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na początek

Dobry wybór
Tak więc można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że wybierając
na naszych reprezentantów Wojtka
Chuchałę i Kamila Hellera dokonaliśmy dobrego wyboru.
Decyzja, która początkowo była oceniana jako (przynajmniej) bardzo
kontrowersyjna, okazała się słuszna.
Myślę, że tak pozytywny przebieg
rozwoju kariery sportowej naszych
zawodników potwierdza, że należy
obdarzać zaufaniem młodych ludzi.
Powinno się dawać im szansę rozwoju, bez względu na to, czy na niwie
sportowej czy też innej.
Wszyscy dokonujemy w życiu różnych wyborów. Także niedawno,
przy urnach wyborczych, wspólnie wybieraliśmy najbliższą przyszłość Polski.
Ja jednak nie o tym chciałem - gdy
piszę te słowa, wyniki jeszcze nie
są znane.
Znane są jednak, jeszcze przed
ostatnią eliminacją, wyniki Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w klasie samochodów seryjnych (tzw. grupa N).
Zawodnicy naszego Zespołu, LOTOS - Subaru Poland Rally Team,
zdobyli tytuł Mistrzów Polski. Jest
to najmłodsza załoga w historii
polskich rajdów zdobywająca to
zaszczytne trofeum. Jest to również
pierwsza załoga, która bez jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia w RSMP sięgnęła po to zwycięstwo.
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Ale dając szansę, przejmuje się też odpowiedzialność. Nie wystarczy przekazać zadanie.
Potrzebne jest też wsparcie całego
otaczającego zespołu ludzi, bez których samodzielne osiąganie pozytywnych wyników może nie być możliwe. Potrzebne są nie tylko inwestycje

finansowe, ale także te trudniejsze
- osobiste. Krytyka z jednej strony,
motywacja z drugiej, jak również
dzielenie się doświadczeniem oraz
angażowanie specjalistów. Czasem
łatwiej jest dać pieniądze, niż poświęcić własny czas. Tymczasem to,
o czym wiedzą doskonale rolnicy nie wystarczy zasiać, trzeba też pielęgnować - sprawdza się także w innych dziedzinach.
Przyznaję, sukces przyszedł szybciej,
niż można się tego było spodziewać.
Ale to tylko potwierdza, że warto podejmować odważne decyzje i konsekwentnie je realizować*.
Czego i Państwu - zarówno decyzji
jak i sukcesów - serdecznie życzę.
* Wszelkie podobieństwo do znanych z kampanii wyborczej haseł jest czysto przypadkowe.
Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska
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Rajd po zdrowie

Czy wyścigi samochodowe mogą mieć coś
wspólnego ze zdrowiem i kobietami? Mogą
– bardzo dużo i to w naszym kraju! Wszystko
za sprawą fundacji Teraz Kobiety kierowanej
przez dr Krystynę Backiel, która w tym roku
postanowiła posadzić za kierownicą pojazdów rajdowych przedstawicielki płci pięknej. Rajd Polski Kobiet i Rajd Teraz Kobiety
to pierwsze w historii Polski wyścigi kobiet.
Rajdy niezwykłe podwójnie – z uwagi na
wspomnianą płeć zawodników oraz szczytny
cel, jakim jest towarzysząca wyścigom kampania na rzecz propagowania profilaktyki
onkologicznej oraz aktywnej i dynamicznej
walki kobiet z nowotworem. O ile jednak płeć
zasiadających za kierownicą jest jednoznacznie określona (panowie mają surowy zakaz!),
o tyle stan zdrowia startujących kobiet nie
jest tu żadną przeszkodą. Innymi słowy, obok
zdrowych zawodniczek w rajdzie uczestniczyć mogą również kobiety dotknięte chorobą nowotworową oraz te, którym udało się ją
pokonać. Ich wspólny udział w imprezie ma
na celu pokazać, że kobieta chora na nowotwór może podjąć się takich samych wyzwań,
jak kobieta zdrowa.
Skąd tak oryginalny pomysł swoistej próby
zmierzenia się z rakiem? Pytana o to autorka
przedsięwzięcia przytacza niezwykle smutną
prawdę – nasz kraj ma jeden z najwyższych
w Europie wskaźników umieralności kobiet,
który porównywalny jest z tym w krajach
Trzeciego Świata! Skoro zatem standardowe
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metody zwracania uwagi na konieczność
profilaktyki nowotworowej nie wystarczają,
trzeba szukać innych, a im pomysł bardziej
zaskakujący, tym większa szansa jego powodzenia. Jeśli kampania uświadamiania
kobietom, czym tak naprawdę jest choroba
i jak z nią walczyć, prowadzona zza kierownicy szybkich pojazdów może pomóc – trzeba próbować. A jest o co walczyć, bo w grę
wchodzi zdrowie i życie połowy naszego
społeczeństwa.
Pierwsza edycja Rajdu Polski Kobiet odbyła
się w dniach 17-19 czerwca br., a jej twarzami zostali Martyna Wojciechowska i Jarek
Kazberuk. Trasa licząca więcej niż 300 km
objęła ponad 20 miast i miejscowości północno-wschodniej części naszego kraju.
Wyzwania podjęło się aż 21 załóg kobiecych,
które z uwagi na charakter imprezy miały do
dyspozycji samochody odpowiednio przygotowane do rajdu off-road. W każdym z miast,
przez które mknęły kobiece załogi, udało się
pomyślnie przeprowadzić akcje promujące
badania i profilaktykę onkologiczną. Bezpłatne badania mammograficzne, cytologiczne,
USG, porady psychologów oraz akcje pobierania krwi cieszyły się niezwykle dużym
zainteresowaniem. A wszystko dzięki ogromnemu wsparciu i włączeniu się w powyższe
przedsięwzięcie wielu szpitali, poradni i placówek medycznych. Letnia edycja wyścigów
okazała się niewątpliwym sukcesem i wywarła duży wpływ na wzrost świadomości

