając się z jednego
modelu do drugiego, czują się jak w domu!
Szosowe doświadczenia

Auto, którym przyszło nam podróżować z Malagi do Sewilli, wyposażono
w dwulitrowy benzynowy silnik wolnossący (150 KM) i bezstopniową skrzynię
Lineartronic. To interesujące, bo akurat
nie trafiło na miłośników bezstopniowych automatów, więc przyjrzymy się
krytycznie temu, co robi ta skrzynia.

Uruchamiamy silnik przyciskiem,
ruszamy i... od razu stwierdzamy, że bezstopniowa przekładnia ze sprzęgłem
hydrokinetycznym i jego cierną blokadą
zmniejszającą straty energii pracuje niezwykle płynnie. W trybie automatycznym
trudno doszukać się nawet minimalnych
szarpnięć, choć skrzynia dość aktywnie
zmienia przełożenia, starając dopasować je do sytuacji drogowej. To słychać
(bo obroty silnika się zmieniają), ale nie
czuć! Jedynym problemem jest nieco
zbyt aktywna tendencja do poszukiwania najlepszych obrotów, szczególnie gdy
kierowca chce żwawo przyspieszyć.
Ponieważ testowana wersja auta to
oczywiście maksymalnie wyposażone 2.0i Premium, mamy do dyspozycji
także sterowany z kierownicy system
SI-DRIVE. W tym przypadku ma on
tylko dwa tryby, „S” oraz „Intelligent”.
Rzeczywiście, jeżeli nie lubimy gwałtownych wzrostów obrotów silnika, powinniśmy używać trybu inteligentnego.
Już przed wjazdem na autostradę zauważamy dobre zachowanie zawieszenia.
Nie jest zbyt miękkie, ale wszelkie miejskie
nierówności i torowiska wydają się być jakby właśnie naprawione, a garby zwalniające... nie przeszkadzają. Nie słychać przy
tym najmniejszych hałasów podwoziowych. Zresztą należało się tego spodziewać
po aucie, które ma ambicje terenowe.
Wjeżdżamy na autostradę, która zresztą nie jest ani idealnie prosta, ani płaska.
Zatem jest dobra do testowania szosowych
własności podwozia i sprawności układu
napędowego. Dość szybko dowiadujemy się, dlaczego już w mieście skrzynia
biegów raczyła nas czasami zbyt wysokimi
obrotami silnika. Wolnossąca jednostka
napędowa ma moc i moment, ale ten
ostatni pojawia się w rozsądnej wielkości
dopiero przed 4000 obr./min. Na długich
autostradowych podjazdach jest podobnie,

IV

bo czasami skrzynia biegów się „nie
zorientuje” i prędkość spada, innym razem
postara się nadrobić stratę i hałas spod
maski rośnie. Potem dowiemy się, że najlepiej w takiej sytuacji włączyć tempomat
(który prócz swej podstawowej funkcji
powoduje zablokowanie sprzęgła hydrokinetycznego) i jechać spokojnie. My jednak, spiesząc się, wybraliśmy inną opcję
– tryb manualny. Skrzynia zamienia się
w wirtualny, sześciobiegowy bardzo szybki
automat, a kierowca musi tylko czuwać,
by na podjeździe zredukować o np. dwa
biegi, a na zjeździe natychmiast załączyć
„szóstkę”. Zaczyna być bardzo dobrze.
Szybko przyzwyczajamy się do auta,
ale oto nadchodzą zakręty. Czy zawieszenie, sprawne na wybojach, okaże się
równie doskonałe na szybkich łukach?
Jak powszechnie wiadomo, nikt nie jest
doskonały, więc spodziewamy się pewnych
trudności. I rzeczywiście, początkowo
odnosimy wrażenie, że auto się nadmiernie przechyla i raczej trzeba zwolnić.
Ale z drugiej strony? Jedziemy przecież cicho, spokojnie i bezpiecznie, a hiszpańskie
„zwykłe” samochody zostają zdecydowanie z tyłu. Rzut oka na szybkościomierz
– no tak, mamy dopuszczalną tu autostradową prędkość. A Forester pozostaje nadal
całkowicie stabilny, łuki pokonuje bez
najmniejszych problemów oraz pozwala w kabinie rozmawiać tak spokojnie,
jak byśmy podróżowali jakieś 50 km/h.
W rezultacie ze zdziwieniem stwierdzamy, że te kilkanaście stron materiału
prasowego wypełnione opisem ulepszeń
układu napędowego, zawieszenia, hamulców, aerodynamiki, wygłuszeń itp. nie jest
jedynie czczą gadaniną. Minusy? Są, choć
niewielkie. Foresterem da się jeździć szybko i dynamicznie, ale do takiej jazdy przydałyby się już fotele nie tylko wygodne,
ale także dobrze „trzymające”. Szczególnie,
gdy tapicerka jest skórzana, czyli śliska.
facebook.pl/MagazynPlejady
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Gdy chodzi o głośność, w ogólnej
ciszy na pierwsze miejsce wybijają się
odgłosy toczenia opon po szorstkim
asfalcie. Auto ma typowe ogumienie
szosowe „typu SUV”, czyli przystosowane do lekkiej jazdy terenowej
i tego się raczej nie da zmienić.
Wreszcie położenie ekranu (bardzo
sprawnej) nawigacji satelitarnej: gdyby
na pokładzie był tylko
kierowca i gdyby musiał
tak jak my bezbłędnie
korzystać z jej wskazań,
wolałby mieć ten wyświetlacz wyżej, np. w miejscu
komputera pokładowego. No cóż, nie można
mieć wszystkiego…

i przyspieszaniem poszczególnych kół,
pozostawiając kierowcy tylko obsługę
kierownicy. Można oczywiście zakładać, że sprawny terenowiec zrobiłby to
lepiej niż komputer, ale technika temu
przeczy: układ ABS/VDC oraz możliwość
dynamicznego rozdziału momentu napędowego silnika między osie pozwalają
elektronice sterować napędem i hamowa-

Jedziemy w teren

Większość producentów SUV-ów zarzeka
się, że ich auta „nie są
pojazdami terenowymi”, nawet gdy wygląd
na to wskazuje. Subaru
odwrotnie – stara się
przekonać, że Forester pokona średni
teren prawie jak specjalistyczna terenówka, mimo że wygląda na udomowionego
SUV-a. By to udowodnić, skierowano
nas na niezłą próbę terenową, z kamieniami, garbami, zjazdami i podjazdami,
które pieszo należałoby pokonywać
raczej na czworaka. Wszystko to miało
wykazać, że prześwit o sporej wartości
220 mm, solidne kąty najazdu i zejścia,
częściowo metalowe osłony podwozia
i ukrycie elementów, takich jak np. układ
wydechowy, a ponad wszystko nowy
tryb sterowania układu napędowego
o nazwie X-MODE wystarczają, by bez
strat pokonać niemałe przeszkody.
X-MODE dostępny jest w wyższych
wersjach wyposażenia w Foresterach,
w których zastosowano bezstopniową skrzynię Lineartronic. Przyczyny
techniczne są oczywiste – idea X-MODE
opiera się na wykorzystaniu możliwości elektronicznego sterowania
jak największą liczbą funkcji układu
jezdnego, tak aby do pewnej prędkości
(zasadniczo do 40 km/h) pojazd „sam”
zajmował się stabilnym hamowaniem
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niem każdego koła z osobna. A do tego
kierowca obsługujący tylko gaz, hamulec
i sprzęgło nie ma żadnych narzędzi.
Tutaj właśnie kryje się przyczyna, dla
której X-MODE dostępne jest tylko wraz
ze skrzyniami Lineartronic. Po pierwsze,
bezstopniowy automat połączony jest
tradycyjnie z mechanizmem rozdziału
momentu między osie, o nazwie Active
Torque Split AWD lub ACT-4. Jest to
hydraulicznie sterowane sprzęgło wielopłytkowe, które umożliwia natychmiastowe dostosowanie momentu napędzającego tylną oś w proporcjach tył/przód
od 0%/100% (na przykład przy ostrym
hamowaniu w zakręcie) do 50%/50%. Ten
pierwszy przypadek zachodzi rzadko,
w normalnych warunkach na tylne
koła przekazywane jest 40% napędu.
Druga przyczyna kryje się w konstrukcji samej skrzyni Lineartronic. Zauważmy,
że nowy Forester w żadnej wersji nie ma
reduktora, a przecież jako „prawie terenówka” – powinien. Ma za to Lineartonic,
w której zakres przełożeń sięga bardzo
wysokiej wartości – 6,3:1. Pozwala to, wraz
z działaniem sprzęgła hydrokinetycznego,

które też jest przecież przetwornikiem
momentu, na jazdę w razie potrzeby
w trybie pełzania. Ten sam samochód,
ale ze skrzynią manualną i mechanicznym
centralnym mechanizmem różnicowym
(o historii systemów AWD w firmie
Subaru piszemy w innym miejscu tego
numeru „Plejad”), byłby znacznie mniej
„sterowalny” w warunkach terenowych.
Koniec końców
– jak to działa? Właściwie mało dramatycznie,
bo samochód po prostu
jedzie tam, gdzie skierujemy go kierownicą,
choć na zdrowy rozum,
na mało terenowych
oponach i przy takich
pochyleniach drogi, nie
powinien. W tym jednym
miejscu trochę żałowaliśmy, że akurat nie było
deszczu – może śliska nawierzchnia pozwoliłaby
zbadać granicę terenowej
sprawności Forestera?
Ciekawe było tylko obserwować, jak na ostrym stoku z luźnymi
kamieniami funkcja asystenta zjazdu
walczyła wszystkimi czterema hamulcami
oraz napędem (to słychać oraz widać na
ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza)
o utrzymanie stałej prędkości oraz prostego
toru jazdy. I udało się jej całkiem dobrze.
Turbo jest lepsze!

Drugi dzień testów upłynął, już bez
organizacyjnych niespodzianek, na sprawdzeniu pozostałych dwóch wersji silnikowych – Forestera z SUBARU BOXER
DIESEL (147 KM) i z pachnącym nowością
dwulitrowym turbo DIT z bezpośrednim wtryskiem benzyny (240 KM).
Forester z dieslem i manualną „szóstką”
oraz typowym, mechanicznym Symmetrical AWD nie zaskakuje, wszak ten zestaw
jest już dobrze znany. Dokonano kilku
kolejnych zmian ograniczających opory
i zużycie paliwa, ale tego nie czuć podczas
jazdy, a raczej tylko przy kasie stacji benzynowej. Dysponujemy tonami momentu
obrotowego, diesla słychać wyraźnie tylko
przy niewielkich prędkościach, a zużycie
paliwa? Tak, w praktyce można przekroczyć

Kto wymyślił
Symmetrical AWD? str. 54

8 lub nawet więcej l/100 km, ale będzie to
oznaczać, że ktoś się bardzo spieszył. Nam,
bez oszczędzania, wyszło około 7 l/100 km.
Znacznie ciekawsza jest „turbodoładowana benzyna”. Subaru tradycyjnie budowało swoją reputację na takich silnikach
i nie inaczej będzie teraz. A jest to zupełnie
nowa jednostka, wywodząca się z silnika
Subaru BRZ. Nowością jest wysokociśnieniowy wtrysk benzyny do komór
spalania, realizowany wtryskiwaczami
ustawionymi z boku, pod pewnym kątem.
Nie miejsce tutaj, by rozważać techniczne zalety silników benzynowych
z bezpośrednim wtryskiem, ale powiedzmy tylko, że sprawdza się to najlepiej
właśnie w jednostkach turbodoładowanych. Prawidłowa konstrukcja pozwala
uzyskać i dużo mocy, i dużo momentu,
i czyste spaliny, i rozsądnie niskie
zużycie paliwa. Jak jest w Foresterze?
Spalin nie sprawdzaliśmy, wierzymy na
słowo. Moc i przede wszystkim moment
także przy niskich obrotach – jest. I to jest
go tak dużo, że samochód wyposażony
w odpowiednio dostosowaną i wzmocnioną skrzynię Lineartronic wydaje się

zupełnie innym modelem, z wyższej półki
niż ten z silnikiem wolnossącym. Tu już
nie ma przeganiania silnika „po obrotach” w poszukiwaniu siły napędowej.
Kierowca, korzystając ze SI-DRIVE,
może sobie włączyć tryb #Sport (ostry
sportowy) i ręcznie zmieniać już nie
6, a 8 wirtualnych biegów, ale nawet to
mu się wkrótce znudzi. Bo najlepszym
rozwiązaniem w Foresterze XT jest ustawienie trybu inteligentnego i po prostu
operowanie pedałem gazu. Reakcja silnika będzie zawsze szybka i dynamiczna,
a osiągi bardziej niż wystarczające.
Pozostaje trudna kwestia zużycia
paliwa. Trudna, bo turbodoładowane
Forestery poprzednich generacji miały
w tej konkurencji niemałe osiągnięcia.
Także jadąc nowym XT, można by bez
problemu dojść do wartości zbliżonych do
20 l/100 km. W końcu auto ma sporą powierzchnię czołową, waży ponad 1600 kg,
a każde wciśnięcie pedału gazu do oporu
budzi uśmiech. Jednak gdy będziemy
jechać w miarę spokojnie i „tak jak wszyscy
inni”, możemy łatwo uzyskać nieco tylko
ponad 10 l/100 km (tego Forestery turbo

poprzednich generacji nie potrafiły).
Nam wyszło ok. 12 l/100 km, bo musieliśmy wiele rzeczy sprawdzić. Na przykład,
czy naprawdę specjalne zawieszenie Forestera XT pozwala jeździć jeszcze pewniej
w zakrętach? Odpowiadamy: pozwala.
A czy auto jest przez to mniej komfortowe? Nie jest. A jak ludzie z Subaru to
zrobili? Cóż, pogrzebali jeszcze głębiej
w ustawieniach podwozia i konstrukcji
nadwozia, a omówienie tego wymagałoby
oddzielnego, technicznego artykułu.
Większość zmian i ulepszeń nowego
Forestera wynika właśnie z tego, że projektanci najpierw badali „postulaty”
potencjalnych klientów. Wyszedł z tego po
prostu znacznie lepszy samochód, choć nie
wszystko i nie każdemu musi się zawsze
podobać. Najbardziej interesująca jest
oczywiście przeciwna współczesnym tendencjom ogólna koncepcja SUV-a o jeszcze
poprawionych, a nie ograniczonych zdolnościach terenowych. Zadbano jednak,
by auto było przede wszystkim przyjazne
w codziennym użytkowaniu i bardzo bezpieczne. Taka właśnie kombinacja wróży
Foresterowi IV generacji spory sukces.
facebook.pl/MagazynPlejady
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tekst i zdjęcia: Dorota Sobolczyk-Wołodkowicz,
Tomasz Poźniak

IX Zlot dla XV Subaru,

czyli turystycznie po bezdrożach
IX Zlot Plejad w swoim repertuarze zaprezentował zupełną nowość: trasę turystyczno-terenową,
stworzoną głównie jako poligon „doświadczalny” dla nowych właścicieli najmłodszego dziecka
w rodzinie Subaru – modelu XV. Ten pomysł spodobał nam się tak bardzo, że jako świeża załoga
postanowiliśmy przetestować XV na nowej trasie Plejad. I był to strzał w dziesiątkę.
26

Przygoda
rozpoczęła się już
w dzień przyjazdu. Gdy
tylko otrzymaliśmy nasz numer
startowy (449), zabawa się rozpoczęła, stan euforii zaczął się powoli,
acz systematycznie pogłębiać. Szybko zro-

zumieliśmy, że to
nie przelewki i trzeba
będzie się przyłożyć. Z początku
wzięliśmy się za rozszyfrowywanie itinera
we własnym zakresie, jednak ratunkiem
okazało się szkolenie pilotów. Potem już
tylko kolacja i nocne rozmowy Polaków…
Dzień przywitał nas pięknym
słońcem. Wstaliśmy w dobrych humorach: szybki prysznic, śniadanko i mała czarna, oczywiście.