kobiet, zwłaszcza tych z miast leżących na
trasie rajdu.
Zaledwie kilka dni temu, bo między 14 a 16
października, odbył się wspomniany Rajd
Teraz Kobiety. Miał on również charakter off-road, a połączony był dodatkowo z rajdem
szosowym. Tym razem szczególny nacisk
położono na potrzebę uświadamiania kobiet
o konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań okresowych oraz leczenia
chorób nowotworowych piersi i narządów
rodnych. Towarzysząca mu akcja edukacyjna trwa nadal i obejmuje niemal cały obszar
Polski Wschodniej. Relacja z jesiennego rajdu
znajdzie się w kolejnym numerze „Plejad”.
Oba kobiece rajdy udowodniły, że są niezwykle ważną i potrzebną akcją społeczną
i mamy głęboką nadzieję, iż wpiszą się one na
stałe do kalendarza imprez charytatywnych
w naszym kraju. Wszystkim uczestniczkom
gratulujemy odwagi i życzymy udanych przygotowań do kolejnego startu po zdrowie.
Inicjatywa fundacji Teraz Kobiety okazała się
strzałem w dziesiątkę!
Jednym z wiodących partnerów samochodowych fundacji w ramach jesiennego Rajdu
Teraz Kobiety jest Subaru Import Polska. Aktywnie wspieramy fundację w bardzo wielu
formach, utożsamiając się z problemem chorób nowotworowych wśród kobiet. Na Rajd
Teraz Kobiety udostępniliśmy dwa samochody: Forestera, kierowanego przez Nataszę
Caban oraz Tribekę, którą pojechała Magda
Modra z programu "Zoom na miasto" wraz
z Jolantą Borowiec - dyrektorką stacji POLSAT
Café (która została oficjalnym partnerem medialnym rajdu). Współpraca Subaru z fundacją
Teraz Kobiety rozwija się nie tylko w kierunku
sportowym, ale również w zakresie wspólnie
realizowanych inicjatyw związanych z kształtowaniem świadomości kobiet w Polsce, co
do potrzeby przeprowadzania cyklicznych
badań profilaktycznych. Wspólne partnerskie działania przyczynią się do realizowania
corocznych Rajdów Polski Kobiet oraz walki
ze smutną statystyką nowotworową. Kobiety
uczestniczące w rajdach na pewno będą się
dobrze bawić, podwyższać swoje umiejętności jazdy i promować profilaktykę - w rajdach
po zdrowie!
www.plejady.subaru.pl

30 sekund…
… tyle należy odjąć od dotychczasowego
rekordu osiągniętego podczas wyścigów samochodowych „Climb to the Clouds” na Mt.
Washington - najwyższym szczycie północno-wschodniej części USA. Zwycięzcą tegorocznej edycji imprezy i jednoczesnym rekordzistą
został kierujący Subaru WRX STI David Higgins,
któremu w drugiej rundzie wyścigów górską
trasę udało się pokonać w jedyne 6 min i 11,54 s.
Jest to czas o ponad pół minuty krótszy od poprzedniego rekordu ustanowionego w roku
1998 przez Franka Sprongla i wynoszącego
6 min i 41,99 s. Jednocześnie warto podkreślić,
iż rekordzistą Higgins ogłoszony został już po
pierwszej rundzie wyścigów, osiągając na tym
etapie rajdu wynik 6 min i 19 s. To czego jednak
dokonał w rundzie drugiej, skracając czas o niemalże 8 s, było wprost zadziwiające!
Tegoroczne zawody odbyły się w dniach
22-26 czerwca i jak co roku kierowcy musieli zmierzyć się z trudną, pokrytą asfaltem

fot. Lars Gange
i żwirem trasą o długości 7,6 mil (ok. 12,2 km),
będącą częścią legendarnej już drogi Mt. Washington Auto Road. Warto wspomnieć, iż
w tym roku mija dokładnie 150 lat od otwarcia tej słynnej i niezwykle malowniczej drogi, a „Climb to the Clouds” należą do jednych
z najstarszych rajdów, jakie organizowane są
w USA. Wszystkich fanów górskich wyścigów
gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony
w w w.climbtotheclouds.com, na której

umieszczono m.in. sporo ciekawych relacji z tegorocznej imprezy. Tych z Państwa, którzy
natomiast pasjonują się pięknymi trasami
widokowymi serdecznie zapraszamy na stronę poświęconą Mt. Washington Auto Road
www.mtwashingtonautoroad.com – nie trzeba być rajdowcem, by zaplanować niezwykłą
podróż i któregoś dnia spróbować samemu
przemierzyć tę jedną z najładniejszych górskich
dróg Ameryki Północnej.

Jubileuszowa sztuka
29 lipca tego roku z taśmy produkcyjnej Subaru of Indiana Automotive, Inc. (SIA) w USA zszedł już dwumilionowy (!) egzemplarz Subaru. Jest to wynik całych dwudziestu dwóch lat działalności SIA. Ponad
dwie dekady temu, bo w roku 1989 firma rozpoczęła produkcję Legacy. Kolejnymi modelami produkowanymi odpowiednio od roku 1995 i 2005 były Outback i Tribeca. SIA jest jednym z producentów wymienionych trzech modeli Subaru i zaopatruje głównie klientów z Ameryki Północnej. Będąc wierną
myśli przewodniej marki, czyli „Confidence in Motion”, dba o „inżynierską doskonałość” dostarczanych
na rynek produktów. Gratulujemy wyniku i czekamy na trzeci milion!

Magazyn „Plejady” teraz także na lotnisku we Wrocławiu
Miło nam poinformować wszystkich Plejadowiczów, że od początku września nasz magazyn jest dostępny dla specjalnych gości przybywających
drogą lotniczą do Wrocławia, a to za sprawą naszego wrocławskiego dealera
Subaru JM Auto, partnera programu VIP Service Copernicus Airport Wrocław.
Tymczasowa, specjalna strefa dla ważnych osobistości, powstała dla sprawnej obsługi wzmożonego ruchu związanego z polską prezydencją w UE i towarzyszącym im imprezom oraz spotkaniom ministrów kultury, rolnictwa,
finansów, sprawiedliwości i obrony państw Unii. Wrzesień to również miesiąc wyjątkowo bogaty w wydarzenia kulturalne i sportowe, przyciągające
do stolicy Dolnego Śląska gości wymagających szczególnej uwagi i opieki.
Specjalny, luksusowy namiot stanął w pobliżu płyty postojowej lotniska.
Określenie „namiot” w połączeniu ze skrótem VIP z pewnością niejednego
czytelnika wprawia w zdziwienie. Namiot jednak namiotowi nierówny. Ten
na wrocławskim lotnisku jest miejscem niezwykłym. Ma ściany ze szkła i wyjątkowe wyposażenie: żyrandole, dywany, stoliki, fotele, toaletę, telewizor

z odtwarzaczem filmów Blu-ray i telewizją satelitarną. Do dyspozycji gości
jest barek z napojami i przekąskami, bezprzewodowy Internet, laptop i kserokopiarka. Dwudziestoosobowy personel oddelegowany przez port lotniczy,
dba o szybką i fachową obsługę najważniejszych gości. I w końcu to co najważniejsze – do obsługi
VIP-ów, nasz wrocławski dealer przygotował
samochody
Subaru
Legacy. JM Auto gratulujemy pomysłu i jednocześnie cieszymy się, że
być może w tej właśnie
chwili magazyn „Plejady”
trafia do rąk któregoś
z VIP-ów.
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Nowość w gamie modelowej
i kolorystycznej - Subaru XV

Gwiazdą stoiska Subaru podczas zakończonego niedawno salonu samochodowego we Frankfurcie był
nowy SUV Subaru: XV.