O 8:45 albo coś
koło tego rozgrzewaliśmy już
naszego BOXER-a, by za chwilę wystartować ku naszemu przeznaczeniu.
Pierwsze zadanie, jak wszyscy wiemy,
kusiło nas swoją treścią, ale prawdziwą
gratką dla turysty okazało się muzeum kolejnictwa, w którym wszyscy mogli podziwiać prawdziwych tytanów epoki parowej.
Jednakże była to zaledwie rozgrzewka przed emocjami, jakich dostarczyła
wszystkim część terenowa, która znajdowała się pod Łaskiem. Ten odcinek specjalny pozwolił nam poczuć prawdziwego

27

Zlot Plejad

ducha rywalizacji i zlotowej zabawy.
Uświadomił nam również przewagę, jaką
posiadały załogi z niższymi numerami
startowymi. Była nią mianowicie bardziej
ubita trasa, co pozwalało na osiągnięcie
lepszego czasu, no ale cóż… jak mawiają niektórzy: „złej baletnicy…”.
Po zaliczeniu kolejnego zadania
turystycznego udaliśmy się w celu
regeneracji naszych sił do łódzkiego Arturówka, gdzie czekała na nas
soczysta karkóweczka prosto z grilla.
Już w kolejce, czekając na catering,
dało się słyszeć dyskusje dotyczące
poziomu trudności poszczególnych
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tras. Atmosfera była naprawdę gorąca i bynajmniej nie mamy tu na myśli
żaru buchającego z grilla, ale pasję
i całkowite zaangażowanie każdej
z drużyn. Pomimo swoistej rywalizacji i walki o punkty wyraźne było
odczucie, że wszyscy razem wspierają
się, dopingują, wymieniają poglądy
i tworzą jedną wielką rodzinę Subaru.
W dalszą drogę udaliśmy się do
Pałczewa, gdzie czekała nas kolejna
próba. Jednak dopiero po przybyciu
na miejsce zrozumieliśmy, że łatwiejszą część dnia mamy już za sobą – od
teraz miały zacząć się schody. Naszym

oczom ukazał się niesamowity widok.
To było miejsce, w którym od razu dało
się odczuć prawdziwego ducha zlotu.
Wszyscy przybyli, w oczekiwaniu na
swoją kolej, z zapartym tchem śledzili zmagające się ze swoim zadaniem
załogi. Potem Tomaszów Mazowiecki i Niebieskie Źródła oraz szybkie
zwiedzanie Jaskiń. Następnie Muzeum
w Piotrkowie Trybunalskim i błyskawiczny powrót do Hotelu Wodnik na
długo oczekiwany przez wszystkich
fanów piłki nożnej mecz Polska – Grecja.
Drugiego dnia pogoda nie była już
tak przychylna, co odbiło się na stanie

naszego umysłu. Mój pilot chwilowo
zapomniał o swojej funkcji przewodnika
i głęboko wierząc w mój zmysł orientacji, nie korygował obranej przeze mnie
drogi. A moje bezgraniczne zaufanie
pozwalało mi traktować jego milczenie
jako aprobatę moich poczynań i tak
właśnie dotarliśmy nie wiadomo gdzie
i nie wiadomo jak. Niestety auto-mapa
też zawiodła. Pikanterii sytuacji dodawał
fakt, że kontrolka poziomu paliwa
zaczęła chylić się ku ostatecznemu
upadkowi. Ale stał się cud i wyłoniła się
przed nami stacja benzynowa. Podczas, tak upragnionego, tankowania

pojawił się nagle „ktoś” i z jego ust
padło fundamentalne pytanie: „Czy
ten napis ON na dystrybutorze oznacza
benzynę 95” – ostatecznie wyrwało nas
to z letargu. Odnaleźliśmy właściwą
trasę i szczęśliwie dotarliśmy na PKC.
Obiadem na poligonie w Łodzi
zakończyliśmy część terenową.
Później pozostało nam już tylko
zwiedzanie i rozwiązywanie łamigłówek. Odwiedziliśmy Muzeum Miasta
Łodzi i Muzeum Kinematografii.
Wieczorem odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników i rozdania nagród. Zwycięzcy odbierali swoje trofea wywalczone

podczas dwóch dni zabawy i przemawiali
ze sceny, gratulując wszystkim uczestnikom Zlotu. Podziękowaniom nie było
końca, wiwatom na cześć załóg okupujących stopnie podium również. Po części
oficjalnej i ogłoszeniu zwycięzców przyszła pora na nocną zabawę przy muzyce.
Pozostaje nam jedynie pogratulować
wszystkim Zlotowiczom, zarówno tym,
którzy wygrali, jak i wszystkim pozostałym dzielnie walczącym. Dziękujemy także organizatorowi wspaniałej
zabawy i zapraszamy już teraz na
kolejną edycję tego wspaniałego święta miłośników marki Subaru!

facebook.pl/MagazynPlejady
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tekst: Quiet

FORESTERLIVE /cz. 1/
Leśnik w krainie kangurów

Wszystko się da ulepszyć str. 20

Najprostsze jest najbardziej efektywne – przynajmniej w zamyśle!
Zamiast więc jeździć w kółko po torach testowych,
setki razy trzaskać drzwiami, telepać się na symulatorach
off-roadowych czy przeprowadzać nieskończoną liczbę innych
(bez wątpienia ważnych i potrzebnych prób), lepiej spakować
manatki i pojechać w podróż.

N

ajlepiej
w taką, podczas
której warunki jazdy obejmą najwięcej
zdarzeń, nachyleń terenu, zmiennych
nawierzchni, granicznych temperatur,
ostrych zakrętów, suszy czy wilgotności, a nawet kurzu… Nie ma bowiem
lepszych i skuteczniejszych sprawdzianów od zwykłej, codziennej jazdy – wie
to każdy właściciel samochodu.
Pakujemy się więc do Forestera czwartej
generacji (najnowszy model w gamie pojazdów z sześcioma gwiazdami) i wyruszamy
w podróż po... pięciu kontynentach. Chcemy być pewni, że warunki będą zróżnicowane, i to dramatycznie. Czas trwania naszej eskapady przewidujemy na 12 miesięcy,
w czasie których zamierzamy przejechać
ok. 100 000 kilometrów. Nasz projekt nazywamy FORESTERLIVE, a jego przebieg
może być śledzony na witrynie internetowej projektu foresterlive.com bądź w aplikacji mobilnej na Androida i iPhone’a.
AUSTRALIA

Jest 13 listopada 2012 roku. Naszą
przygodę rozpoczynamy w miasteczku
Broken Hill (Nowa Południowa Walia),
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siedzibie jednej
z największych na
świecie kopalń rud cynku i ołowiu.
Kierujemy się na północ. Temperatura
powietrza w cieniu wynosi około 35°C,
a w słońcu dochodzi do 40°C. Jak na warunki australijskie to wciąż wartości jeszcze umiarkowane: temperatury rzędu 55°C
w cieniu i 70°C w słońcu to prawie norma
australijskiego lata. Na ten pierwszy
kontakt z gorącym kontynentem Forester
przygotowany jest całkiem dobrze. Wysoce efektywny system automatycznej klimatyzacji sprawnie różnicuje temperatury dla
kierowcy i pasażera, co przy silnie prażącym słońcu daje duże poczucie komfortu.
W projekcie realizowanym przez Fuji
Heavy Industries, japońskiego producenta
marki Subaru, uczestniczy trzech dżentelmenów. Pierwszy to Morio Fuki: główny
kierowca, fascynat motoryzacji, wielokrotny uczestnik i zwycięzca Mirage Cup,
a obecnie kierowca testowy nowo powstających samochodów. Miłośnik tradycyjnego japońskiego makaronu soba oraz psów.

Drugi uczestnik,
Szuji Suzuki, w projekcie
pełni rolę fotografa i reżysera nagrywanych materiałów filmowych. Jest autorem
felietonów filmowych dla programów
o motoryzacji, a także miłośnikiem
tuningu i wyścigów samochodowych.
I wreszcie Koya Nitta – najstarszy z trójki
– samochodowy maniak, który przejechał całą Saharę, a także uczestniczył
w Rajdzie Paryż – Dakar. Z racji wieku
wybrany liderem naszego projektu.
Już trzeciego dnia, po przejechaniu
660 km, postanawiamy sprawdzić działanie jednego z nowych systemów Forestera. Miejsce wyśmienite, bo to łańcuch
gór Flinders – największy w tej części
Australii. Kamienisto-szutrowe pagórki,
o znacznym nachyleniu, świetnie nadają
się do sprawdzenia systemu X-MODE,
stworzonego dla poprawy komfortu

i bezpieczeństwa jazdy na
nierównym, śliskim lub niezwiązanym podłożu. System działa do
prędkości 40 km/h i posiada również
opcję kontroli zjazdu ze wzniesień,
co pozwala na utrzymanie stałej,
równomiernej prędkości. Dzięki niemu
naprawdę zjeżdżamy, a nie zsuwamy się
po drodze. Kierowca, niezaabsorbowany koniecznością kontroli hamulców,
może skoncentrować się wtedy wyłącznie na bezpiecznym prowadzeniu.
Nasze obciążone bagażami i sprzętem
auto bez problemu wjeżdżało i bezpiecznie zjeżdżało z pagórków.

Podążając wciąż
na północ, szóstego dnia
docieramy do jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na naszej trasie – Coober
Pedy, zwanego też stolicą opalu ze względu
na najbardziej obfite na świecie występowanie tego szlachetnego kamienia. Średnie
temperatury sięgające 30–40°C sprawiają,
że najlepiej mieszka się tam… pod ziemią!
W wydrążonych jaskiniach, kilkanaście
metrów poniżej poziomu gruntu znajdują
się mieszkania miejscowych górników.

My zwiedziliśmy podziemny hotel – niesamowite, niezapomniane wrażenie!
Dzień 8. Przejechaliśmy dzisiaj 810
kilometrów w słońcu, lekkim zachmurzeniu, na chwilę nawet zadziałał czujnik
załączający automatycznie wycieraczki.
Samochód sprawuje się bardzo dobrze,
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a mamy za sobą już ponad 3000 kilometrów. Przy pokonywaniu tak znacznych
odległości komfort to podstawa.
Nasz Forester ma wiele rozwiązań,
które pozwalają lepiej znosić trudy dalekich podróży. Na przykład przednie fotele
można regulować aż w 4 płaszczyznach,

co przy kilkugodzinnej, nużącej jeździe
ułatwia jej przetrwanie. Innym udogodnieniem, zwłaszcza kiedy ekipa liczy
kilku kierowców, jest regulacja położenia
kierownicy w 4 kierunkach. Pozycję
kierownicy regulować można w pionie
i w poziomie, ale też przybliżyć lub oddalić
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ją od kierowcy.
Widoczność
ułatwiają przeprojektowane
przednie słupki,
szeroka szyba
przednia oraz
wysoko umieszczone siedzenia,
które dodatkowo zwiększają
pole widzenia.
Drogi i autostrady w Australii to odrębny temat. Zdarza się, że
„autostrada” na dystansie stu czy dwustu
kilometrów potrafi być w miarę solidnie
ubitą, szutrową drogą. Ich nawierzchnie
dzielą się także pod względem koloru
na: czerwone, szare i czarne – asfaltowe,
przy czym te ostatnie są najgłośniejsze.

Dziewiątego dnia podróży wjeżdżamy na
A87, zwaną Stewart Highway od imienia
podróżnika, który przemierzył Australię z południa na północ. Rozpoczyna
się w Port August, a kończy w Darwin
– łącznie 1700 mil. Znaki przestrzegały nas przed zaśnięciem, a na drodze
widzieliśmy oznaczenia pozwalające
samolotom na awaryjne lądowanie albo
umożliwiające lądowanie samolotom sanitarnym. My jednak nie pojechaliśmy aż
na północny kraniec Australii, ale odbiliśmy na zachód, wjeżdżając na National
Highway Route 1, zwaną Eyre Highway.
To kolejna atrakcja tego niezwykłego
kontynentu: prosta, niczym od linijki
wytyczona droga, ciągnąca się przez
90 mil, czyli dokładnie 145,6 kilometrów
i uznawana za najdłuższy prosty odcinek
drogi na świecie. Doznania z jazdy można
porównać poniekąd do… hipnozy.

bezpieczeństwa. W Australii podróżuje
się samochodem dosłownie z „domem
na plecach” – zaopatrzonym we wszelkie
niezbędne zapasy, a przede wszystkim
w wodę. Niestety, zdarzają się sytuacje,
w których poszukiwanie pomocy kończy
się tragicznie. Ludzie gubią się i giną z wy-

W Norseman, po przejechaniu
6000 kilometrów robimy przegląd.
Wymieniamy olej, dokręcamy śruby
i czyścimy filtry powietrza z tysięcy (już
nielatających) żyjątek. Na podwoziu
odkrywamy kilka zadrapań, ale ogólna
kondycja Forestera jest bardzo dobra.
O ile na długich, prostych i nużących
odcinkach dróg asfaltowych grożą nam
co najwyżej nieplanowane drzemki lub
spotkania ze zwierzętami, o tyle na ciągnących się kilometrami drogach szutrowych
zdarzało nam się wjechać na nawiany
bocznym wiatrem kurz. To sytuacje, w jakich samochód może stracić stabilność.
Jak zwykle w takich sytuacjach sprawdzał
się sztandarowy dla Subaru stały napęd
wszystkich kół Symmetrical AWD, jak

również system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDC). Dodatkowo redukowaliśmy ręcznie do 4 biegu, co poprawiało
trakcję, stabilizowało samochód i sprawiało, że podróżowaliśmy bezpiecznie.
Skala tego kontynentu przerasta
wyobrażenia. Przejeżdżaliśmy dziesiątki,
a nawet setki
kilometrów nie
natrafiając na
choćby skrawek
cywilizacji.
Jedna z napotkanych tablic
informowała, że
następna stacja
benzynowa
będzie za…
260 kilometrów!
To zmienia perspektywę, choćby w kwestii

cieńczenia w zdradliwym buszu. Dlatego
podstawowa zasada bezpieczeństwa mówi:
jeśli cokolwiek się stało, zostań na drodze,
przy samochodzie – ktoś na pewno Cię
znajdzie. W tym kontekście pojemność
przestrzeni bagażowej naszego Forestera
ma niebagatelne znaczenie: 505 litrów

facebook.pl/MagazynPlejady
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pozwoliło nam zmieścić 3 ogromne i dwie
średnie walizki oraz cztery spore torby ze
sprzętem do filmowania. W razie potrzeby
przestrzeń bagażową można jeszcze zwiększyć, składając oparcia tylnych siedzeń.
I tak okazuje się, że w Australii także
pojemny bagażnik może mieć wpływ
na bezpieczeństwo podróżujących.
Zwrotność, przy jednoczesnej stabilności Forestera przy większych prędkościach
sprawdzała się w smutnych sytuacjach wymijania potrąconych na drodze zwierząt.
To spory problem tego kraju, w którym
drogi przebiegają przez naturalne tereny
zamieszkiwania zwierząt czy pastwiska,
gdzie nie ma możliwości w jakikolwiek
sposób ograniczenia ich wstępu na
drogi. Stąd liczne, fascynujące nas znaki
drogowe, ostrzegające przed owcami,
kangurami, niedźwiadkami koala, a nawet
przed strusiami. Samochody Australij-

czyków wyposażone są w specjalne ramy
montowane na maskach, mające chronić je
przed skutkami tych przykrych zdarzeń. Kontakt z kilkudziesięciokilowym
zwierzęciem przy dużej prędkości może
skończyć się unieruchomieniem samochodu, a to, jak wspomniałem, szczególnie
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Szczególną atrakcją jest Port Campbell
z Dwunastoma Apostołami – obecnie już
tylko siedmioma kolumnami z wapienia,
stojącymi w morzu. My jednak, korzystając z pierwszej (!) nadarzającej się okazji,
chcemy sprawdzić zachowanie Forestera na
szybkich, asfaltowych zakrętach. Oczywiście przełącznik SI-DRIVE przestawiamy
na Sport Sharp Mode: dzięki temu do
dyspozycji dostajemy 8 wirtualnych biegów,
zmienianych bezproblemowo za pomocą
manetek umieszczonych przy kierownicy.
Forester prowadził się bardzo posłusznie,
a dzięki nowemu silnikowi w układzie bokser, z bezpośrednim wtryskiem paliwa (DIT:
Direct Injection Turbo) reakcja na dodanie
gazu jest natychmiastowa. Do tego Forester
rewelacyjnie trzymał się podłoża tak przy
hamowaniu, jak i podczas przyspieszania.
36. dnia podróży, w Melbourne,
wjeżdżamy na prom do Davenport,

w Australii bezpieczne nie jest. Z tego też
powodu odradza się tam jazdę nocą.
20. dnia podróży, po przejechaniu
8 390 kilometrów, przekraczamy Zwrotnik Koziorożca i wjeżdżamy do strefy
tropikalnej, a dzień później robimy
sobie przerwę i oglądamy rafę koralową