X

V, które poznaliśmy dokładnie podczas wystawy w biznesowej stolicy Niemiec, ma
wiele wspólnego z Imprezą, ale oczywiście z całkowicie nową jej wersją, przedstawioną na początku roku w USA jako
model 2012. Widać więc, że służby marketingowe Subaru skorzystały z okazji
jaka pojawiła się przy wymianie modelu
i postanowiły możliwie skutecznie rozdzielić wersje samochodu, które będą
teraz miały całkowicie odmienne oznaczenia – Impreza pozostanie rodzinnym kompaktem (odmianę europejską
poznamy zapewne wkrótce), natomiast
XV będzie dynamicznym miejskim
SUV, z młodzieżowymi odniesieniami.
8

Nie zdziwimy się jednak, gdy głównym modelem Subaru w segmencie
kompaktów stanie się teraz właśnie
XV. Dlaczego? Bo być może zaoferuje
więcej, a charakter SUV nie pociągnie za sobą żadnych niedogodności.
Jaki bowiem problem może wyniknąć
z faktu, że auto w stylu pięciodrzwiowego hatchbacka ma spory, wynoszący
220 mm prześwit, nadkola osłonięte
wyraźnie zaznaczonymi plastikowymi nakładkami, standardowe koła
o dużej średnicy (ale nie z przesadnie
niskoprofilowymi oponami) oraz zderzaki, sugerujące zastosowanie prawie
terenowych osłon podwozia? W rzeczywistości wszystko to chcielibyśmy

mieć w każdym aucie, przeciskając się
po rozkopanych ulicach, albo z trudem
manewrując na zatłoczonych parkingach.
Rozstaw osi wynosi 2 635 mm, co pozwala na powiększenie miejsca dla
pasażerów, tak na długość kabiny, jak
i na jej szerokość – po zmianach w wewnętrznej konstrukcji drzwi, które
otwierają się szeroko i pozwalają wygodnie wsiadać. Wyraźnie spory jest też
bagażnik, którego pojemność wynosi
380 litrów. Warto jednak zaznaczyć, że
całkowita długość auta jest praktycznie
niewiele większa od Imprezy w specyfikacji 11MY i wynosi 4 450 mm.
Konstruktorzy XV skupili się przede
www.plejady.subaru.pl

wszystkim na tym, by auto stało się
bardzo przyjazne dla kierowcy i pasażerów. W związku z tym zaprojektowano od nowa poszczególne detale
– budowę siedzeń, układ schowków,
kieszeni, wyposażenie bagażnika i wiele, wiele innych. Stylizacja nadwozia
oraz kabiny jest dynamiczna i nowoczesna, a wykończenie wnętrza wysokiej jakości. W samochodzie pojawiła
się oczywiście nieskończona liczba
współczesnych elementów wyposażenia z dziedziny bezpieczeństwa i komfortu, ale o tym przyjdzie opowiadać
gdy zapoznamy się z XV bezpośrednio,
na drodze.
W tym miejscu fani marki Subaru
mogą poczuć się zaniepokojeni – a co
z silnikami i układem napędowym?
Na szczęście nie ma się o co bać.
Subaru pozostaje Subaru, a silniki
w układzie bokser i symetryczny, stały
napęd wszystkich kół S-AWD nadal
będą głównym wyróżnikiem modelu
XV. Zresztą w SUV-ie tej firmy nie
mogłoby być inaczej.
Dla XV przeznaczono trzy czterocylindrowe jednostki napędowe. Dwie
benzynowe, wolnossące, 1,6 l (114 KM)
i 2,0 l (150 KM) pochodzą z nowej
rodziny silników FB, która zadebiutowała w Foresterze i o której dużo
już pisaliśmy. To nowoczesne jednostki, które łączą wyjątkową wydajność
i oszczędność paliwa z walorami ekologicznymi. Trzecia, to znany i doceniany dwulitrowy turbodiesel o mocy
maksymalnej 147 KM - w kolejnej wersji
dostosowanej do współczesnych przepisów dotyczących czystości spalin i przy
tym cichszy, jeszcze bardziej komfortowy od poprzednika. Silniki benzynowe skojarzono z następną wersją
bezstopniowej automatycznej skrzyni
Lineartronic, względnie ze skrzyniami manualnymi. Nowością jest sześciobiegowa skrzynia współpracująca
z silnikiem o pojemnosci 2.0. Podobne

rozwiązanie przyjęto już tradycyjnie
dla silnika wysokoprężnego.
W układzie napędowym tradycyjnie
zastosowano dwie wersje Symmetrical
AWD: w połączeniu ze skrzynią Lineartronic aktywny podział momentu
napędowego przód/tył, natomiast ze
skrzyniami manualnymi centralny
mechanizm różnicowy z tarciem wewnętrznym zwiększonym za pomocą
sprzęgła wiskotycznego.
Gdy chodzi o podwozie i zawieszenie, pozornie nie ma istotnych zmian,
bo w XV pojawia się dobrze już znane przednie zawieszenie oparte na
kolumnach MacPhersona i tylne

z podwójnymi wahaczami poprzecznymi. Jednak i tutaj dokonano licznych
ulepszeń, by poprawić zarówno komfort
jazdy, jak i stabilność w różnych sytuacjach drogowych.
Przedstawiony we Frankfurcie XV wystąpił w młodzieżowym kolorze pomarańczowym. Ale to tylko jedna z opcji.
Auto będzie można zamówić także
w bardziej stonowanych barwach, nawet w kolorze szaro–srebrnym. I dlatego wydaje się, że każdy, a nie tylko
tzw. młody i dynamiczny kierowca,
który będzie poszukiwał auta kompaktowego o rozszerzonych możliwościach,
nie przejdzie obok niego obojętnie.
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Tylnonapędowy sportowy BRZ
ma zielone światło!

Po tegorocznym Salonie Samochodowym w Genewie szeroko przedstawialiśmy koncepcyjny samochód
Subaru, który łączył technologię silnika bokser z napędem ograniczonym tylko do tylnych kół. Teraz już
wiadomo jak się to auto będzie nazywać, i że trafi do produkcji.

N

iewielkie auto sportowe z tylnym napędem i z lekkim
silnikiem, który ma bardzo
nisko położony środek ciężkości? Przy
takiej specyfikacji można się domyślać wyjątkowo dobrego prowadzenia
i wręcz „zabawowej” charakterystyki,
którą docenią prawdziwi miłośnicy
samochodów. Na to właśnie liczy szefostwo Fuji Heavy Industries, kierując
do produkcji projekt, którego nazwę
przedstawiono podczas frankfurckiego salonu. To Subaru BRZ (czytane
jako „Be Er Zet”) Prologue – BOXER
Sports Car Architecture II.
W BRZ stosowany będzie dwulitrowy,
10

czterocylindrowy silnik wolnossący,
który umieszczony jest 120 mm niżej
i 240 mm bardziej do tyłu (bliżej środka masy samochodu) niż w tych autach
Subaru, w których stosuje się technologię Symmetrical AWD.
Zastosowany tu dwulitrowy wolnossący
silnik nie jest wbrew pozorom niedawno
wprowadzoną do produkcji jednostką
rodziny FB. To silnik odrębnej rodziny
oznaczonej symbolem FA, charakteryzujący się innym, pozwalającym na
bardziej sportową jazdę stosunkiem
średnicy cylindra do skoku tłoka oraz
wyposażony w bezpośredni wtrysk benzyny D-4S zapożyczony z oferty Toyoty.