(Great Barrier Reef), która rozciąga się
na dystansie 1100 kilometrów. I jeszcze
skok do Exmouth – najbardziej wysuniętego na południe miasta Australii.
Dzień 33. Mamy za sobą już ponad
12 000 kilometrów – wjeżdżamy do Victorii.
Przed nami 250 kilometrów po – nareszcie (!) – krętej
drodze wzdłuż
wybrzeża, Great
Ocean Road,
zaliczanej do
najpiękniejszych
tras na świecie.
To niezwykły
pomnik budowany w ciągu
16 lat przez
weteranów I wojny światowej
w hołdzie poległym kolegom.

w Tasmanii, gdzie wilgotne leśne dukty
lasów tropikalnych przeplatają się
z nadmorskimi terenami wydmowymi. I właśnie jedna z takich wydm nas
skusiła. Piasek jest tutaj bardzo drobny
i sypki, więc nawet samochody z napędem na cztery koła mogłyby się łatwo
zakopać. My jednak, dzięki dobremu
wyważeniu, wysokiemu prześwitowi
i napędowi Symmetrical AWD przedzieramy się przez wydmy z łatwością.
Po przejechaniu ponad 20 000 kilometrów docieramy do stolicy Australii
– Sydney. Stąd, za kilka dni, prom
zabierze nas w morską podróż do Norwegii, aby w dramatycznie innych – od
dotychczasowych – warunkach sprawdzać naszego Forestera. Autostrady, po
których podróżowaliśmy w Australii,
nie należą do szczególnie wymagających
– często ciągną się kilometrami w prostej

linii, a adrenalinę podnosi to, co niespodziewanie na takiej drodze może się znaleźć. Lekkość, stabilność, krótka droga
hamowania i czuła reakcja kierownicy to
te cechy Forestera, które świetnie sprawdzały się w niespodziewanych sytuacjach. Znaczne odległości do pokonania

w hipnotyzującym „nic się niedzianiu”,
w trudnych warunkach klimatycznych,
wymagały od samochodu zapewnienia
maksymalnego komfortu. Także w tym
zakresie Forester spisał się bardzo dobrze: efektywna klimatyzacja, wielostopniowe ustawianie wygodnych foteli
czy regulowana w wielu płaszczyznach
kierownica przynosiły ulgę w drodze.
Australia była raczej testem technicznym
(zachowanie pojazdu i jego wyposażenia
w skrajnych temperaturach) niż technologicznym. Dla sprawdzenia systemu
X-MODE z opcją kontroli prędkości
zjazdu ze wniesień musieliśmy szukać
bardziej off-roadowych miejsc, a na
20 000 kilometrów jedynie ok. 200 nadawało się do jazdy w trybie sportowym
(S#Mode), z wykorzystaniem możliwości
nowego silnika. Nie zmienia to faktu,
że nowy Forester bez wątpienia może być
samochodem dla Australijczyka.
facebook.pl/MagazynPlejady
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tekst: Wojciech Orliński
zdjęcia: Wojciech Orliński, Fotolia

Forester na Route 66 /cz. 3/
Jak wspomniałem na zakończenie poprzedniej części, w leżącej na granicy Teksasu
i Nowego Meksyku miejscowości Glenrio przywitało mnie coś, co zawsze budzi
uśmiech kierowców Forestera – koniec asfaltu! Po prawdzie, szumne słowo
„miejscowość” to trochę za dużo powiedziane. Glenrio kiedyś było ważną stacją
techniczną linii kolejowej Chicago, Rock Island and Pacific, a także ważnym
przystankiem przy Route 66.

W

połowie lat 70. na miasto spadły jednak dwa ciosy, z których
każdy z osobna mógłby być
śmiertelny. Linia kolejowa zbankrutowała, a miasto ominięto autostradą.
Od tego czasu nikt nie ma powodu,
by odwiedzać Glenrio. Niegdyś dobrze
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prosperująca miejscowość ma już tylko
jeden zamieszkany dom. Ciekawe,
który? Wszystkie wyglądają na ruiny.
Na granicy stanu działał kiedyś bar
„State Line” oraz motel z oryginalnym
szyldem, który podróżnym jadącym na
zachód jawił się jako „OSTATNI MOTEL

W TEKSASIE”, a podróżnym jadącym
na wschód jako „PIERWSZY MOTEL
W TEKSASIE”. Rzecz w tym, że w Teksasie
z jednej strony do dzisiaj wszystko jest
trochę tańsze niż w Nowym Meksyku
(głównie – choć nie tylko – dzięki niższym
podatkom). Planując daleką podróż,
lepiej było spać po tej stronie granicy.
Po stronie Nowego Meksyku wcześniej zniesiono prohibicję, dlatego idealny
układ dla podróżników był taki, żeby
zameldować się w motelu w Teksasie
i przejść kilkadziesiąt metrów do baru
po drugiej stronie granicy na kolację.
A może i śniadanie. A może i obiad,
w zależności od rozmiarów pragnienia.
Odsuwając żarty na bok, pragnienie będziemy tu odczuwać na okrągło.
Jesteśmy na Llano Estacado, pustynnym
płaskowyżu, na którym po prostu nie ma
naturalnych źródeł wody. Od czasu do
czasu napotkamy tylko na mostek nad

wąwozem rzeki okresowej, która płynie
przez parę dni po jakiejś wielkiej ulewie.
Nie powinno być nas wtedy tutaj, bo przejezdność nieutwardzonego odcinka Route
66 zależy od pogody. Gdy jest sucho, jechać
można wszystkim z wyjątkiem samochodów o nietypowo niskim prześwicie. Byle
trzymać się ubitego środka drogi, bo jak
zjedziemy za bardzo na bok, koła mogą
się zapaść w grząskim piachu. Ale gdy ten
piach zamieni się w błoto, nie pakujmy
się tutaj nawet stuningowanym jeepem.
Na tym pustynnym odcinku drogi możemy poczuć się jak dziewiętnastowieczni
osadnicy jadący na Zachód, mimo ogromnego ryzyka. Na horyzoncie kierunek wyznacza masyw Tucumcari, którego nazwa
oznacza w języku Komanczów „dobre miejsce na zasadzkę”. Rzeczywiście, jestem pewien, że gdyby ktoś teraz patrzył na wschód
ze szczytu tej góry, musiałby widzieć pędy
pyłu, znaczące ślad mojego samochodu.
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i oznakowanych, ale nieutwardzonych,
przed czym kierowcę lojalnie uprzedza tabliczka typu „droga
o ograniczonej

ROUTE

ILLINOIS

nieużywana droga szybko zarasta krzakami (mam tu wiele anegdot z eksploracyjnych wypraw samochodem i rowerem).
Na Dzikim Zachodzie niekoniecznie.
Należy przy tym oczywiście uważać, żeby nie wjechać komuś na jego

zalecane jest pozostanie przy samochodzie, statystycznie rzecz biorąc szybciej
odnajdowany jest samochód niż człowiek.
Llano Estacado ustępuje górom.
Docieramy do Wielkiego Wododziału.
To najwyższy punkt Route 66. Jesteśmy na

bardzo gorąco, ale nocą lodowato, co radzę wziąć pod uwagę, jeśli ktoś planuje
wyprawę motocyklową czy namiotową.
Od Wielkiego Wododziału na zachód
droga będzie ogólnie z górki. Arizona wita
nas słynnym rezerwatem „Skamienia-

Piękne jest zarówno to, co mamy na
pierwszym planie, czyli pozostałości
po drzewach, które rosły tu przeszło
200 milionów lat temu, ale uległy
mineralizacji i nabrały niezwykłej
czerwonej barwy, jak i cały dalszy plan,

wysokości 2235 metrów nad poziomem
morza. W Tatrach to są już całkiem zacne
górskie szczyty, tutaj się tego tak nie czuje,
bo cały czas jesteśmy w obrębie gigantycznego płaskowyżu Kolorado. Zaskoczyć nas
najwyżej może to, że w pełnym słońcu jest

ły Las”. Warto podróż zaplanować tak,
żeby pojawić się tu rano i urządzić sobie
całodniową przejażdżkę po rezerwacie.
Uwaga, tu akurat nie wolno zjeżdżać
z wytyczonego szlaku – ale przepiękne widoki to w pełni rekompensują.

czyli preria ciągnąca się po horyzont.
Dla takich pejzaży tu przyjechaliśmy!
W Flagstaff podróżnik ma pierwszą okazję, by zwiedzić Wielki Kanion.
Zrobiłem to przy okazji mądrzejszej
podróży i tym razem bogatszy o tamto

Chicago
Springfield

MISSOURI
CALIFORNIA

KANSAS
Flagstaff

Los Angeles
ARIZONA

Santa Fe

OKLAHOMA
Amarillo
TEXAS

Uff! Z ulgą
witam powrót asfaltu.
Dotarłem do pierwszego
większego miasta w Nowym
Meksyku – leżącej w cieniu
masywu miejscowości o tej samej

nazwie, Tucumcari. Tutaj Route 66
ponownie biegnie wzdłuż autostrady.
Dziki Zachód to raj dla turystów zainteresowanych umiarkowanym offroadem.
W Nowym Meksyku i Arizonie znajdziemy wiele dróg dostępnych publicznie
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dostępności, niezalecana dla samochodów o niskim prześwicie oraz przy złej pogodzie”.
Europejski kierowca ma taki odruch,
że każda droga musi dokądś prowadzić – do miejscowości, do leśniczówki,
do czyjegoś domku letniskowego. Na Dzi-

kim Zachodzie tak nie jest. Tutaj droga
może się ciągnąć kilometrami przez
góry czy pustynie, a na końcu okazać się,
że wybudowano ją kiedyś dla jednostki
wojskowej lub dla kopalni, które w końcu
zlikwidowano. W naszym klimacie taka

tereny. Bywają tu rancza zajmujące całe
kilometry kwadratowe. Bywają jednostki wojskowe. No i bywają rezerwaty
indiańskie. Na szczęście Amerykanie
lubią klarowne sytuacje – ostrzegają
tabliczkami, nim komuś wjedziesz na
teren. Ostrzegają nawet przed tym,
że „ta droga kończy się ślepo za 15 mil”
(autentyczny napis z gór Yavapai,
po których się trochę szwendałem).
Widoki zaś zapierają dech w piersiach. Tutaj ciągle można kręcić westerny
bez cyfrowych efektów specjalnych.
Łatwo znajdziemy pejzaże nietknięte
ludzką działalnością, jak okiem sięgnąć.
A wszystko to dosłownie na wyciągnięcie
ręki, wystarczy zjechać z autostrady czy
z Route 66 i ruszyć gdzieś w poprzek.

Apeluję tylko, żeby robić to z głową. Tam przeważnie nie będzie zasięgu
komórkowego, więc nie można liczyć na
proste metody wezwania pomocy. Absolutne minimum to zapas wody i jedzenia
na dobę. W razie awarii czy wypadku

facebook.pl/MagazynPlejady
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doświadczenie postanowiłem zobaczyć go w mniej znanym, a więc mniej
zatłoczonym miejscu, w rezerwacie
Indian Hualapai. I tak nie wypada go nie
odwiedzić. Z pixarowskiego filmu „Auta”
znamy miejscowość o nazwie „Chłodnica
Górska” (oryg. „Radiator Springs”, czyli
dosłownie „wycieki z chłodnicy”), dom
Złomka, Szeryfa i Luigiego. Wiadomo,
że leży gdzieś przy Route 66. Ale gdzie?
W filmie pokazana jest mapa.
Jeśli przyłożyć ją do prawdziwej mapy
Route 66, odkryjemy, że bardzo podobny
odcinek przebiega właśnie przez ten rezerwat. W jego sercu leży miejscowość Peach
Springs. To stolica plemienia Hualapai.
Niestety, nie przypomina tej filmowej, ale będziemy tu bardzo gościnnie
ugoszczeni w hotelu. Możemy też wybrać
się stąd na umiarkowanie offroadową
wyprawę na brzeg kanionu. W XIX wieku
rząd amerykański nadał te ziemie plemieniu na własność, bo nikt wtedy jeszcze nie
znał pojęcia „turystyki”. Hualapai żądają

niewysokich opłat za turystyczne korzystanie z ich terenów, no ale trudno im się
dziwić. Dzięki temu panuje tu jednak cisza
i spokój, spotkałem przez cały dzień może
kilkoro innych turystów. Nieporównywalne do tego jazgotliwego tłumu, który
do Wielkiego Kanionu jedzie z Flagstaff.
Dalej mamy trzy miejscowości,
które w piosence wymieniane są jednym tchem: „Kingman, Barstow, San
Bernardino”. Można je przeskoczyć
w jeden dzień. Warto tylko zatrzymać
się w dwóch turystycznych perełkach między Kingman a Barstow.
Pierwsza z nich to Oatman, niegdysiejsza osada górników kopiących złoto
w Górach Czarnych (na mapie w filmie
Pixara zamiast nich występują góry o nazwie Cadillac Range – żart nawiązujący do
instalacji artystycznej opisanej w poprzednim odcinku). Dlatego na tym odcinku
Route 66 wije się serpentynami tak stromymi, że kilkadziesiąt lat temu kierowcy
musieli tu podjeżdżać na wstecznym.
Po zamknięciu kopalni miasteczko
prawie całkiem wymarło. Osły używane

przez górników jako zwierzęta pociągowe
uległy zdziczeniu. Niezwykły charakter
tego miejsca sprawił, że z powrotem zaczęli
się tu osiedlać ludzie – hipisi, emeryci,
artyści. Osły uległy wtórnej domestykacji,
ale nie są już potulnymi zwierzątkami
pociągowymi – domagają się nieustannego
dokarmiania. Są przy tym pod ochroną,
więc nic im nie można zrobić. Starcia
z osłami są trochę śmieszne, a trochę
straszne, bo potrafią na przykład zaatakować dziecko, które na ulicy je batonika.
Gdy dotarłem do Oatman, Route 66
akurat zamknięto, bo trafiłem na czas
rekonstrukcji rewolwerowego pojedynku górników sprzed 80 lat. Rzekomo
miał miejsce przed nieczynnym Hotelem Oatman (ale ciągle ktoś go chce
wyremontować i otworzyć na nowo).
Piszę „rzekomo”, bo traktuję te legendy
z wielką dawką sceptycyzmu, to wszystko przecież tylko magnes na turystów.
Całkiem jednak skuteczny, z przyjemnością kiedyś przyjadę tu trzeci raz.
Wkrótce za Oatman przekroczyłem rzekę Kolorado. To już Kalifornia,

ale jeszcze ciągle nie ta piękna i nadmorska, tylko pustynna i niezbyt gościnna. Gratka dla turystów lubiących
zwiedzać porzucone miejscowości,
bo na tym odcinku jest ich najwięcej, ze słynnym Amboy na czele.
Razem z wybudowaniem autostrady przez pustynię Mojave miasto
wymarło tak szybko, że budynki nie
zdążyły ulec dewastacji. Wciąż więc
stoją tam opuszczona szkoła, opuszczony kościół i nieczynny motel Roy’s
Cafe. Za bezcen odkupił go milioner
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Albert Okura, który wznowił ograniczoną działalność – podróżni mogą się
tu zatrzymać na lokalną specjalność,
piwo imbirowe (bez alkoholu!).
Los pustynnej miejscowości Bagdad,
rozsławionej filmem „Bagdad Cafe”,
był gorszy. Nic już nie wystaje z ziemi,
bez GPS nie znajdziesz tego punktu
na kamienistej pustyni. Kiedyś było to
ruchliwe skrzyżowanie dróg do okolicznych kopalni. Kopalni nie ma, miasta
nie ma, ale nieutwardzone drogi przez
pustynię zostały! Raj dla Forestera.
Został za to motel, w którym kręcono
ten film. Leży w nie do końca wymarłym Newberry Springs. Barstow już
niedaleko, niedługo czeka nas ostatnia
górska przełęcz Cajun – i wreszcie pustynia zmieni się w zieloną Kalifornię.
Podczas tej podróży na własne oczy
mogłem zobaczyć, z czego wzięła się ta
pustynia. Na przełęczy Cajun wjechałem
w gęstą mgłę, która w San Bernardino okazała się być ulewną chmurą.
Znacie piosenkę „It Never Rains in
California”? Mało kto zwraca uwagę na

to, że ten refren to sarkazm. Podmiot
liryczny przyjechał do Los Angeles,
bo mu naobiecywano, że tu zrobi karierę.
Okazało się to kłamstwem, tak jak
rzekomy brak deszczu, o czym podmiot
liryczny śpiewa nam z rozgoryczeniem.
Łańcuch gór San Gabriel zatrzymuje parę wodną znad Pacyfiku. Woda
ulewnymi deszczami zlewa wąski
pasek ziemi między górami a morzem,
zamieniając go w rajskie Los Angeles,
które wygląda pięknie nawet przy złej
pogodzie – o czym przekonałem się
jadąc w strugach deszczu Santa Monica
Boulevard w stronę najsłynniejszego
molo na świecie, molo w Santa Monica...
Wyprawa Route 66 to niezwykłe
doznanie, to podróż przez historię
Ameryki, motoryzacji, a nawet geologii.
Gorąco polecam ją każdemu, a zwłaszcza
osobom, które interesują się Ameryką.
Jeśli znasz USA tylko z wielkich miast,
to nie znasz tego kraju. On tak naprawdę
jest pomiędzy wybrzeżami, z dala od
metropolii – tam, gdzie ktoś właśnie
jedzie samochodem drogą przez pustkowia... Warto przekonać się samemu.