Oglądając przezroczysty eksponat
przedstawiony na stoisku Subaru można stwierdzić, że BRZ Prologue wykorzystuje elementy podwozia i zawieszenia pozostałych aut tej firmy. Platforma
podwoziowa pochodzi z gamy Subaru,
rozstaw osi wynosi 2570 mm (niewiele,
jak na auto tylnonapędowe), a cały samochód ma długość 4300 mm, szerokość
1770 mm i wysokość zaledwie 1270 mm.
Z danych technicznych podano jeszcze tylko to, że koła BRZ mają rozmiar
215/45 R17. Wiadomo również, że auto,
które będzie skierowane do produkcji
w przyszłym roku, ma przede wszystkim oferować przyjemność z jazdy.
www.plejady.subaru.pl

VAIO zaleca system Windows ® 7.

Procesor
drugiej generacji
Intel® Core™ i3

Stworzono
perfekcyjny
notebook,
a ja dałam mu

zobacz więcej:
sony.pl/vaio
vaioblog.pl

„Sony”, „make.believe”, „Vaio” są zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.
Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi firmy
Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
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rajdy

tekst: Mateusz Senko

Duży sukces
na półmetku sezonu

fot. Tomasz Macherzyński

W tegorocznym kalendarzu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski zaplanowano siedem rund, więc
półmetkiem zmagań był 20. Rajd Rzeszowski, rozegrany w dniach 4-6 sierpnia. Czwartą odsłonę cyklu RSMP
2011, stanowiącą również dwie rundy Mistrzostw Słowacji oraz rundę Pucharu Europy Strefy Centralnej
CEZ-FIA, śmiało można nazwać przełomową dla LOTOS - Subaru Poland Rally Team. Wojtek Chuchała i Kamil
Heller od pierwszych metrów narzucili szybkie tempo i systematycznie awansowali, kończąc zawody na
piątym miejscu w „generalce” i pierwszym w grupie N.

P

rzed startem Wojtek Chuchała z entuzjazmem wypowiadał się na temat ulubionych
zawodów. - Co prawda w tym roku
odcinki będą dość mocno zmienione,
ale mam nadzieję, że zachowają swój
charakter. Zawsze chętnie wracam do
Rzeszowa, bo panuje tutaj świetny,
wręcz relaksacyjny klimat, szczególnie
podczas startu i mety, które znajdują się
na rynku - mówił popularny Siemanko.
Zgodnie z założeniami, załoga L-SPRT
rozpoczęła spokojnie, ale wystarczyło
to do objęcia pozycji lidera w grupie N
12

po pierwszej pętli. W klasyfikacji generalnej duet Chuchała/Heller plasował
się na siódmej pozycji.
Na drugiej pętli reprezentanci L-SPRT
awansowali o jedno „oczko” i zakończyli pierwszy etap czwartej rundy
RSMP 2011 na szóstym miejscu w „generalce”, zwyciężając w grupie N.
W rundzie Mistrzostw Słowacji Siemanko wraz ze swoim pilotem zajęli
czwartą pozycję, również będąc najszybszą załogą „enki”. - Udało nam się
znacznie poprawić, zwłaszcza na drugim odcinku, tak jak zakładaliśmy. Na

kilka miejsc nie mieliśmy koncepcji,
ale mimo to udało się trzymać przyzwoite tempo. Na miejskim odcinku
trochę się poślizgaliśmy, ogólnie za
nami bardzo pozytywny dzień - mówił Wojtek Chuchała.
Pierwsza sobotnia pętla 20. Rajdu
Rzeszowskiego przyniosła kolejny
awans załogi LOTOS - Subaru Poland Rally Team. Wojtek Chuchała
i Kamil Heller rozpoczęli drugi etap
od trzech ósmych wyników na próbach Husów, Widaczów i Izdebki. Reprezentanci L-SPRT awansowali na
www.plejady.subaru.pl

fot. Łukasz Sarabura

piąte miejsce w klasyfikacji generalnej RSMP, utrzymując pozycję lidera
w grupie N. W rundzie Mistrzostw
Słowacji Siemanko wraz ze swoim pilotem również zmieścili się w piątce,
zdecydowanie prowadząc w „ence”.
- Ciekawy dzień, zdecydowanie trudniejsze odcinki. Na drugiej pętli będzie
szybciej, postaramy się poprawić tempo
- podsumował Wojtek Chuchała.
Finałowa pętla 20. Rajdu Rzeszowskiego
była jeszcze bardziej udana dla Wojtka
Chuchały i Kamila Hellera. W klasyfikacji dnia popularny Siemanko wraz ze
swoim pilotem zostali sklasyfikowani
na 8. miejscu w „generalce” i pierwszym
w grupie N, lecz zdecydowanie ważniejsza była piąta pozycja i zwycięstwo
w „ence” w całym rajdzie. Na mecie reprezentanci L-SPRT nie kryli radości ze
swojej „życiówki”. Dzięki temu Wojtek
Chuchała i Kamil Heller objęli prowadzenie w punktacji grupy N w RSMP,
natomiast w słowackim czempionacie
awansowali na drugie miejsce w „ence”,
ze stratą jedynie punktu do lidera.
- Jest dużo powodów do zadowolenia,
jesteśmy na mecie i nic nie nabroiliśmy.
Mieliśmy naprawdę dobre tempo, a piąte miejsce w generalce RSMP i pierwsze
w „ence” to świetny rezultat, ciężko było
wymagać czegoś więcej. Dziękujemy całemu Zespołowi i naszym Partnerom:

fot. Marcin Kaliszka

fot. Tomasz Kaliński

Subaru Import Polska, LOTOS Oil
z marką olejów LOTOS Quazar, LOTOS Paliwa z marką paliw LOTOS Dynamic, Keratronik, Raiffeisen Leasing,
Mega Service Recycling, Prosperplast,
Sony VAIO, SJS oraz Onet.pl - podsumował Wojtek Chuchała. - Po raz
pierwszy w krajowym czempionacie
dopisało nam szczęście. Również w Mistrzostwach Słowacji nie wypadliśmy
najgorzej. Obyło się bez większych przygód, a tempo wcale nie było najwolniejsze. Dziękujemy całemu Zespołowi, bo
bez jego pracy nie byłoby tego wyniku
- dodał Kamil Heller.

fot. Rafał Ludera
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rajdy

Spokojnym tempem
coraz bliżej czołówki

fot. Monika Święczkowska

Podczas 21. Rajdu Dolnośląskiego Wojtek Chuchała i Kamil Heller wyrównali swój najlepszy wynik w Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski, ponownie finiszując na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej
i pierwszym w grupie N. Tym razem cały zespół LOTOS - Subaru Poland Rally Team miał jednak jeszcze więcej
powodów do zadowolenia, bowiem zauważalnie zmniejszyła się różnica, dzieląca popularnego „Siemanko”
i jego pilota od czołówki Mistrzostw Polski.