Książka autora
artykułu
o Route 66
ukazała się
17 października
2012 r. nakładem
wydawnictwa
„Pascal”.

facebook.pl/MagazynPlejady
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szkoła jazdy

tekst: Janusz Dudek (SJS)

Dlaczego warto się szkolić?
Powoli i statecznie zbliża się wiosna. Część z nas – kierowców – podświadomie hołdując filozofii
ciągłego doskonalenia Kaizen, wykorzystała zimę do treningów techniki jazdy, na pewno czerpiąc
z tego przy okazji ogromną frajdę. Dla części jednak był to jednak okres wyłącznie przetrwania.
To dobry moment, aby zastanowić się nad sensem, a raczej potrzebą ćwiczeń.

W

iosna to dobry okres do ćwiczeń.
Praktycznie każdy magazyn
lifestyle’owy wręcz bombarduje
nas rozmaitymi sposobami na: schudnięcie, wypracowanie odpowiedniej
sylwetki, zrzucenie brzuszka po zimowym lenistwie. Motywują nas przy tym
idyllicznym obrazem pięknej sylwetki na
skąpanej słońcem plaży. My zajmiemy się
jednak nieco innym treningiem, a jego

motywacją pozostanie chęć wspólnego
bezpieczeństwa oraz możliwości wykorzystania w pełni potencjału naszego Subaru.
Jak trenować? Gdzie ćwiczyć? Czy
robić to na drodze? A może wyłącznie pod
okiem wykwalifikowanego instruktora?
Odpowiedzi na te i inne pytania wydają się
być proste, jednak nie są w rzeczywistości tak oczywiste. Jako instruktor Szkoły
Jazdy Subaru zachęcam do wspólnego

spotkania na jednym z naszych szkoleń
na torze, ale tak naprawdę najważniejsze
będzie, jaką pracę wykonamy samodzielnie. Warto o tym pamiętać. Warto także
wiedzieć, jak ćwiczyć i przede wszystkim
– w jaki sposób robić to bezpiecznie.
Przez ponad dwa lata na łamach Magazynu „Plejady” ukazywały się kolejne części
w cyklu poradników dotyczących doskonalenia techniki jazdy. Wszystko to pozostaje

aktualne do dziś i warto przejrzeć numery
archiwalne „Plejad” w celu odświeżenia
wiedzy teoretycznej, zanim zaczniemy
ćwiczenia praktyczne. Przed zajęciem fotela
kierowcy, aby sięgnąć po kolejne doświadczenia podczas świadomej jazdy – czytaj
treningu – musimy poznać jeszcze samego
siebie (cel, motywacja jego osiągnięcia, nasze dotychczasowe reakcje za kółkiem) oraz
swój samochód (rodzaj napędu, dostępne
systemy z zakresu aktywnego bezpieczeństwa oraz ich zasadę działania). Bezpieczeństwo zawsze, bezwzględnie powinno być dla
nas celem samym w sobie, a zarazem i narzędziem do jego osiągnięcia. Poprzez nasze
bezpieczeństwo będziemy stopniowo wchodzić na kolejne etapy naszych umiejętności.
Zacznijmy od samego dołu drabinki,
upewniając się, że o niczym nie zapomnieliśmy. Dla przykładu, popracujmy od czasu

do czasu nad naszą pracą rąk na kierownicy czy skontrolujmy pozycję za kierownicą.
Sprawdzajmy też częściej tak ważne dla naszego bezpieczeństwa ciśnienie w oponach.
Przypomnijmy sobie, do czego służy ABS
i jak go wykorzystać. Czym różni się on od
ESP i jakie inne systemy jeszcze znamy?
Ruszamy? Tak, tylko gdzie? Ćwiczyć
na drodze czy jakimś zamkniętym placu?
Odpowiedź jest prosta – i tu, i tu. Trzeba
jednak dodać, że każde z tych miejsc
nadaje się doskonale do ćwiczenia innych
rzeczy! Bezwzględnie uczulamy: droga
nie jest miejscem udowadniania odwagi,

skrajnej brawury, testowania praw fizyki!
Do ćwiczenia opanowania samochodu w symulowanych sytuacjach awaryjnych, hamowań, balansu masy czy opanowania poślizgów zdecydowanie, bezwzględnie musimy
udać się na zamknięte tereny, a najlepiej

— do przygotowanego ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Trening elementów
wynikających z prędkości musi odbywać
się bowiem na zamkniętym, bezpiecznym
obiekcie, a osiąganie coraz wyższych prędkości przejazdów nie może w żadnym wypadku stać się celem, do którego będziemy
zmierzać w naszych próbach na drodze!
Pamiętajmy bowiem, że dobrym
kierowcą nie jest ten, kto raz przejechał
jakiś odcinek szybciej niż inni, lecz ten,
który potrafi pokonać tę samą trasę
w sposób powtarzalny, płynny oraz
konsekwentny. Osiągana przez niego
prędkość wynikać będzie z umiejętności,
choć prawdą jest, że im one stają się lepsze
w trakcie ćwiczeń, tym na drodze dobry
kierowca bardziej zwolni. Paradoks?
Nie. Nazwijmy to zdrowym rozsądkiem.
Im większe będą nasze umiejętności,

Uczestnictwo w zajęciach pod okiem doświadczonych instruktorów
pozwoli skonfrontować nasze doświadczenia
z wiedzą teoretyczną oraz praktyką.
Pozwoli nam samym ocenić swoje możliwości,
pokaże narzędzia dalszego rozwoju.
Zapraszamy do odwiedzenia strony
plejady.subaru.pl/mmedia
lub goo.gl/jPSVi w celu zapoznania się
z materiałem multimedialnym.
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tym wyższa świadomość zagrożeń, praw
rządzących fizyką ruchu pojazdu oraz
szacunku dla innych użytkowników dróg.
W tym miejscy warto przypomnieć
sobie idee „Akcji Siemanko”, wspomnianym szacunku i wyzbyciu się agresji wobec
innych. Wracając do meritum, co możemy
więc ćwiczyć na drodze, jeśli nie prędkość?
W procesie szkolenia na instruktorów
techniki jazdy, jaki odbyliśmy w wiodących europejskich szkołach techniki jazdy,
od samego początku wpajano nam pewien
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obraz. Wizję techniki jazdy, naszej edukacji jako trójkąta, którego podstawę stanowi
tor jazdy. To on na tej swoistej piramidzie
wartości kierowcy zajmuje największą
jego część, będąc zarazem fundamentem dalszych działań. Jemu poświęćmy
najwięcej czasu w naszych treningach.
Nawet jadąc z rodziną czy do pracy, kilka razy w tygodniu świadomie
starajmy się dobierać linię, po której
jedziemy na drodze. Słuchajmy tego,
co stara nam się „powiedzieć” wówczas

we właściwym kierunku; jeśli zaś w trakcie
naszych prób zapada stresująca cisza,
oznacza to, że nie do końca najwyraźniej
zrozumieliśmy idee treningu. Tu nikt na
nas nie patrzy, nie musimy nikomu nic
udowadniać. Ważne jest nasze nastawienie.
Chodzi o płynność jazdy, a nie prędkość
przejazdu, właściwe dobieranie toru jazdy,
nie zaś cięcie każdego zakrętu niczym
kierowca rajdowy na odcinku specjalnym.
Trening to także świadoma jazda
poprzez obserwację własnych działań,

wmówić, że w kilka godzin nauczy Cię
jeździć, lekko mówiąc – mija się z prawdą.
Uczestnictwo w zajęciach pod okiem doświadczonych instruktorów pozwoli skonfrontować nasze doświadczenia z wiedzą
teoretyczną oraz praktyką. Pozwoli nam samym ocenić swoje możliwości, pokaże narzędzia dalszego rozwoju. Edukacja to ciągły i ustawiczny proces, a nie produkt, który
da się kupić, instalując wiedzę. Narzędzia,
o których wspominam, to przede wszystkim
odpowiednia obserwacja drogi, umiejętność

tzw. pamięć mięśniową. Wszystko to
stanowi zakres programu I stopnia
w Szkole Jazdy Subaru. Pozwala usystematyzować zatem naszą dotychczasową
wiedzę oraz zdobyć kolejne doświadczenia.
Spróbować w bezpiecznych warunkach,
na torze, swych sił w ćwiczeniach opanowania auta w symulowanych sytuacjach awaryjnych. I stopień daje zatem
wspomniany warsztat do dalszej pracy.
Zanim zdecydujemy się na ewentualny II stopień, warto poświęcić trochę

samochód, jak reaguje, czy powinniśmy
skręcać delikatniej, w którym momencie wykonuje skręt, sprawdzajmy inną
linię przejazdu, wyciągajmy wnioski.
Po jakimś czasie zobaczymy, jak
nasz styl jazdy się zmienia, jak ewoluuje,
a efektem tego staje się bardziej płynna,
spokojna jazda, z coraz mniejszą ilością
szarpnięć kierownicą, przeciążeń. Nasi
pasażerowie będą świetnymi sygnalizatorami naszych postępów. Jeśli widzimy ich
spokój powodowany naszą jazdą – idziemy

spojrzenie krytycznym okiem na własny
styl prowadzenia, ruchy, koordynację rąk
oraz nóg, prędkość. Potrzebny do tego
z pewnością będzie nam pewien warsztat
narzędzi – modelowy przykład właściwych
zachowań, jak i typowych błędów. To element, jaki z naszych klasycznych szkoleń
na torze wynoszą kursanci. Umożliwia
dalszy rozwój. Warto więc po pewnym
okresie samodzielnych ćwiczeń odwiedzić
szkołę doskonalącą technikę jazdy. Nie aby
nauczyć się jeździć. Jeśli ktoś próbuje Ci

patrzenia „w kierunku chęci, a nie rzeczywistości”. Zrozumienia idei koordynacji rąk
i nóg, połączenia pracy rękami z operowaniem pedałami gazu, hamulca i sprzęgła.
A co ze świadomością tego, jak pracuje
opona, czy dlaczego wspomniany tor jazdy
jest tak niesamowicie istotny? Poznając
ich znaczenie oraz możliwość właściwego wykorzystania, stajemy się lepszymi
kierowcami. Samodzielnie możemy
ćwiczyć na drodze, świadomie powtarzając
właściwe zachowania, utrwalając zarazem

czasu na samodzielną jazdę, utrwalenie tego, czego się uczyliśmy na torze.
Codzienna świadoma jazda oraz trening
przed pojawieniem się na torze po raz
kolejny w połączeniu z samymi zajęciami może przynieść fantastyczne efekty.
Warto pamiętać o tej „procedurze”:
świadoma jazda i trening, I stopień,
świadoma jazda i utrwalanie zdobytej
wiedzy praktycznej, pamięci mięśniowej, a następnie II stopień szkolenia na
torze. W ciągu ponad 12 lat działalności

Szkoły Jazdy Subaru wielu kierowców
przekonało się, że to doskonały początek.
Na zakończenie zachęcam zarówno do
wspólnych, jak i samodzielnych ćwiczeń.
Pamiętajmy, że najważniejszym ich celem
i wartością pozostaje zawsze bezpieczeństwo. Każdy rodzaj ćwiczeń jest dobry i potrzebny. Podałem tutaj przykład najlepszej
naszym zdaniem ścieżki „kariery” świadomego i bezpiecznego kierowcy, która to kariera może zapewnić najszybszy, jak i najpełniejszy rozwój. Szerokiej drogi!
facebook.pl/MagazynPlejady
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tekst: Paweł Rosłoń (Auto Świat 4×4)
zdjęcia: Auto Świat 4×4

Bałkańska przygoda

– błękitne morze i surowe góry Montenegro
Bezdroża przecinające góry i przełęcze, serpentyny o niezliczonej ilości zakrętów
oraz urocze miasta nad brzegiem Adriatyku, w których gościnni mieszkańcy
serwują lokalne przysmaki – oto klimaty Ekspedycji Auto Świat 4×4 do Czarnogóry.
Dzięki wygranej w ubiegłorocznym cyklu 4×4 Family Adventure zwycięska ekipa
pod wodzą Włodzimierza Cupriaka miała okazję przekonać się o tym na własne oczy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony
plejady.subaru.pl/mmedia
lub goo.gl/jPSVi w celu zapoznania się
z materiałem multimedialnym.

46

C

zarnogóra, o powierzchni mniejszej niż województwo małopolskie, jest najmłodszym państwem
– do Rady Europy przyjęta została
w 2007 roku. Mimo że o wejście do UE
dopiero się stara, obowiązującą walutą
jest euro, a do przekroczenia jej granic
wystarczy dowód osobisty. Położona
jest na górzystych terenach nad Adriatykiem, pomiędzy Bośnią i Hercegowiną
a Albanią. Przez większą część roku
świeci tu słońce, a najlepszym czasem

na wycieczkę jest wiosna lub jesień.
Te pory roku są szczególnie urokliwe
i malownicze. Choć zdarzają się wtedy
deszczowe dni, uniknąć można męczących upałów i tabunu turystów.
Większość terytorium Montenegro
to tereny górzyste, schodzące do Morza
Adriatyckiego, którego linia brzegowa
ma prawie 300 kilometrów długości.
Większość dróg, nawet tych prowadzących przez góry, jest asfaltowa. Zjeżdżając
jednak z głównych szlaków, łatwo znaleźć

twarde, kamieniste szutry, które dostarczą
satysfakcji użytkownikom „czteropędów”.
W Czarnogórze nie można się nudzić.
Malownicze plaże w pięknej scenerii,
kurorty i ciekawe architektonicznie
miasteczka: Budva, Sveti Stefan, Ulcinj,
przyciągną tych, którzy lubią plażowanie,
nurkowanie, zwiedzanie czy barwne życie
nocne. Piękne widoki znajdziemy w Zatoce
Kotorskiej, miejscu, gdzie Adriatyk wcina
się w surowe góry, przypominając krajobrazy norweskich fiordów. W głębi lądu,

Uczestnicy wyprawy Auto Świat 4×4 spotkali się
w chorwackim Dubrowniku, leżącym 40 kilometrów od granicy z Czarnogórą.
Po zwiedzeniu pięknego miasta
wyprawa skierowała się górskimi serpentynami
do Herceg Novi, wjeżdżając na wysokość 1400 m n.p.m.
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pośród gór Durmitor, znajduje się najgłębszy w Europie (drugi na świecie!) kanion
rzeki Tary. Tam można uprawiać rafting,
canyoning, wspinaczkę czy trekking.
Bardzo ciekawa jest także lokalna kuchnia
i serwowane trunki, których warto spróbować, uważając oczywiście na ich moc.
Uczestnicy wyprawy Auto Świat 4×4
spotkali się w chorwackim Dubrowniku,
leżącym 40 kilometrów od granicy z Czarnogórą. Po zwiedzeniu pięknego miasta
wyprawa skierowała się górskimi serpentynami do Herceg Novi, wjeżdżając na wysokość 1400 m n.p.m. Kierując się w stronę
Kotoru, malowniczą zatokę z najbardziej
wysuniętymi na południe Europy fiordami, skorzystać trzeba z promu. W wąskich
uliczkach starego miasta Kotor był czas
na przystanek i degustację lokalnych
specjałów oraz zakupy. Po słonecznym
dniu pełnym wrażeń przyszedł czas na odpoczynek w nadmorskim kurorcie Budva.
Zmieniła się pogoda, słońce przysłoniły
chmury, ale wciąż było ciepło. Od rana dało
się odczuć górski klimat, o którym nie pozwalał zapomnieć siąpiący deszcz. Na ten
dzień organizatorzy zaplanowali
przejazd w masyw
górski, w okolice
miejscowości
Kolasin. Nieprzychylna aura, mgła
i deszcz zasłaniały
piękne widoki
do tego stopnia,
że położonego
na wysokości
1400 m n.p.m.
Jeziora
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Rykowickiego nie było prawie widać. Wynagrodzeniem okazały się trudne warunki
na drodze, bo każde strome zjazdy czy podjazdy stanowiły wyzwanie. Każdy mógł poczuć się off-roaderem. Uwieńczeniem dnia
okazał się pobyt w luksusowym hotelu ze
SPA, gdzie wszyscy chętnie się zrelaksowali.
Plan trasy trzeciego dnia był prosty:
przejechać górskimi drogami do Plav.
Piękne słońce i czyste niebo zachęciło
jednak do małych zmian. Cała ekipa
postanowiła wrócić nad zamglone dzień
wcześniej jezioro i powtórzyć fragment
terenowej trasy. Piękne widoki w połączeniu z różnobarwną aurą jesienną
i surowymi górami stwarzały niesamowite
wrażenie, mocno kontrastujące z szarą
pogodą w Polsce. Wieczorem cel został
osiągnięty, a miejscowość Plav w pobliżu
z granicą Albanii – bardzo gościnna.
Czwarty poranek w Czarnogórze okazał
się dżdżysty, a niska podstawa chmur zasłaniała widoki na górskie szczyty. Do tego
sprawdziła się wcześniejsza prognoza pogody, zapowiadająca opady śniegu. Ten dzień
miał być tranzytowy z południa na północ,
do miasteczka Zablijak. Pierwsza część
podróży przebiegała nie tyle we mgle,
co w chmurach. Na gruntowych górskich
drogach nieraz przydał się napęd 4×4,
szczególnie na długich, stromych i śliskich
podjazdach. Po południu pogoda się
trochę poprawiła i widoczność wzrosła do
50 metrów. Na szczęście później było dużo
lepiej i niebo się przetarło. Jadąc wzdłuż
kanionu rzeki Tara, o głębokości 1300 metrów, kolumna dotarła do zbudowanego
przed II wojną światową mostu Durdevicia,
gdzie kręcono sceny do „Komandosów
z Navarony”. Ogromna budowla o długości
365 metrów i wysokości 172 metrów skusiła
do przystanku i sesji zdjęciowej. Dalej droga prowadziła do najwyżej położonej
w Czarnogórze, a nawet byłej Jugosławii,
górskiej miejscowości Zablijak (1450
m n.p.m.). Na miejscu ze swojskimi nalewkami i domowym jedzeniem czekał gospodarz komfortowego pensjonatu – Misza.
Piękna pogoda i widok wysokich gór
wywołały uśmiech uczestników wyprawy. Piąty dzień w górach zapowiadał
się bardzo interesująco. Pierwsza część

trasy wzbijała
się powyżej
pułapu chmur,
na wysokość
2200 m n.p.m.
Dla wielu osób
był to niezapomniany widok,
z którym spotkali się pierwszy
raz w życiu.
Nocne przymrozki i opady śniegu,
w połączeniu ze słońcem i krystalicznie
czystym powietrzem tworzyły kontrast
dla wcześniejszej, deszczowej aury. Po
zjechaniu w niższe partie gór wyprawa
skierowała się w okolice Jeziora Plivskiego. Droga schodząca z 1200 m n.p.m.
do poziomu zero prowadziła serpentynami przez wykute w skałach tunele,
których na dystansie 3 kilometrów było
aż 10. Jest to bardzo charakterystyczne
w Czarnogórze miejsce, gdzie piaskowy
kolor skał w połączeniu z lazurem jeziora
tworzą ciekawą
harmonię barw.
Jeszcze tylko
zachód słońca
i powrót do gościnnego Miszy.
Ostatni dzień
był okazją do
obfitych zakupów
lokalnych specjałów (miodów, nalewek, rakii, wina
i serów). Wyprawa
powoli dobiegała

końca, ale wciąż do pokonania były ciekawe
fragmenty. Ekspedycja skierowała się
w stronę zbudowanej w 1920 roku przez
Austriaków „Drogi wojennej”, gdzie znajdowały się ruiny koszar austriackich. Po
pokonaniu górskich przełęczy uczestnicy
zjechali nad morze, do miejscowości Herceg Novi, gdzie po pożegnaniu każdy udał
się w swoją stronę. Gościem specjalnym
Ekspedycji Auto Świat 4×4 był zwycięzca
rocznego cyklu Family Adventure 4×4,
któremu patronowała firma Subaru.

facebook.pl/MagazynPlejady
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tekst: Agnieszka Jama

Znani – polscy – lubiani

z Subaru związani /cz. 3/
Tematem gwiazd światowego formatu, reklamujących samochody spod znaku Plejad,
wypełniliśmy szczelnie rubryki „Ciekawostek” w dwóch ostatnich numerach naszego magazynu.
W pierwszym wydaniu „Plejad” w nowym roku chcielibyśmy na chwilę odbiec od zagadnienia
reklamy w ścisłym tego słowa znaczeniu, wracając jednocześnie z naszej „podróży” do Hollywood.
Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na spotkanie z dobrze wszystkim znanymi rodakami,
którzy swego czasu zaufali marce Subaru i w różny sposób się z nią związali, a niektórzy
– do czego przyznawali się w wywiadach – nawet przywiązali do niej na dłużej.

A

zatem lecimy… „Lecimy” to dobre
słowo na początek, bo w gronie
Polaków cieszących się ogromną
sympatią naszego społeczeństwa i słynących z zamiłowania do samochodów
Subaru jest kapitan Tadeusz Wrona.

fot. Mateusz Senko

50

www.plejady.subaru.pl

Mistrz lądowania awaryjnego na lotnisku
Okęcie, które jesienią 2011 roku wszyscy obserwowaliśmy z ogromną uwagą,
ciarkami na plecach i mocno zaciśniętymi
kciukami. Od wielu lat kapitan Wrona
jest prywatnym użytkownikiem Subaru.

W udzielonym kilka miesięcy temu wywiadzie dla naszego magazynu podzielił
się swoją radością z drugiego już Forestera,
a my cieszymy się, że kapitan, któremu na
co dzień bezgranicznie ufają setki pasażerów, zaufał właśnie nam. Pilot, w którym

„drzemie żyłka sportowca”, swoim Subaru
wielokrotnie transportował już przyczepę
kempingową, szybowcową lub specjalną do przewożenia koni i – jak twierdzi
– nigdy jeszcze się na nim nie zawiódł!
A skoro o sporcie mowa… Tu znanych
nazwisk, mocno kojarzonych z marką Subaru, można wymienić wiele lub
jeszcze więcej. Z oczywistych powodów
w pierwszej kolejności przychodzi na myśl
cała lista kierowców rajdowych i pilotów,
którzy wchodzili w skład Subaru Poland
Rally Team lub są obecnymi reprezentantami zespołu. Wiele niezwykle pomyślnych kart jego historii zapisał Leszek Kuzaj
– główny inicjator pomysłu zebrania pod
jednym szyldem kierowców startujących
w rajdach N-grupowymi Subaru (tj. bazującymi na zmienionych w niewielkim
stopniu samochodach seryjnych, dostępnych
dla każdego). Kolejnych sukcesów dostarczył zespołowi niezwykle utalentowany

fot. Marcin Kaliszka

Kajetan Kajetanowicz, a od roku 2011
cieszymy się zwycięstwami Wojtka
Chuchały i jego pilota, Kamila Hellera.
Postacią nieodłącznie kojarzoną
z Subaru jest Jarosław Baran – mistrz
prawego fotela, który od 20 lat pilotuje
najlepszych polskich kierowców rajdowych,
w tym przez trzy sezony pełnił funkcję
pilota SPRT, startując kolejno ze wspomnianymi Leszkiem Kuzajem i Kajetanem Kajetanowiczem. Z Subaru łączy go
nie tylko aktywność rajdowa, lecz także
biznesowa pod postacią spółki JM Auto,
będącej wrocławskim dealerem Subaru.
Pozostając w kręgu najlepszych
pilotów rajdowych, nie sposób nie
wymienić wspierającego naszą Akcję
Siemanko www.siemanko.eu Macieja
Wisławskiego, który wraz z Krzysztofem
Hołowczycem zdobył mistrzostwo Europy
za sterami Imprezy 555. Obecnie obaj panowie są mocno zaangażowani w działalność

fot. Maciej Niechwiadowicz

edukacyjną na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa jazdy – od wielu lat współpracują
ze Szkołą Jazdy Subaru, o której wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego magazynu. SJS sprawia, że pojazdy spod znaku
Plejad postrzegane są jako te, za kółkiem

fot. Tomasz Kaliński × 2

facebook.pl/MagazynPlejady
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których zasiadają kierowcy dobrze przeszkoleni i co bardzo istotne – kulturalni.
Do grona rajdowych geniuszy, który
w ramach jednego z wywiadów przyznał, że z marką Subaru związany jest
bardzo emocjonalnie i od lat czuje się jej
ambasadorem, jest Jarosław Kazberuk.
Kierowca, pilot i uczestnik najtrudniejszych rajdów terenowych świata jeszcze
do niedawna poruszał się wersją specjalną
Imprezy WRX STI, bo – jak twierdził – lubi
jeździć samochodami pewnymi i bezpiecznymi, a „Subaru to Subaru”. Ten jak
dotąd jedyny Polak, który już pięciokrotnie
ukończył Rajd Dakar, czynnie uczestniczył w organizowaniu Zlotów Plejad,
a konkretnie w przygotowywaniu ich tras.
Nie da się ukryć, że wszystkie wymienione powyżej największe rajdowe nazwiska są najbardziej rozpoznawalnymi „wizytówkami” naszej marki. Wybitni kierowcy
i piloci nie są jednak jedynymi sportowcami, których większość z nas od razu łączy

fot. Archiwum SJS
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Za oknem śnieg, temperatura na
minusie i zapewne niejeden z naszych
czytelników rozkoszuje się właśnie jazdą na
nartach, tudzież desce snowboardowej. Pozostańmy zatem jeszcze przez chwilę przy
sportach zimowych i zajrzyjmy do „Szkoły
Jagny”, czyli Szkoły Narciarstwa i Snowboardu Jagny Marczułajtis mieszczącej się
w Witowie koło Zakopanego. Z trzykrotną
uczestniczką igrzysk olimpijskich mieliśmy
z ramienia „Plejad” okazję rozmawiać już
dwukrotnie. Mistrzyni świata i Europy
oraz wielokrotna medalistka mistrzostw
Polski od dłuższego czasu obok deski
snowboardowej związana jest również z samochodami naszej marki. W prowadzonej
przez Jagnę szkole lekcje nauki jazdy na
ukochanej przez nią desce pobierają liczne
gwiazdy polskiego showbiznesu, a sama
snowboardzistka czerpie przyjemność
z jazdy kolejnymi samochodami naszej
marki. Mistrzyni miała już okazję przekonać się, jakimi zaletami dysponują kolejno:

z Subaru. Użytkownikami naszych samochodów jest wielu przedstawicieli sportów
zimowych. By zbytnio nie odbiec od tematu
Rajdu Dakar, zatrzymajmy się na początek przy naszym polskim orle… Adamie
Małyszu, który w tym roku wraz z Rafałem
Martonem ukończył 35. Rajd Dakar na bardzo dobrej, 15. pozycji wśród samochodów.
Jak bowiem wiemy, król skoków narciarskich, którego wyczyny na skoczniach
całego świata przez długie lata z ogromną
uwagą obserwował cały kraj, postanowił
przesiąść się z nart na cztery koła. I naród
dalej mistrza bacznie obserwuje, w duszy
kibicując „Jedź, Adam, jedź!”. Od roku
2011 jest on posiadaczem WRX STI, którą
– jak przyznał w wywiadzie udzielonym
„Plejadom” – prowadzi mu się naprawdę
wyśmienicie. Zapytany o predyspozycje niezbędne skoczkowi, które obecnie
przydają się podczas szybkiej jazdy
samochodem, podkreślił, że oba sporty
należą do grupy dyscyplin ekstremalnych

Impreza, Tribeca i Forester. Miejscowości,
w których organizowane są zawody snowboardowe, położone są wysoko w górach,
a dojazd na start niejednokrotnie bywa naprawdę trudny. Nasze samochody egzamin
z zimowej jazdy po górach zdają na piątkę.
Subaru znalazło swoich fanów również
na boisku piłkarskim. O zaletach Imprezy
STI miał okazję przekonać się sam Jerzy
Dudek, którego nikomu przedstawiać
nie trzeba. W wywiadzie udzielonym
w roku 2004 „Plejadom”, przeprowadzonym tuż po testowej jeździe piłkarza
nowym wówczas modelem, wyznał
co prawda, że lepszy z niego bramkarz
niż kierowca, lecz nie zmienia to faktu,
że samochody są zaraz po piłce jego drugą
pasją. Zachwycony Imprezą fan rajdów
wyjawił wówczas, że model ten znajduje
się na liście samochodów jego marzeń.
Mirosławowi Szymkowiakowi – byłemu piłkarzowi i obecnemu komentatorowi sportowemu – udało się zrealizować

fot. Maciej Niechwiadowicz

fot. MOTO TARGET, KAPiF

związanych z podejmowaniem sporego
ryzyka. W tym przypadku liczy się refleks,
który jest mocną stroną każdego skoczka.
Stąd tak wielu sportowców uprawiających
dyscypliny zimowe decyduje się spróbować
swych sił w sportach samochodowych.
Adam Małysz podzielił się z nami również niezwykle ważnym spostrzeżeniem
dotyczącym sprzętu, z jakiego się korzysta.
W obu dyscyplinach bardzo wiele zależy
właśnie od niego – jak wcześniej dobre
narty, tak teraz niezawodny samochód
jest tym, co obok umiejętności zawodnika
niejednokrotnie może przesądzić o jego
zwycięstwie. Żywimy nadzieję, że WRX STI
przyniesie Adamowi jeszcze wiele radości,
zarówno w codziennej jeździe, jak i w przygotowaniach do kolejnych rajdów, za
które oczywiście trzymamy kciuki.

podobne marzenie – Imprezę WRX STI
w wersji SPRT, przygotowaną przez zespół
mechaników Leszka Kuzaja. To zresztą
sam Leszek Kuzaj pokazał mu, do czego
zdolny jest ten właśnie model i chyba długo nie musiał przekonywać piłkarza do zakupu. Mirosław Szymkowiak jest również
posiadaczem Forestera, z którego – jak wyznał – korzysta na przemian z żoną.
I takim oto piłkarskim akcentem musimy zakończyć część pierwszą opowieści
o sławnych rodakach, którzy wybrali Subaru, aby aktywnie i bezpiecznie poruszać
się po drogach (czasami po bezdrożach).
Do poruszonego dziś tematu obiecujemy
powrócić już niebawem, bo w „Plejadach”
gwiazd braknąć przecież nie może!

fot. Archiwum Subaru

fot. Jerzy Dyszy × 3
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tekst: Jerzy Dyszy
zdjęcia: FHI, Wikimedia Commons

Kto wymyślił Symmetrical AWD?
Marka Subaru jest pod wieloma względami szczególna, głównie poprzez konsekwentne stosowanie
unikalnych rozwiązań technicznych. Mówimy tu przede wszystkim o silnikach SUBARU BOXER,
oraz o Symmetrical AWD. Przeanalizujmy zatem, co oznacza ten drugi termin i jaka była jego historia.