A

reną zmagań podczas 21. Rajdu Dolnośląskiego były kultowe odcinki Kotliny Kłodzkiej.
- Trudno o bardziej klasyczne trasy, na
których prawie non stop trzeba iść pełną
klepą. Nie brakuje na nich jednak technicznych fragmentów – mówił przed
startem Wojtek Chuchała. – Jest wiele
partii, na których trzeba prostować prawą nogę. Oesy bardzo nam się podobają
– dodał Kamil Heller po zapoznaniu się
z trasą. Załoga L-SPRT nie pojawiła się
na odcinku testowym, więc pierwszą
konfrontacją z rywalami była miejska
próba, rozegrana na ulicach Kłodzka.
Wojtek Chuchała i Kamil Heller finiszowali z siódmym czasem, choć jak
14

mówił kierowca, mogło być lepiej. – Popełniliśmy kilka małych błędów, ale poza
tym udało się w miarę fajnie pojechać komentował Siemanko.
Prawdziwe ściganie rozpoczęło się
w sobotni poranek, a Wojtek Chuchała i Kamil Heller podróżowali szybkim, ale bezpiecznym tempem, po
pętli plasując się w szóstce „generalki”
i liderując w grupie N. Reprezentanci
L-SPRT podkreślali jednak, iż wobec
malejącej liczebności klasy N4 ważniejsze jest odniesienie właśnie do
klasyfikacji generalnej zawodów. - Na
Spalonej jest ciężko prostować prawą
nogę. Kilka miejsc sprawdzaliśmy, jadąc daleko od wewnętrznej. Niektóre

cięcia są na pół auta i więcej, ale my
staramy się jechać ostrożnie - komentował Wojtek Chuchała.
Druga sobotnia pętla w wykonaniu
załogi L-SPRT to trzy szóste czasu,
choć jak podkreślali Wojtek Chuchała
i Kamil Heller, tempo było raczej spokojne ze względu na duże różnice czasowe, dzielące ich od rywali. - Sytuacja
w klasyfikacji sama się wyjaśniła, więc
staraliśmy się dowieźć wynik do mety
etapu, trzymając tempo z pierwszej pętli. To się nam udało i jesteśmy zadowoleni, że bez problemów pokonaliśmy
te trudne i szybkie odcinki. Jutro postaramy się od początku pojechać szybciej,
bo na pierwszych oesach wszystko się
www.plejady.subaru.pl

fot. Tomasz Kaliński

rozstrzygnie – mówił Siemanko, który
na koniec pierwszego dnia mógł się cieszyć z punktów za szóste miejsce w „generalce” etapu i zwycięstwo w grupie N.
Pierwsza niedzielna pętla dostarczyła
kibicom zdecydowanie więcej emocji
niż cały sobotni etap. Załoga LOTOS Subaru Poland Rally Team zanotowała
dwa piąte i jeden drugi czas, finiszując
na „kapciu” na oesie Dębowina. Straty
były jednak sekundowe, a wobec mocnych przetasowań w wynikach Wojtek
Chuchała i Kamil Heller awansowali
na piąte miejsce w rajdzie, nadal liderując w grupie N. W „generalce” dnia
reprezentanci L-SPRT znaleźli się jeszcze wyżej, bo aż na drugiej pozycji.
- Pierwsza pętla była bardzo podchwytliwa, jak widać dla wszystkich. My też
nie ustrzegliśmy się małych błędów. Na
drugim odcinku uszkodziliśmy oponę,
ale powietrze nie zeszło i mogliśmy dojechać do mety bez większej straty. Także
początek dnia był bardzo udany - mówił
Wojtek Chuchała.
Finałowa pętla 21. Rajdu Dolnośląskiego okazała się pechowa dla załogi
LOTOS - Subaru Poland Rally Team.
Wojtek Chuchała i Kamil Heller złapali „kapcia” na ostatnim odcinku rajdu i w klasyfikacji dnia spadli
z trzeciego na szóste miejsce. Mimo

to, reprezentanci L-SPRT byli zadowoleni z ukończenia tak wymagających
zawodów na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej i pierwszej w grupie N,
a przede wszystkim ze zmniejszającego
się dystansu, dzielącego ich od czołówki
RSMP. - Pierwszy odcinek drugiej pętli
poszedł dobrze, drugi niestety już nieco
gorzej. Na trzecim złapaliśmy „kapcia”
na szutrowym łączniku i uciekło trochę
czasu - mówił Wojtek Chuchała.
- Gdyby nie ta ostatnia pętla, bylibyśmy
bardzo szczęśliwi, ale i tak nie mamy
na co narzekać. Teraz czekamy na Rajd
Polski. Bardzo lubię jeździć na luźnej
nawierzchni, więc razem z Kamilem
mamy nadzieję także podczas tego rajdu
dać powody do zadowolenia Zespołowi
i naszym Partnerom: Subaru Import
Polska, LOTOS Oil z marką olejów LOTOS Quazar, LOTOS Paliwa z marką
paliw LOTOS Dynamic, Keratronik, Raiffeisen Leasing, Mega Service Recycling,
Prosperplast, Sony VAIO, SJS oraz Onet.
pl. Do zobaczenia już niebawem w Mikołajkach! – dodał Siemanko. - Generalnie jesteśmy zadowoleni, także z tego,
że zmniejsza się dystans, dzielący nas
od czołówki. Nie byłoby to możliwe bez
wkładu pracy całego Zespołu, który jak
zwykle spisał się rewelacyjnie - uzupełnił Kamil Heller.

fot. Jacek Szpilak

fot. Marcin Kaliszka

fot. Tomasz Kaliński
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Zwycięstwo na
mazurskich szutrach

fot. Dariusz Jakubczyk

W kolejnym tegorocznym debiucie, tym razem w STI w szutrowym rajdzie, Wojtek Chuchała i Kamil Heller po
raz trzeci z rzędu zwyciężyli w grupie N. W klasyfikacji generalnej 68. Rajdu Polski zawodnicy LOTOS - Subaru
Poland Rally Team uplasowali się na ósmej pozycji, zdobywając kolejne cenne punkty. Pomimo kilku przygód,
popularny Siemanko i jego pilot byli bardzo zadowoleni z dwóch dni rywalizacji na mazurskich szutrach.

R

eprezentanci L-SPRT zanotowali trzeci czas w grupie
N podczas pierwszego odcinka specjalnego 68. Rajdu Polski.
Mimo tego zawodnicy nie byli do
końca usatysfakcjonowani inauguracyjną próbą zawodów. - Popełniliśmy
jeden błąd, poza tym było raczej w porządku. To był wstęp, a jutro zacznie
się prawdziwe ściganie - komentował
Wojtek Chuchała. Sobotnie zmagania rozpoczęły się dla załogi L-SPRT
od oesowej wygranej w grupie N. Na
kolejnych, dużo dłuższych i bardziej
wymagających próbach Wojtek Chuchała i Kamil Heller notowali drugie
czasy w „ence” i dopiero po ostatnim
16

odcinku w pętli oddali prowadzenie
w grupie N. W klasyfikacji generalnej
RSMP reprezentanci L-SPRT uplasowali się na 11. pozycji.
- Jest bardzo kopnie i jedziemy w dużej
koleinie, co trochę nas zaskoczyło. Zaliczyliśmy też spory lot, ale ponieważ nie
mam licencji pilota, do kolejnych hop
podchodzimy już trochę spokojniej. Samochód jest super, mamy sporo frajdy
z jazdy i cały czas szukamy optymalnego
tempa - komentował Siemanko. Zgodnie z zapowiedziami, Wojtek Chuchała
i Kamil Heller już na pierwszym oesie
drugiej sobotniej pętli awansowali
na pozycję lidera grupy N i 10. lokatę
w „generalce”. Niestety przebita opona

na najdłuższej próbie zawodów, 26-kilometrowych Kruklankach, zepchnęła Wojtka Chuchałę i Kamila Hellera
o dwa miejsca w klasyfikacji generalnej
i jedno w „ence”.
- Staraliśmy się jechać szybciej i płynniej, ale okazało się, że nadal mamy
małe doświadczenie na szutrze. Na
nawrocie postawiło nas na dwa koła,
później złapaliśmy „kapcia” i to trochę
zmniejszyło nasze szanse. Jutro postaramy się jeszcze trochę przyspieszyć, bo
samo tempo było coraz lepsze, poznawaliśmy też zachowanie samochodu.
Mimo przygód, to był udany dzień mówił Wojtek Chuchała. - Druga pętla
stała pod znakiem przygód, złapaliśmy
www.plejady.subaru.pl

fot. Tomasz Kaliński

fot. Tomasz Kaliński

też „kapcia” na ostatnim oesie i jechaliśmy na nim 12 kilometrów. Droga była
coraz bardziej zniszczona, duże koleiny,
więcej piachu. Ogólnie jesteśmy zadowoleni, samochód spisuje się super, a my
cały czas staramy się poprawiać i czekamy już na jutrzejszy dzień - uzupełnił
Kamil Heller.
Drugi dzień 68. Rajdu Polski rozpoczął
się dla reprezentantów L-SPRT od dziewiątego czasu na najkrótszym odcinku
Miłki. Mimo uszkodzonych kół na
kolejnej próbie oraz bardziej ostrożnej
jazdy, wynikającej z braku zapasowych
kół na ostatnim oesie w pętli, Wojtek
Chuchała i Kamil Heller zjechali na
serwis jako liderzy „enki” i dziewiąta
załoga rajdu. - Dosyć pechowy poranek,
chociaż pogoda zaczęła nam sprzyjać.
Na pierwszym odcinku musieliśmy się
obudzić, na kolejnym uszkodziliśmy
dwa koła - w koleinie był kamień i nie
udało nam się go ominąć przy takiej
prędkości. Mimo tych kilku przygód
straty nie były duże, ale cały czas coś
się działo. Odcinki super, dużo kibiców.
Szkoda, że wykruszyła się konkurencja
w grupie N - komentował Siemanko.
Finałowa pętla 68. Rajdu Polski miała

dramatyczny przebieg, ale zawodnicy
LOTOS - Subaru Poland Rally Team
zachowali zimną krew i do końca walczyli o siódme miejsce w zawodach,
jednocześnie pilnując pozycji lidera
„enki”. Po przygodach na porannych
oesach Wojtek Chuchała i Kamil Heller
znaleźli szybkie, ale bezpieczne tempo
i zwyciężyli w grupie N, a po emocjonującym finiszu mogli się cieszyć również z cennych punktów w „generalce”.
W klasyfikacji dnia Siemanko i jego
pilot znaleźli się na siódmej pozycji,
pierwszej w „ence”. - Druga pętla była
bardzo dobra, trzymaliśmy szybkie
i równe tempo, tak jak założyliśmy.
Wprawdzie na ostatnim odcinku jechaliśmy siedem kilometrów w kurzu za
Krzysztofem Hołowczycem i straciliśmy
trochę czasu, ale takie są rajdy. Z całego
rajdu jesteśmy mocno zadowoleni, bo
mimo małego doświadczenia na szutrach miejscami było naprawdę szybko,
tak jak powinno się jeździć naszym STI.
Dzisiaj dopisała pogoda, co na pewno
ucieszyło kibiców, których było mnóstwo - podsumował Wojtek Chuchała.
- Dziękujemy Zespołowi oraz naszym
Partnerom: Subaru Import Polska,

fot. Jacek Pieśniewski

LOTOS Oil z marką olejów LOTOS
Quazar, LOTOS Paliwa z marką paliw LOTOS Dynamic, Keratronik,
Raiffeisen Leasing, Mega Service Recycling, Prosperplast, Sony VAIO, SJS
oraz Onet.pl, których staraliśmy się
godnie reprezentować na mazurskich
szutrach - dodał Siemanko. - Dzisiejszy dzień zaczął się dość pechowo, ale
druga pętla była całkiem w porządku.
Postanowiliśmy przyspieszyć, co nawet się udawało. Na ostatnim odcinku
było już bardzo szybko. Nie obyło się
bez kilku przygód, ale nie narzekamy,
jest kolejna meta, kolejne doświadczenia i kolejny puchar w grupie N. Rajd
był naprawdę trudny, jeden z cięższych, jakie do tej pory jechaliśmy. Podziękowania dla Zespołu i dla naszych
mechaników, którzy dbali o kondycję
STI podczas tych wymagających zawodów - uzupełnił Kamil Heller.
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sport

tekst: Rafał Czepułkowski
zdjęcia: bikelife.pl

To co najważniejsze –
- by nie odpuścić
W sporcie wyczynowym bardzo
ważną umiejętnością jest radzenie
sobie z sytuacjami kryzysowymi,
a te czekają na nas na każdym
kroku. Jednak nie ma nic gorszego,
jak życiowa forma torpedowana
problemami zdrowotnymi. Wtedy
najważniejsze jest, by nie odpuścić.

T

en rok miał być dla Przemysława Ebertowskiego przełomowy. Zawodnik klubu
kolarskiego Subaru Trek Gdynia bardzo ciężko przepracował zimę. Przeprowadzane w międzyczasie badania
kontrolne pokazywały, że jego talent
rozwija się właściwie, a nawet szybciej, niż można było oczekiwać. Testy
wydolnościowe oraz pomiar mocy
stawiały go w gronie faworytów do
medalu Mistrzostw Polski. Niestety
wiosna zaburzyła misternie układany plan przygotowań do sezonu. Źle
wyleczony ząb i następstwa z tym
związane wprowadziły w zdumienie
kilku lekarzy. Najgorsze jednak było
to, że z każdym tygodniem, z każdą
serią antybiotyków forma odchodziła
w zapomnienie. W takich sytuacjach
zawodnicy muszą wykazać się dużą
odpornością psychiczną, by zwalczyć
chorobę i nie porzucić pozytywnych
myśli. Przemek nie odpuścił, przetrzymał sytuację kryzysową i wrócił
do normalnego życia sportowego.
Wznowił też ciężkie treningi, by za
wszelką cenę nadrobić stracony czas.
Pierwsze starty po chorobie napawały optymizmem. Strata do czołówki
krajowej okazała się nie być wielka.
To tylko nakręcało zawodnika Subaru
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Trek Gdynia, który dawał z siebie jeszcze więcej. Im na mecie bliżej przyjeżdżał czołówki, tym mocniej później
trenował. Niestety ta wielka ambicja
okazała się zgubna. Wystarczył jeden
trening, by przesilone kolano odmówiło posłuszeństwa. Znów pojawiła
się sytuacja kryzysowa – kontuzja.
Tym razem Przemek zaczął słuchać
głosu rozsądku. Zaleczył kontuzję
i nie spieszył się już ze wznowieniem
ciężkich treningów. Odbudowywanie formy przychodziło z mozołem,