W

poprzednim numerze „Plejad” przedstawiliśmy lotnicze
korzenie Subaru, sięgające
okresu przed II wojną światową. Ale
wtedy, za czasów Nakajima Aircraft
Company, nie myślano jeszcze o produkcji samochodów. Dopiero po roku 1953,
gdy z pięciu firm wydzielonych wcześniej
z wielkiego koncernu lotniczego powstało
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Fuji Heavy Industries, jego szefowie
postanowili, że zajmą się produkcją nie
tylko samolotów, ale także wszelkiego sprzętu transportowego. W planie
produkcyjnym pojawiły się więc samochody, które w odbudowującej się Japonii
miały być wkrótce bardzo potrzebne.
Powstał jednak pewien problem – woj
skowi inżynierowie i technicy lotniczy nie

mieli żadnego doświadczenia w projektowaniu i produkcji cywilnych samochodów. Każda inna firma pomyślałaby
w tej sytuacji o licencji, tymczasem
konstruktorzy z FHI wybrali własną
drogę. Znali swoją wartość i wierzyli,
że zadania, jakie postawi przed nimi przemysł motoryzacyjny, nie będą wymagać
kopiowania zagranicznych samochodów.

Pierwszym, w pewnym sensie ćwiczebnym, projektem samochodowym FHI była
nowoczesna na owe czasy czterodrzwiowa limuzyna Subaru P-1 z klasycznym
układem napędowym (rzędowy silnik
z przodu, napęd tylny), niezależnym
zawieszeniem przednim i samonośnym
nadwoziem. Ojcem tej konstrukcji, a właściwie przywódcą całej grupy inżynierów,
którzy przekwalifikowywali się z branży
lotniczej na samochodową, był inżynier
Shinroku Momose, dziś uważany za
twórcę unikalnego ducha marki Subaru.
Podaje się, że to on dopingował swoich
pracowników do tworzenia konstrukcji
idealnych (jak w lotnictwie) i zgodnych
z wszelkimi zasadami projektowania,
ale także wolnych od sztampy i wykorzystujących wszelkie nowe pomysły.

Decydując zaś o jakości każdego nowego
rozwiązania, pan Momose zwykł oceniać,
czy – niezależnie od zaawansowania technicznego – sprawdzi się ono w praktyce.
Przyznajmy, że z punktu widzenia
użytkownika nie ma lepszego podejścia,
choć ciągle spotykamy się z wieloma
produktami, których twórcy o tym
zapominają. Dziś postać pana Shinroku Momose, który zmarł w roku 1997,
pełniąc do końca najwyższe funkcje
w strukturach Subaru, przypomina o tym
codziennie inżynierom wkraczającym
do działu konstrukcyjnego firmy.
Pierwsze samochody — jeszcze
nie całkiem symetryczne

Powstaniu już w roku 1954 dwudziestu
prototypów P-1 towarzyszyło powołanie

nowej marki. Słowo „Subaru” oznacza
konstelację gwiazd „Plejady” i nawiązuje do idei przyjętego nieco wcześniej,
składającego się właśnie z sześciu gwiazd,
logo koncernu FHI. Niestety, ten pierwszy
samochód Subaru nie trafił do seryjnej
produkcji. Uznano, że jest zbyt zaawansowany, skomplikowany, a w rezultacie zbyt
drogi na ówczesne japońskie warunki.
Pewną rolę odegrała tu także polityka
- od roku 1949 rząd Japonii preferował
produkcję małych samochodów 2+2
(keicar), które miały być jak najbardziej dostępne i stopniowo zastępować
popularne jednoślady. Wszyscy japońscy wytwórcy, w tym Subaru, musieli
dostosować się do oficjalnych zarządzeń,
w których dokładnie określono nieprzekraczalne parametry takich samochodów.
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jest poprzecznie, a półosie napędowe
mają różne długości. Konstruktorzy
z lotniczym rodowodem nie mieli zatem
wątpliwości – należy zastosować układ
napędowy z silnikiem bokser, ustawiony podłużnie z przodu. W końcu tak
właśnie konstruowano ówczesne lekkie
samoloty z silnikami tłokowymi.
Symetria prowadzi do AWD
Powstaniu prototypów P-1 w roku 1954
towarzyszyło powołanie nowej marki.

Kompaktowy samochód Subaru 1000
zaprezentowano w roku 1966. Wraz z nim
narodził się, związany do dziś z Subaru,

Subaru 360 z 1958 roku.

Jednak znowu tylko Subaru poszło swoją
szczególną drogą i mimo że skonstruowało odpowiedni mikrosamochód, to był
on (dzięki umieszczeniu dwusuwowego
silnika poprzecznie z tyłu) czteromiejscowy. Subaru 360 zaprezentowano
w roku 1958 i przez następne trzynaście
lat był to, wraz z jego wieloma odmianami, ważny model w ofercie firmy.
Wkrótce jednak przyszedł czas,
by skonstruować i produkować masowo
większy, prawdziwie rodzinny pojazd.
Inżynier Momose i jego pracownicy
śledzili europejskie rozwiązania i wiedzieli
już, że w niewielkim aucie klasyczny układ
napędowy nie jest ideałem. Lepszy byłby
napęd przedni, ale tu z kolei powstawały
problemy z wyważeniem i stabilnością samochodu, gdy silnik ustawiony
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700 kg przy długości 393 cm), wyjątkowo
dobrze wyważony i rzeczywiście charakteryzujący się dobrym prowadzeniem oraz łatwością manewrowania.
Subaru 1000 produkowano od roku
1966, a potem pojawiły się jego mocniejsze
wersje rozwojowe. Ich następcą był od
końca 1971 r. nieco większy Leone coupe,
zbudowany według bardzo podobnego
„symetrycznego” schematu z silnikiem typu bokser. Wkrótce pojawiło
się pięciodrzwiowe kombi, a w dalszej
kolejności sedan i wreszcie wersja hardtop.

wcześniej nie myślano, wynika z faktu,
że przekładnia główna w skrzyni biegów
znajduje się tuż za silnikiem, zaś właściwy
mechanizm skrzyni skierowany jest
do tyłu auta. Można więc niewielkim
wysiłkiem konstrukcyjnym dobudować
wyjście mocy przenoszące moment
napędowy do tylnych kół i stworzyć
układ napędowy 4WD. Kto jednak był
rzeczywistym pomysłodawcą Subaru
z Symmetrical AWD? Z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że nie tyle
sami konstruktorzy Subaru, co... rynek.

Leone coupe, produkowany od 1971 roku.

termin „symetryczny układ napędowy”.
Czterocylindrowy, chłodzony cieczą
bokser OHV o pojemności 977 cm3
oraz umieszczona za nim podłużnie
skrzynia biegów wraz z przekładnią
główną okazały się dobrym rozwiązaniem. Powstał samochód lekki (niecałe

Subaru 1000 produkowano od roku 1966.

I dopiero teraz zbliżamy się do naszego
głównego tematu – do debiutu układu
napędowego Symmetrical AWD.
Podwozie Leone zbudowano zgodnie
z tendencjami lat 70. – z przodu zawieszenie kolumnowe, a z tyłu niezależne
wahacze skośne – wleczone. Silniki to
oczywiście czterocylindrowe boksery z wałkiem rozrządu w kadłubie,
o pojemności 1361 i potem 1600 cm3.
Inżynierowie Subaru zauważyli już
wcześniej, że użycie krótkiego i lekkiego silnika ustawionego wzdłużnie
z przodu ma szereg nieoczekiwanych
zalet. Jednostka w układzie bokser jest
dobrze wyważona dynamicznie, a środek
ciężkości auta znajduje się niżej niż
w przypadku silnika R4 ustawionego
poprzecznie. Kolejna korzyść, o której

1972 Subaru miało w swojej ofercie Leone
4WD kombi – van. Zauważmy, że był to

pierwszy na świecie seryjnie produkowany,
popularny osobowy samochód z napędem
4×4, niebędący autem terenowym .

Z marketingowego punktu widzenia
nie był to jeszcze prawdziwy Symmetrical
AWD, i to z trzech całkiem odmiennych
powodów. Po pierwsze, ów pierwszy
system AWD w Leone nie był napędem
stałym. Stworzono zasadniczo samochód
przednionapędowy, w którym za pomocą
mechanizmu uruchamianego dźwignią

AWD się zmienia

Historia napędu 4WD Subaru potoczyła
się jednak dość szybko. Druga wersja tego
systemu w samochodach Subaru pojawiła
się w roku 1979. Nadal nie było to rozwiązanie dla szerokiego grona odbiorców, ale
mimo tego sama możliwość napędzania
czterech kół w trudnych warunkach
drogowych podobała się znacznie większej liczbie kierowców, niż początkowo
przypuszczano. Wśród nich pojawili się
tacy, którzy chcieli skorzystać z możliwości holowania przyczepy i to właśnie dla

Leone w 5-drzwiowej wersji kombi.

AWD: najprościej jak można

W roku 1970, gdy Subaru miało już
w Japonii mocną pozycję dostawcy
sprawnych i trwałych samochodów także
o charakterze użytkowym, jedna z firm
serwisujących linie elektryczne w trudnym
terenie i w warunkach zimowych zasugerowała, że przydałyby się jej niewielkie
samochody z napędem 4×4. Konstruktorzy z grupy pana Momose stwierdzili, że to
da się zrobić, i nawet niewielkim kosztem.
Pierwszym prototypem 4WD był Subaru
1000 van, który okazał się autem całkiem praktycznym i sprawnym. Decyzja
o przygotowaniu podobnego pojazdu do
produkcji seryjnej zapadła natychmiast
(okazuje się, że duży szacunek dla odbiorcy
flotowego nie jest wynalazkiem ani nowym, ani tylko europejskim) i już w roku

kierowca mógł dołączać „na sztywno”
napęd tylny. Działało to bardzo dobrze
przy pokonywaniu trudnego, np. śliskiego
kawałka drogi, jednak jazda z załączonym na stałe AWD bez centralnego
mechanizmu różnicowego na przyczepnej
nawierzchni była szkodliwa dla mechanizmów, powodowała duże zużycie
paliwa oraz niestabilność (podsterowność
lub nadsterowność) w zakrętach. Drugi
powód wynikał z pierwszego: nawet sam
producent uważał samochody z dołączanym AWD za ofertę przeznaczoną
tylko dla specjalistycznych odbiorców,
zaś mało interesującą dla większości
kierowców. I wreszcie trzecia, bardzo
formalna okoliczność: nazwa „Symmetrical AWD” nie zagościła jeszcze wtedy
w głowach marketingowców Subaru.

nich skonstruowano dwuzakresowy 4WD
(z reduktorem), skojarzony z manualną
skrzynią biegów. System 4WD Dual Range
zaprezentowano w Leone coupe 1979 MY
i można powiedzieć, że przetrwał on
prawie do dzisiaj. Co prawda niedokładnie
w pierwotnej formie, ale nieco podobne
rozwiązanie (pięciobiegowa skrzynia
manualna z reduktorem, ale już ze stałym
napędem 4WD) dostępne jest w niektórych starszych modelach Subaru.
W tym czasie szefowie firmy przypuszczali już, że układ 4WD może być przyszłością marki, o ile uda się przedstawić rozsądną propozycję stałego napędu czterech
kół, pracującego niezależnie od rodzaju
nawierzchni. Pierwszą taką próbą był system przeznaczony dla aut z automatycznymi skrzyniami biegów, który zadebiutował
facebook.pl/MagazynPlejady
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układem stosowanym w autach
Subaru z manualnymi skrzyniami biegów.
Działający
w pełni samodzielnie stały
napęd 4WD dla
skrzyń automaDziałający w pełni samodzielnie stały napęd 4WD pojawił się już w roku 1987,
tycznych pojawił
w sportowym modelu Alcyone/XT.
się już w roku 1987,
w sportowym mow modelu Leone w roku 1981. Dziś nadelu Alcyone/XT. Był on bardzo podobny
zwalibyśmy go dołączanym napędem
do wcześniejszego układu AWD ze sprzęAWD, uruchamianym przełącznikiem
głem MP-T sterowanym przez kierowcę, ale
umieszczonym na dźwigni sterowania
został wzbogacony o elektroniczne sterowaprzekładnią. Mechanizm załączający czynił nie, zwalniające prowadzącego auto z jakiejto płynnie, gdyż nie zastosowano sprzęgła
kolwiek obsługi systemu. Tym samym zykłowego, a aktywowane hydraulicznie cier- skał on funkcję aktywnej zmiany rozdziału
ne sprzęgło wielopłytkowe, nazwane MP-T. momentu pomiędzy osie, którą nazwano
Umieszczono je w tylnej części obudowy
Active Torque Split AWD lub ACT-4.
skrzyni biegów,
czyli całkiem
inaczej, niż czyni
to od lat większość
konkurencyjnych
firm, łączących
takie sprzęgła
z tylną przekładnią główną.
Niekłopotliwy
napęd AWD

Pierwszy, całkowicie stały i niezależny od działań
kierowcy system
napędu 4WD,
Subaru przedstawiło w roku 1986, w modelu Leone coupe RX II. Był to napęd dla
skrzyń manualnych, rozdzielający przepływ momentu między przednią i tylną oś
dzięki klasycznemu centralnemu mechanizmowi różnicowemu. Jest to mechanizm
ze stożkowymi kołami zębatymi, dzielący
moment równo - 50%/50%, i wyposażony
w wiskotyczne sprzęgło zwiększające tarcie
wewnętrzne. Pozwala to na utrzymanie
napędu także wtedy, gdy jedna albo druga
oś całkowicie stracą kontakt z podłożem. To proste rozwiązanie, zbliżone do
klasycznego systemu Fergusona, działa tak
skutecznie, że i dzisiaj jest podstawowym
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To bardzo istotne rozwiązanie dopasowuje, dzięki płynnemu działaniu sprzęgła
MPT, moment napędowy pojawiający się
na osi przedniej i tylnej do aktualnych
warunków. Rozdział momentu może się
wahać od 100%/0% do 50%/50%. Kolejne
wersje tego systemu, korzystające z coraz
to nowszych rozwiązań elektronicznych,
a dziś współpracujące ściśle z ABS/VDC,
są nadal podstawowym rozwiązaniem
AWD w modelach Subaru wyposażonych
w skrzynie automatyczne. Najnowsze
odmiany współpracują oczywiście z bezstopniowymi skrzyniami Lineartronic,
a w najświeższej, IV generacji Forestera ów

Active Torque Split AWD/ACT-4 dysponuje specjalnym, terenowym trybem napędu
X-MODE. Jak to działa? Mówiąc w skrócie,
elektronika sterując napędem, hamulcami,
skrzynią biegów i silnikiem, zdolna jest
odzyskać ostatnie resztki przyczepności
dostępnej w trudnym lub śliskim terenie.
Wszystko się da
ulepszyć str. 20
Nadchodzi najwyższa technologia