ale jak przystało na rasowego kolarza
górskiego, był w swojej pracy systematyczny. Obecnie kolarz z Gniewina znów jest mocny, znów jest groźny
dla czołówki krajowej. Prawdziwą siłę
dał mu pobyt w Karpaczu, gdzie wraz
z kolegami z klubu kolarskiego Subaru Trek Gdynia szykował się do ostatniej części sezonu. W prestiżowym
wyścigu UpHill Race Śnieżka zajął
wysokie 3. miejsce. Tydzień później na
medialnej imprezie Lech Bike Festival
również był 3. Seria trzecich miejsc

ciągnęła się przez miesiąc. Przemek
na trzecim stopniu podium stawał
również na wyścigu Poland Bike Marathon w Urlach oraz na Powerade
MTB Marathon w Krakowie. Ten występ w mieście, gdzie swoją siedzibę
ma główny sponsor klubu - Subaru,
był dla niego bardzo ważny. Był faworytem tego prestiżowego maratonu,
na starcie którego stanęło ponad 1500
uczestników. Niestety chwila nieuwagi na śliskim zjeździe przyczyniła się
do groźnego upadku. Kilkuminutowa strata do uciekających liderów
nie odebrała mu woli walki. Przemek
mozolnie, przez ponad 60 km, nadrabiał czas i tuż przed metą doszedł
rywali. Sił jednak starczyło na wywalczenie 3. miejsca. Tydzień później
było jeszcze lepiej. Na niezwykle silnie
obsadzonym wyścigu cross country
w Słupsku, gdzie na starcie pojawiła
się czołówka Pomorza, Ebertowski
zajął 2. miejsce. Nieznacznie przegrał
z legendą polskiego kolarstwa górskiego, Andrzejem Kaiserem. Pokonał
za to silnych braci Banachów z grupy
zawodowej Mróz Active Jet. Przemkowi udało się przetrwać dwie sytuacje
kryzysowe w jednym roku. Pokazał,
że koniecznie chce zrealizować swoje
marzenia o wielkim kolarstwie i będzie wytrwale, krok po kroku, szedł
na ten szczyt.
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tekst: Sylwia Pilch

VI Beskid Cup
w SPA Hotelu Jawor

W dniach 15 – 18 sierpnia 2011 r. w SPA Hotelu Jawor w Jaworzu koło Bielska-Białej odbyła się kolejna, szósta
już edycja Beskid Cup - Turnieju Tenisa Ziemnego Artystów Polskich pod Patronatem Marszałka Województwa
Śląskiego o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

O

d poniedziałku do środy
przy fantastycznej pogodzie
18 zawodników dzielnie walczyło o zwycięstwo. Wśród nich: Tomasz Bednarek (aktor, znany jako Jacek
z Klanu), Stan Borys (wybitny wokalista i kompozytor), Wojciech Dąbrowski
(aktor, współwłaściciel Teatru Komedia
we Wrocławiu), Piotr Gąsowski (konferansjer, prowadzący bieżącą edycję
„Tańca z gwiazdami”), Zbigniew Górny
(dyrygent, aranżer, kompozytor muzyki
filmowej i teatralnej), Robert Janowski
(piosenkarz, kompozytor, prowadzący
teleturniej „ Jaka to melodia”), Michał
Milowicz (aktor teatralno-musicalowy i filmowy), Krzysztof Respondek
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(aktor, grający m.in. w serialu „Barwy
szczęścia”, członek kabaretu „Rak”,
zwycięzca 3 edycji „Jak oni śpiewają”),
Piotr Skarga (aktor, znany jako Piotr
Nowik z serialu „Bulionerzy”), Tomasz
Stockinger (aktor, teatralny i filmowy, to
Paweł Lubicz z serialu „Klan”).
Zwycięzcą tegorocznej edycji okazał
się Robert Rozmus (aktor, showman,
konferansjer), który w finałowym pojedynku wynikiem w setach 2:0 (7:5,6:3)
zwyciężył Marcina Dańca – satyryka
i artystę kabaretowego. Trzeci na podium stanął Grzegorz Poloczek z kabaretu „Rak”.
W rozgrywkach deblowych najlepszym
okazał się duet: Jan Englert (reżyser,

aktor, dyrektor artystyczny Teatru
Narodowego w Warszawie) i Karol
Strasburger (aktor teatralny i filmowy,
prowadzący teleturniej „Familiada”).
Tuż za nimi jako drudzy uplasowali
się Krzysztof Hanke (założyciel i członek kabaretu „Rak”) i Maurycy Polaski
(członek „Kabaretu pod Wyrwigroszem”), a trzecie miejsce wywalczyli
Leszek Malinowski (członek kabaretu
„Koń Polski”) i Henryk Sawka (znany
satyryk i rysownik).
Na VI Beskid Cup nie zabrakło również
wspaniałej widowni i gości specjalnych,
a wśród nich; Anny Guzik, Beaty Ścibakówny, Piotra Cyrwusa, Władysława Grzywny. Przybyła również Iwona
www.plejady.subaru.pl

Pavlovic, która jako niekwestionowany
ekspert tańca towarzyskiego, ze znaną sobie energią i profesjonalizmem
w przerwach rozgrywek turniejowych
uczyła zgromadzoną publiczność tanecznych kroków. Były to chwile wspólnej zabawy i wspaniałej integracji…
Wyjątkowym wydarzeniem podczas
turnieju okazał się również wtorkowy,
wieczorny Benefis – Niespodzianka
zorganizowany dla Stana Borysa, który
w tym roku obchodzi 70-te urodziny
i świętuje 50-lecie obecności na scenie.
Wspaniały wieczór w „jaworowych
ogrodach” przy blasku pochodni prowadził z właściwym sobie humorem
Marcin Daniec, a dla jubilata występy
przygotowali wszyscy obecni na turnieju artyści. Był to czas wspomnień
i wzruszeń...
Byliśmy głównym sponsorem tegorocznej imprezy, prężnie uczestnicząc
w organizacji niniejszego wydarzenia.
W każdym dniu zmagań turniejowych
zarówno artyści jak i przybyła publiczność mogli zapoznać się z naszą szeroką
ofertą, a dla uczestników atrakcją dodatkową była możliwość skorzystania
z jazdy testowej wybranego modelu.

Beskid Cup to impreza cykliczna,
która na dobre zapisała się w harmonogramie wydarzeń kulturalno-sportowych regionu Podbeskidzia,
co roku organizowana jest w SPA Hotelu Jawor. To wspaniałe, prestiżowe
wydarzenie, na tak szeroką skalę organizowane jako jedno z nielicznych
w Polsce.