Opisane powyżej, stosowane przez
Subaru systemy rozdziału momentu
napędowego pomiędzy przednią i tylną
oś, mają jedną cechę wspólną. Zarówno
ten mechaniczny ze sprzęgłem wiskotycznym działającym jako częściowa
blokada, jak i ten wykorzystujący wielopłytkowe sprzęgło sterowane hydraulicznie (ACT-4) charakteryzują się zasadniczo równym
podziałem tego
momentu pomiędzy obie osie.
Działa to w obu
przypadkach nieco inaczej (ACT-4
może tylko odejmować moment
przenoszony
przez oś tylną),
ale efekt jest podobny: gdy mamy
do czynienia
z samochodem,
którego silnik
dysponuje bardzo
dużą mocą oraz momentem obrotowym, lub gdy kierowca chce prowadzić
samochód bardzo aktywnie i w stylu
sportowym, pojawia się efekt podsterowności, czyli ilość momentu napędowego
dostarczonego w zakręcie do przednich
kół (w stosunku do kół tylnych) może
być zbyt duża. Inżynierowie Subaru
znaleźli jednak rozwiązanie tego problemu, a dokładniej dwa rozwiązania,
stosowane w różnych samochodach
i dedykowane różnym klientom.
Pierwsze z nich to system zmiennego
podziału momentu (Variable Torque
Distribution – VTD), przeznaczony dla

skrzyń automatycznych aut z silnikami
o dużej mocy. Działa on nieco inaczej niż
ACT-4, gdyż podstawowym jego elementem jest planetarny centralny mechanizm
różnicowy, którego zadaniem jest podstawowy rozdział momentu napędowego
(bez blokady), z przewagą dla osi tylnej.
W obecnie stosowanych odmianach ów
rozdział momentu przód/tył wynosi
45%/55%. Dodatkiem do tego urządzenia
jest elektronicznie sterowane wielopłytkowe sprzęgło hydrauliczne, działające jako
urządzenie zwiększające tarcie wewnętrzne mechanizmu różnicowego. Elektronika dba o jak najlepsze wykorzystanie
dostępnej przyczepności, ale w ten sposób,
aby jak najwięcej momentu było kierowane na koła tylne, co zapewnia najlepszą
manewrowość samochodu. Natomiast
w przypadku znacznego spadku przyczepności podłoża możliwa jest nawet całkowita blokada mechanizmu różnicowego,

różnicowego z nierównym rozdziałem
momentu – tym razem 41%/59%. Poza
tym DCCD, urządzenie dostępne obecnie
jedynie w WRX STI, znacznie się różni
od VTD. Po pierwsze, przeznaczone jest
wyłącznie do manualnych skrzyń sześciobiegowych i to do tych, które stosowane są
w sportowych odmianach Subaru. Po drugie, uzupełnione jest aż o dwa mechanizmy
zwiększające jego tarcie wewnętrzne.
Subaru zastosowało tu interesujący
manewr. Pierwsze urządzenie zwiększające
tarcie wewnętrzne dyferencjału ma budowę
ślimakową, czyli czysto mechaniczną. Jego
zaletą jest „blokowanie” proporcjonalne
do przenoszonego momentu napędowego,
które choć niezbyt intensywne, to jednak następuje bez żadnej zwłoki. Druga
blokada, pracująca szeregowo z tą pierwszą,
jest wielopłytkowym sprzęgłem elektromagnetycznym. Umożliwia ona zewnętrzne
sterowanie łącznej intensywności blokad

VTD zastosowano po raz pierwszy w luksusowym i mocnym Subaru SVX z roku 1992.

co maksymalizuje trakcję auta i powoduje,
że rozdział momentu wynosi 50%/50%.
VTD zastosowano po raz pierwszy
w luksusowym i mocnym Subaru SVX
z roku 1992, zaś w kilku ostatnich
latach system ten stosowany był
w układach napędowych z pięciobiegowymi skrzyniami automatycznymi
(Tribeca, Legacy oraz Outback).
Pokrewny do systemu VTD jest układ
o nazwie DCCD (Drivers Control Center
Differential), czyli centralny mechanizm
różnicowy sterowany przez kierowcę).
Owo częściowe pokrewieństwo wynika
z zastosowania planetarnego mechanizmu

(a raczej tarcia wewnętrznego) mechanizmu różnicowego. Czemu to służy? Jak już
wiemy, dystrybucja momentu napędowego
pomiędzy przednią i tylną osią samochodu
wpływa na jego charakterystykę prowadzenia. Co więcej, świadomy kierowca czasami
może chcieć dobierać tę charakterystykę
do aktualnych warunków (mała – duża
przyczepność) i do stylu jazdy (jazda
spokojna, szybka jazda wyścigowa, jazda
poślizgami na nawierzchni szutrowej itp.).
Dlatego DCCD oferuje cztery tryby pracy:
automatyczny, automatyczny „-” (preferencje słabego blokowania), automatyczny
„+” (preferencje mocnego blokowania),

DCCD dostępne obecnie jedynie w WRX STI.

a wreszcie ręczny, z kilkoma stopniami
regulacji, aż do całkowicie sztywnego
zablokowania centralnego mechanizmu
różnicowego. Dobre wykorzystanie tych
funkcji nie jest łatwe i wymaga treningu.
Pierwsza wersja DCCD pojawiła się
w roku 1997, jako wyposażenie opcjonalne Subaru Imprezy WRX STI w wersji V.
Wtedy jeszcze podstawowy rozdział momentu wynosił 50%/50%
i nie stosowano mechanicznego
urządzenia
blokującego. DCCD
z czasem
ewoluowało
i jego generacja zbliżona
do obecnej
dostępna jest
od przełomu
lat 2005/2006.
Na koniec pozostaje jeszcze odpowiedzieć
na pytanie, od kiedy właściwie układy
napędowe 4WD Subaru zyskały swą
obecną nazwę – Symmetrical AWD? Stało
się to w roku 2003, gdy bogactwo oferty
systemów 4×4 stosowanych przez różne
firmy samochodowe zmusiło Subaru do
wybrania swego własnego, charakterystycznego określenia. Historia marki wskazuje
jednak, że wszystkie układy napędowe
Subaru od roku 1966 były już „Symmetrical”, a od roku 1972 część z nich można by
określać jako „Symmetrical AWD”. I nie
zanosi się, by w przyszłości zaszły w tym
względzie jakieś istotne zmiany.
facebook.pl/MagazynPlejady
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Amerykański ekoeksperyment
z Subaru w tytule

do lektury, bo napisany z humorem
ekopodręcznik Fine’a znalazł swoich odbiorców już w wielu krajach.
Doczekał się on nawet tłumaczenia
na język chiński i koreański – niestety
wciąż czekamy na wydanie polskie.
Doug Fine to postać niezwykle barwna,
wykonująca zawód dziennikarza w najbardziej wolnym tego słowa znaczeniu.
Może pochwalić się doświadczeniami
zdobytymi podczas kolejnych etapów
swej reporterskiej przygody na pięciu
kontynentach! Wielokrotnie decydował
się na życie w skrajnie trudnych i często
niebezpiecznych warunkach. Swoje relacje z dżungli w ogarniętych wojennymi
zmaganiami Birmie, Rwandzie, Laosie,
Gwatemali i Tadżykistanie zdawał
między innymi dla Washington Post,
Salon, U.S. News and World Report,
Sierra, Wired, Outside oraz amerykańskiego radia (National Public Radio).
Opis farmerskich doświadczeń z Nowego
Meksyku jest drugą książką w dorobku
dziennikarza – pierwszą, zatytułowaną
Not Really An Alaskan Mountain Man,
poświęcił pobytowi na Alasce. Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej
stronie Fine’a: www.dougfine.com .

W każdym numerze „Plejad” staramy się
przekazywać najświeższe wiadomości
ze świata Subaru, lecz nie zawsze wszystko
udaje się nam pomieścić na kilku newsowych stronach.
Od czasu do czasu postanowiliśmy zatem sięgać
po niepublikowane wcześniej ciekawostki z naszego
archiwum, szczególnie te, które wciąż są aktualne i…
czasem nawet stają się bestsellerami! Tym razem
cofniemy się aż do roku 2008, kiedy to na amerykańskim
rynku ukazała się książka zatytułowana Farewell,
My Subaru: An Epic Adventure in Local Living autorstwa
znanego dziennikarza, Douga Fine’a.

P

rzyglądając się okładce wydawnictwa, opatrzonej zabawnym
rysuneczkiem samochodu naszej
marki, z pewnością niejeden z zainteresowanych zada sobie pytanie: „O co tu
właściwie chodzi?”. Otóż, pod uniesioną
maską pojazdu widzimy piękną zieloną
trawę, a na niej dorodny żółty kwiatek.
Czyżby ktoś urządził sobie z naszego
samochodu trawnik, a słowo
„farewell” (pożegnanie) naprawdę oznaczało rezygnację z dobrodziejstw jazdy
autem? Na szczęście nie do
końca… To tylko dowcipne
i intrygujące zaproszenie Fine’a do utrzymanej
w lekkim i humorystycznym tonie
224-stronicowej lektury poświęconej
życiu na bardzo ekologicznym poziomie.
Dziennikarz i podróżnik w jednej osobie postanowił rozprawić się
z „dobrodziejstwami” cywilizacji i na
własne życzenie wziął udział w ciekawym eksperymencie, którego kolejne
etapy skrupulatnie opisał w swej książce.
Pierwszym krokiem było zamieszkanie
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na małej farmie o nazwie Funky Butte
Ranch, położonej w trudno dostępnej
dolinie Mimbres w stanie Nowy Meksyk
(okolica miasteczka Silver City obfitująca
w... kojoty). Wybór miejsca nie był przypadkowy – Fine do swego eksperymentu
potrzebował sporej dawki promieniowania słonecznego, a tam było go pod
dostatkiem.
Wszystko
po

to, by udowodnić sobie i całej ludzkiej
populacji, że można obejść się bez wielu
przedmiotów, wynalazków i rozwiązań,
do których człowiek stopniowo przyzwyczajał się z biegiem kolejnych dziesięcioleci, a bez których powoli nie wyobrażał
sobie życia. Następnie zamienił swoje
tytułowe Subaru (12-letnie wówczas Legacy), napędzane benzyną, na amerykańską

półciężarówkę, którą przystosował do
spalania oleju roślinnego. Dokonując
swych małych prywatnych odkryć,
dziennikarz pokazał światu, że w XXI
wieku wciąż można egzystować w zgodzie
z naturą i czerpać z niej pełnymi garściami. Opracował własny system kolektorów
słonecznych, nauczył się uprawy roślin
i sprawdził jako hodowca kóz – to one,
szacowne panie o imionach Natalie
i Melissa, były wiernymi towarzyszkami Fine’a w jego codziennych
zmaganiach i obserwatorkami
kolejnych triumfów i porażek
nieugiętego farmera z wyboru.
Eksperyment spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem. Tym, co z pewnością spodobało
się wielu jego obserwatorom, był fakt,
że Doug wcale nie zakładał rezygnacji
ze wszystkiego – doskonale zdawał sobie
sprawę, że są rzeczy, bez których po prostu żyć się nie da! Dostęp do internetu,
samochód, czy w końcu ulubione lody...
dlaczego nie? Kozie mleko doskonale
nadaje się przecież do przyrządzenia tych
ostatnich, a samochód napędzać można

zużytym olejem roślinnym, po który
Fine wpadał do restauracji przy okazji
swoich pobytów w miasteczku. Okazało
się, że Mr. Green (tak chyba najtrafniej
po angielsku opisać można ekologa) na
wszystko znalazł sposoby z grupy tych
lokalno-ekologicznych. W książce obok
licznych dywagacji na temat wynalazków
cywilizacji, takich jak chociażby papier

toaletowy, znalazła się cała masa
króciutkich, bardzo
trafnych spostrzeżeń
i wyliczeń autora,
które zmuszają do
refleksji i bardziej
„zielonego” myślenia. Zachęcamy
facebook.pl/MagazynPlejady
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rysunek: Krzysztof Kałucki

Flas(c)hterapia,

czyli naświetlanie hemoroidów fotoradarem
Każdy naród na świecie z czegoś słynie: Japończycy z elektroniki, Chińczycy z bawełnianych
podkoszulków, a Grecy z niechęci do płacenia podatków. Polska – poza pesymizmem, oscypkami,
martyrologią i śliwowicą łącką – słynie z najgorszych i najniebezpieczniejszych dróg w Europie.
W tej ostatniej dziedzinie wyróżniamy się konsekwencją w dążeniu do mistrzostwa świata,
budując fabrycznie dziurawe autostrady z wstępnie popękaną nawierzchnią. Dzięki planom rządu
na 2013 rok pojawiła się szansa na kolejną narodową specjalność – najwyższy na świecie udział
mandatów w budżecie. Minister finansów, dzieląc budżetową skórę na narodowym niedźwiadku,
wykroił sobie fajne futrzane nauszniki (dochód z fotoradarów) za 1,5 mld złotych.

P

olskich kierowców można z grubsza podzielić na dwie grupy – tych,
którzy płacą mandaty i tych, którzy posiadają mandaty… parlamentarne.
Różnica między tymi dokumentami jest
mniej więcej taka jak między rzeżączką
a rzeżuchą. Złudna zbieżność nazw.
Inną, równie istotną, różnicą, jaka dzieli
te dwie grupy, jest fakt, że parlamentarzyści całe prawo, które stanowią (wraz
z kodeksem drogowym), mają tam,
gdzie się wkłada gruszkę do robienia
lewatywy tym natłuszczonym wazeliną
końcem; gdyż przed konsekwencjami
niestosowania się do paragrafów chroni
ich immunitet. Wydawałoby się, że fotoradary są bezlitosne i nie odróżniają
wybrańców narodu od poddanych jako
obiektów fotograficznych. I w pewnym sensie tak jest, jednak wybraniec
zdjęciem z fotoradaru może sobie…
leczyć hemoroidy poprzez pocieranie.
I zapewne właśnie dlatego, żeby nie
zawracać im… tego leczonego miejsca,
system automatycznego nadzoru nad
ruchem drogowym o nazwie CANARD,
którym posługuje się Inspektorat
Transportu Drogowego zarządzający
większością fotoradarów, tak stworzono, aby nie wysyłał automatycznie
mandatów do posłów i senatorów.
Twórcy systemu zarzekają się, że to tylko
błąd i zostanie on poprawiony w „najbliższym czasie”. Nie wiem, na kiedy Majowie przewidują następny koniec świata,
ale daty tych dwóch wydarzeń mogą się
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zbiegnąć, a nawet… zbiec (piszę tak, aby być
zrozumianym przez obydwa elektoraty).
W obliczu majestatu parlamentarzysty
oraz świadomości jego własnej bezkarności nie wiem, czy nawet warto majstrować
przy tym systemie. Immunitet w odróżnieniu od kary dożywocia jest w naszym
kraju dożywotni, ponieważ poseł zgodzi
się go oddać lub uchylić po własnym trupie. W razie utraty zaufania społecznego
polityk przechodzi do partii, która wślizgnęła się do Sejmu i przekręca tabliczkę
z nazwiskiem na fotel w innym sektorze
sali obrad, zmienia światopogląd, wiarę, opinię na temat wszystkich przejawów
życia i wypożycza w sekretariacie swojej
partii odpowiednio zaprogramowane
sumienie, aby w zgodzie z nim głosować,
bo jest uzależniony od bezkarności.
Wróćmy jednak do ludzi, dla których
mandat jest karą, a nie wyróżnieniem.
Przyjmując ludzkie normy do określenia
paliwożerności mojego samochodu, jest on
nieuleczalnym alkoholikiem, ponieważ
wyprodukowano go w czasach, w których
wszyscy członkowie Greenpeace’u zrzucali się we dwójkę na pierwszą lornetkę,
a podatek akcyzowy był ułamkiem ceny
paliwa, a nie na odwrót. W związku
z powyższym jeżdżę pomału, ale tylko
z oszczędności, i do wspomnianej części
budżetu Panu Ministrowi się nie dorzucę.
Uważam równocześnie, że fotoradary to zły kierunek rozwoju ludzkości.
Zamiast spowalniać ruch drogowy,
należy budować coraz szersze i szybsze

autostrady, coraz bezpieczniejsze drogi
i coraz bardziej bezkolizyjne skrzyżowania. Ograniczanie prędkości i budowanie
progów spowalniających to zawracanie
homo sapiens na drzewo, gdyż (jakby ktoś
nie wiedział) historia motoryzacji toczy
się od osiołka do Bugatti Veyrona, a nie
w przeciwnym kierunku. Niestety zaraz na
początku tej drogi, na pierwszym rondzie
motoryzacja pojechała pierwszym zjazdem
w prawo, zdrowy rozsądek drugim, a przepisy ruchu drogowego zawróciły w stronę
wspomnianego rączego wierzchowca.
Najlepszym dowodem na to, że samochód ogólnie jako urządzenie nie jest przeznaczony na polski rynek, jest fakt, że producent w danych technicznych podaje
wartość przyśpieszenia 0–100 km/h, a na
dziewięćdziesięciu procentach dróg w naszym kraju sprawdzenie tego parametru
jest niezgodne z prawem. Pozostałe dziesięć procent jest w remoncie lub okresowo
zanika na czas zimy lub pory deszczowej.
Odkąd samochód został w miarę powszechnym środkiem transportu, kierowca
stał się dla światowej gospodarki dojną
krową. Są jednak kraje, które w ramach
zdrowego rozsądku, w chwilach kryzysu
lub ze względów ekologicznych, przeznaczają subwencję na ratowanie przemysłu
motoryzacyjnego lub jego rozwój, a mimo
to samochody, paliwo i wszelkie opłaty
związane z posiadaniem i eksploatacją pojazdów są w stosunku do zarobków tanie.
Jak to możliwe? Otóż każdy myślący gospodarz wie, że żeby wydoić krowę, najpierw ją

trzeba nakarmić. Mimo że
polski przemysł motoryzacyjny zdechł
razem z komunizmem
i Warszawa jest już
tylko miastem, Syrena
jego symbolem, Poloneza
czasem się tańczy, a Żuk
co najwyżej może być
powodem wstrzymania
budowy następnej drogi
przez ekologów, nasz
gospodarz zastosował
nowatorski sposób
pozyskiwania mleka,
zakładając nam już
wcześniej dojarkę
na wymiona, pysk
i narządy rozrodcze
– bezużyteczne
zresztą, ponieważ
jak już wspomniałem, w kwestii
motoryzacji nasz kraj
jest w trakcie menopauzy.
I niech nikogo nie zwiedzie
drugi człon tego wyrazu, gdyż
wbrew nazwie płodność po tej
pauzie nie powraca. W tej sytuacji
wpychanie fotoradaru w ostatni wolny
otwór w krowie jest wyrafinowanym okrucieństwem, co potwierdził mój znajomy
weterynarz. Nasz szanowny rząd wydaje
się zapominać, że polscy kierowcy są ich
jedyną krową, a krowa lubi czasem oszaleć!
Innym równie ciekawym pomysłem
na uwstecznienie motoryzacji jest plan
zainstalowania systemu podobnego do
rajdowych punktów kontroli czasu (PKC),
który będzie wyliczał średnią prędkość na
określonym odcinku drogi i za przekroczenie dozwolonej – wystawiał mandaty.
Ze sprawiedliwością będzie to miało
tyle wspólnego co Święta Inkwizycja.
Jeden kierowca będzie dyndał o 15 km/h
ponad normę i zabuli, a drugi przekroczy
o 150 km/h, ale między PKC-ami „odcedzi
kartofelki” i średnia wyjdzie mu w normie.
Do jednego z cyklicznych programów
publicystycznych bardzo znany redaktor zaprosił ministra transportu i pytał
o fotoradary – czy mają one zwiększyć
bezpieczeństwo, czy jedynie przynosić dochody; czy będą rozpoznawać

pijanych kierowców. Zaprezentował na
telebimie artykuł prasowy pod tytułem
„Pan Minister jechał stówą po mieście” oraz film z trzypasmowych dróg
szybkiego ruchu z ograniczeniami do
40, 50 i 60 km/h, a na koniec zapytał,
czy jego gość planuje coś zrobić z bezkarnością parlamentarzystów kierowców.
Wyłowienie tych pytań było nie lada
sztuką, ponieważ minister zaczął wywód
o pijanych kierowcach w połowie pierwszego pytania i nie dał sobie przerwać
słowotoku do samego końca. Po dziesięciu minutach przekrzykiwania ministra,
redaktor wstał i go wyprosił, bo miał
następnych gości. Monotematyczny minister sprawiał wrażenie, że chce mu się pić
albo jest tuż po. Jeszcze przez chwilę miałem oczy wbite w ekran, chociaż miałem
ochotę wbić okulary w ministra. Na drugi
dzień rano w jednej ze śniadaniowych telewizji usłyszałem wypowiedź wizjonera,
któremu marzyłoby się wprowadzenie

na wszystkich drogach wyświetlanych
znaków ograniczenia prędkości, którymi
sterowałby komputer meteorologiczny,
dostosowujący wyświetlane wartości do
panujących warunków atmosferycznych,
ewentualnie, żeby o jej dostosowaniu
decydował komputer indywidualnie
w każdym samochodzie. Podoba mi się!
A trzeźwość badajmy przez Bluetooth…
Odnoszę wrażenie, że w tym kraju
nowe drogi buduje się tylko dlatego,
że ktoś z rządu kupił za dużo fotoradarów.
Zaproponowałbym, żeby śladem
przepisów ruchu drogowego zawrócić jednak w stronę osiołka, gdyby nie
to, że zaraz wymyślimy: grubszy bat,
podgrzewane siodło, wyhodujemy
osła o niższym współczynniku Cx,
crossosiołvera, osła turbo, podtlenek
owsa, wyścigi na ¼ wiorsty, obowiązkowe zimowe podkowy, akcyzę na
siano, rogatki do poboru myta, osła
z błyskiem w oku, ITD. … itp.
facebook.pl/MagazynPlejady
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sklepik

S13CUP
Filiżanka ceramiczna
Filiżanka z logo SUBARU, biała, z podstawką.
Pojemność: 150 ml.

S13MUG
Kubek ceramiczny
Kubek z logo SUBARU, biały.
Pojemność: 250 ml.

S13KNF
Scyzoryk SUBARU ze składanym ostrzem
Długość ostrza - 8 cm

S09BIDON
Bidon na napoje
Pojemność: 450 ml.
Wysokość: 21,5 cm.

S13ETUI
Etui na pióro, długopis
Etui posiada trzy miejsca na pióro, długopis.
Zamykane na magnes.
Wymiary: 16 × 5 cm

Zapraszamy na stronę
Sklepu Internetowego Subaru Import
Polska oraz na nasz profil na Facebooku.
www.sklep.subaru.pl

facebook.pl/Sklep.Subaru
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S13BAG
Torba podróżna
Duża torba z logo SUBARU. Posiada jedną komorę główną zapinaną na podwójny suwak.
Z przodu duża kieszeń zewnętrzna zapinana na suwak. Dwie duże kieszenie boczne
zapinane na suwak. Dwa paski do noszenia torby w dłoni. Chowany pasek na ramię
z regulacją długości.
Wymiary: 55 × 24 × 31 cm (dł./szer./wys.).

S13SCRAPER
Skrobaczka do szyb
Fińska skrobaczka posiada końcówkę
wykonaną z mosiądzu.
Mosiądz nie jest tak twardy jak szkło
i nie posiada chropowatej powierzchni
(w przeciwieństwie do plastikowych
skrobaczek), dlatego nie rysuje szyby naszego
samochodu.
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PISZĄ O NAS

Nowy Forester mierzy 459,5 cm
szerokości oraz 169,7 cm wysokości. Rozstaw osi: 263,9 cm. Jest więc
dłuższy, szerszy i wyższy od obecnie
oferowanego modelu, ale różnice są naprawdę niewielkie. (…)
Nowe środki ekspresji

Auto Moto
(nr 12/2012)

„Doskonalenie koncepcji”
(Forester)

W zeszłym roku Forester był
najchętniej kupowanym modelem
Subaru w Europie. Nowa generacja tego auta jest przestronniejsza
i bardziej sportowo stylizowana.
Forester to jeden z najbardziej
kluczowych samochodów Subaru.
W zeszłym roku został on najpopularniejszym modelem tej marki w Europie, wyprzedzając m.in.
duet Legacy i Outback oraz Imprezę (dane Jato Dynamics).
Producent przedstawił właśnie
nową generację tego bardzo udanego samochodu. Co ciekawe, czwarte
wcielenie Forestera pojawiło się niejako
na jubileusz. Pierwsze auto o tej nazwie
debiutowało bowiem 15 lat temu.
Ewolucja

Koncepcja Forestera ewoluowała.
Dwie pierwsze generacje to połączenie
kombi i SUV-a. Przełom nastąpił na
samym początku 2008 r., wraz z debiutem obecnego wcielenia podczas salonu
samochodowego w Detroit. Forester III
jest bowiem stuprocentowym SUV-em,
praktycznie pozbawionym już pierwiastków kombi. Najnowsze wcielenie
rozwija i udoskonala tę koncepcję.
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Wyraźnie zmieniła się za to stylistyka
tego kompaktowego SUV-a – jest teraz
bardziej dynamiczna. Grill ma nieco
większe gabaryty, a reflektory bardziej
sportowe kształty, podobnie jak przedni
zderzak. W najmocniejszej wersji, znalazły się w nim okazałe pionowe wloty,
które nie tylko nadają samochodowi
dynamizmu, ale i optycznie go poszerzają. Biegnące pod bocznymi oknami przetłoczenie jest teraz mocniej podkreślone,
a co za tym idzie – bardziej wyraziste.
Kolejnym krokiem w stronę sportowej stylistyki są boczne lusterka.
W obecnym modelu zamocowano je
w rogach przednich bocznych szyb.
W następcy ich wsporniki znalazły
się tuż poniżej linii okien. (…)

Wszystkie silniki to konstrukcje
typu boxer, czyli takie, w których
cylindry rozmieszczono przeciwsobnie. Zastosowanie tego rozwiązania
pozwala na obniżenie środka ciężkości
auta, co poprawia jego właściwości jezdne. Samochód wyposażono
w słynny stały napęd 4x4. Czwarta
generacja Forestera jest ponadto bardziej ekologiczna i zapewnia jeszcze
wyższy poziom bezpieczeństwa (…).

typu bokser – wciąż robi tak dobre
wrażenie jak w chwili debiutu przed
czterema laty. Szybko reaguje na
gaz, szybko nabiera obrotów bardzo
liniowo rozwija osiągi i (...) ma szeroki
zakres użytecznych obrotów. (...)
(...) Nam niezmiennie podoba
się sposób tłumienia zawieszenia
i zdolność do przyjmowania silnych
uderzeń po kołach bez stękania,
co wywołuje u kierowcy wrażenie,
że tego auta nigdy nic nie zaboli. (...)
(...) Swojego konsekwentnie trzyma
się Subaru ze stałym napędem na cztery koła, który wciąż jest jednym z największych wyróżników Forestera i jedną z jego największych zalet. W parze
ze sporym prześwitem (...) daje też największy potencjał uniwersalności. (...)

Jeszcze więcej miejsca

Kabina pasażerska jest przestronniejsza – zwiększono przede wszystkim
przestrzeń na nogi dla osób podróżujących na tylnych siedzeniach. Miejsca będzie więcej, naprawdę wyjątkowo
dużo, także na głowę. Same siedzenia
okazują się bardzo wygodne. Przednie fotele zamocowano nieco wyżej
niż w obecnym Foresterze, co sprzyja m.in. lepszej widoczności. (…)
Deska rozdzielcza będzie bardzo
podobna do kokpitu XV – można
więc liczyć na znakomitą ergonomię.
Wszystkie przełączniki znajdują się
w zasięgu ręki, ich obsługa jest logiczna zaś zestaw wskaźników okazuje się ponadprzeciętnie czytelny.
Bagażnik jest bardzo obszerny – jego
pojemność wynosi od 505 do 1592 l. (…)
W europejskiej gamie silnikowej
nowej, czwartej generacji Forestera
znalazły się trzy jednostki napędowe:
dwie benzynowe (2.0 o mocy 150 KM
i nowa konstrukcja 2.0 z turbodoładowaniem rozwijająca moc 240 KM)
oraz jeden diesel (2.0 o mocy 147 KM).

Auto Motor i Sport
(nr 12/2012)

„Pojedynek w terenie”
(Forester 2.0D, Honda CR-V,
Mitsubishi Outlander)

(...) Forester to klasyka gatunku.
Po (głównie kosmetycznych) zmianach
sprzed dwóch lat, rysy Subaru nabrały bardziej wyrazistego charakteru.
W wizualnym odbiorze auta ogromną
rolę (na plus) gra wlot powietrza na
pokrywie silnika – jak mało który
detal na tej planecie sugeruje moc
i osiągi. Robi to tym lepiej, że widać
go też z miejsca kierowcy. Kabina
Subaru jest najbardziej przeszklona,
z całej trójki, a kierowca Forestera ma najlepszą widoczność. (...)
(...) Z kolei jednostka Subaru
– dobrze, powtórzmy, bo to wciąż
ciekawostka przyrodnicza: pierwszy
i na razie jedyny silnik wysokoprężny

KMh

(nr 12/2012)

„Ten Inny”
(BRZ 2.0)

Od innych Subaru różni go
prawie wszystko: to pierwsze od
15 lat auto tej marki, które nie
ma dwóch par drzwi, napędu na
obie osie i turbosprężarki. (...)
(...) To zupełnie nowa jednostka typu
FA, co prawda wyprowadzona z bloku
znajdującego się pod maskami Imprezy
i Legacy, jednak nie dzieli z nim prawie
żadnych części. Jest mniejsza i lżejsza

od boksera napędzającego ulubiony
model wszystkich fanów Subaru, dzięki
czemu mogła być wsunięta niżej i 24 cm
w głąb kabiny, poprawiając dystrybucję masy. No i ma bezpośredni wtrysk
paliwa (...). Taki downsizing lubimy
– małe rozmiary odegrały kluczową
rolę przy uzyskaniu najniższego środka
ciężkości, który w tym przypadku znajduje się zaledwie 46 cm od ziemi. (...)
(...) Ze stosunkowo długim rozstawem osi i maksymalnym momentem obrotowym rozwijanym dopiero
w stratosferycznych 6400 obr./min,
wprowadzenie w poślizg nie jest tak
oczywiste, ale jeśli już się to zrobi,
można je cudownie łatwo kontrolować
zarówno przez precyzyjnie pracujący
układ kierowniczy, jak i błyskawicznie reagującą przepustnicę. Subaru
poszło jeszcze dalej tą drogą, bowiem
utwardziło zawieszenie i zminimalizowało (...) tendencję do podsterowności,
którą potem łatwiej przerzucić na
balans tyłem. Zamiast usilnie próbować wychodzić z poślizgiem z każdego skrzyżowania, lepiej wykorzystać
ten świetnie zestrojony zestaw do
tego, do czego ma prawdziwy talent:
szybkiej jazdy wyzbytej wszelkich
elektronicznych kontroli, utrzymując
wysokie tempo nieustannie wciśniętym
w podłogę pedałem gazu, okiełznując tylną oś korektami kierownicą.
I tak dochodzimy do kluczowego
aspektu tego samochodu – BRZ jest
inny, bo odrzucił nabierającą coraz
bardziej absurdalne rozmiary wojnę na
liczby. (...) Ten silnik to żywe świadectwo na to, ile zabiera nam pozornie
obowiązkowe już turbo – ostrą reakcję
na każde muśnięcie gazu i efektywną
jazdę na wysokich obrotach. W morzu
bezpłciowych silników, które popychane do jak najmniejszego spalania swoją
krzywą mocy starają się upodobnić do
śmiertelnie nudnych Diesli, to jest wymagające auto starej szkoły. Czyli coś,
czego tacy jak my potrzebowaliśmy od
zawsze, a teraz z całkiem niskimi wynikami spalania (7 l/100 km) przy autostradowych prędkościach), normalnym
prześwitem i dobrą widocznością – jest
możliwe do użytku na co dzień. (...)
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