To mnóstwo emocji, śmiechu, ale
i ostrej rywalizacji. W tym roku wyjątkowa, wspaniała pogoda sprzyjała
całości imprezy, a zgromadzona, liczna publiczność dzielnie dopingowała
rywalizującym ze sobą artystom. Było
wiele emocji i dużo śmiechu.
Do zobaczenia za rok na kolejnym VII
już Beskid Cup…
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tekst: Tomasz Szymański
zdjęcia: archiwum MT Partners

Subaru umacnia swój wizerunek
w żeglarstwie

Kolejny, jubileuszowy piąty sezon Polish Match Tour za nami i tym samym 3. rok współpracy z Subaru Import
Polska. W tym roku wyzwanie jakie postawiliśmy dwóm Foresterom polegało na holowaniu sześciu jachtów
z Żywca na południu Polski do Szczecina, dalej do Trójmiasta, następnie na Mazury i z powrotem na południe.
Zgodnie z oczekiwaniami wszystko odbyło się sprawnie i bez problemów technicznych.

O

d strony sportowej możemy powiedzieć, że cykl regat
Pucharu Świata w Match
Racingu Polish Match Tour zapisał
kolejną kartę w historii tej dyscypliny.
Rozpoczęliśmy
„rozgrzewkowymi"
regatami w Żywcu już w maju, rozgrywając 2 pary imprez dwudniowych
o randze Grade 4 (Grade 1 - najwyższy współczynnik, Grade 5 - najniższy
współczynnik), w których zgodnie
z oczekiwaniami miejsca na podium
wywalczyli Polacy. Okazało się, że
pomimo długiej przerwy zimowej nie
zapomnieli czym charakteryzują się
łódki Skippi Match 650.
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Jednak pierwszy prawdziwy sprawdzian
miał nadejść w Szczecinie, gdzie obok
najlepszych Polaków na starcie stanęli
Australijczycy, Włosi i Niemcy, a same
regaty miały rangę Grade 3. W finale
na Odrze przy Wałach Chrobrego na
oczach tysięcy kibiców i odwiedzających Dni Odry, Rafał Sawicki pokonał
Marka Stańczyka 3-1. Lokalny specjalista od Match Racingu – szczeciński
prawnik Patryk Zbroja zajął 4. miejsce.
Nieco inną, ale jakże ważną i zakończoną polskim sukcesem imprezą były
regaty ISAF Nations Cup European Final. Przed dwoma laty Międzynarodowa Federacja Żeglarska ISAF ogłosiła

konkurs na organizację regat Nations
Cup - Pucharu Narodów. Nations Cup
to rodzaj Mistrzostw Świata w Match
Racingu, na które składają się eliminacje kontynentalne, których zwycięzcy
awansują do Wielkiego Finału Światowego. Firma MT Partners, organizator Polish Match Tour we współpracy
z miastem Gdynia przedłożyła swoją
kandydaturę i uzyskała prawa organizacji Finału Europejskiego ISAF Nations
Cup. W rozgrywanych pod koniec lipca zawodach brały udział załogi z całej
Europy w podziale na kategorię żeńską
(women) i otwartą (open). Polskę reprezentowały załogi Kasi Pic i Przemka
www.plejady.subaru.pl

Tarnackiego. Dwie trasy, na każdej sześć
jachtów, bardzo wysoki poziom sportowy, ale także świetne warunki żeglarskie
pozwoliły na sprawne przeprowadzenie
imprezy, a wydarzenia towarzyszące
nadały jej kolorytu. W finale kategorii
żeńskiej załoga pod dowództwem sterniczki Katarzyny Pic z Poznania uległa
doskonale pływającej załodze holenderskiej pod komendą Annemiek Bekkering. W rozgrywanym do 3 zwycięstw finale Holenderki nie pozostawiły naszym
dziewczynom złudzeń i pokonały je 3-1.
Na trasie męskiej także emocji nie brakowało, jednak po słabszym pierwszym
dniu załoga Przemysława Tarnackiego
„rozpływała się” i weszła do finału, który
pewnie, bo aż 3-0 wygrała z Brytyjczykami Andy'ego Shawa. Zawiódł faworyt
regat – Mistrz Europy Duńczyk Peter
Wibroe, który zajął dopiero 4. miejsce.
W dniu zakończenia imprezy nadeszła
z Southampton z siedziby ISAF niespodziewana wiadomość, że polskiej imprezie w obu kategoriach zostają przyznane
dzikie karty, co oznaczało awans do finału w Sheboygan - USA również dla załóg, które zajęły drugie miejsca. Tym samym Katarzyna Pic i Andy Shaw mogli
walczyć o rehabilitację w wielkim finale.
Po regatach Przemysław Tarnacki powiedział: „Końcowy wynik nie oddaje
walki, która rozegrała się na wodzie.
Nie było łatwo także z tego względu, że
wiatr kręcił. W tych warunkach naszym
atutem było to, że Łukasz Wosiński jest
z Gdyni i lepiej czytał te zmiany od rywali. Zwycięstwo w Pucharze Narodów to
jeden z najcenniejszych sukcesów w mojej karierze. To także dobry prognostyk
przed Mistrzostwami Europy, w którym
celujemy w medal." Katarzyna Pic dodaje: „Niewiele brakowało, aby i w finale
doszło do piątego wyścigu. Czwarty przegrałyśmy zaledwie o długość łódki. Jednak drugie miejsce to nasz duży sukces.
Przed regatami taki wynik wzięłybyśmy
w ciemno".

Nowym pomysłem realizowanym tym
roku była składająca się z trzech regat
impreza Mazury Match Race Week,
rozgrywana w ciągu 10 dni w trzech
lokalizacjach: regaty o współczynniku Grade 3 w Giżycku i Mikołajkach
oraz finał Grade 2 w Olsztynie. Wśród
załóg byli tak uznani żeglarze jak Jurjen Feitsma z Holandii (trzecie miejsce
w Nations Cup w Gdyni), czy Andriej
Arbuzov klasyfikowany w pierwszej
dwudziestce światowego rankingu ISAFu, Joachim Aschenbrenner czy Stefan
Meister z Niemiec. Faworyt Mazury
Match Race Week Andriej Arbuzov
wygrał rozgrywane w trudnych warunkach atmosferycznych regaty w Giżycku, jednak już w Mikołajkach i Olsztynie konkurenci znaleźli na niego sposób,
pozwalając mu zająć odpowiednio miejsca 8. i 5. Swoją klasę potwierdzili Marek
Stańczyk, który wygrał w Mikołajkach
oraz Przemek Tarnacki, który starł się ze
Stańczykiem zwycięsko w olsztyńskim

finale. Finał na jeziorze Krzywym przy
wspaniałej pogodzie obserwowały tłumy letników, a gościem specjalnym
regat był wielokrotny Mistrz Polski,
Mistrz Swiata i finalista regat o Puchar
Ameryki, najbardziej utytułowany polski żeglarz regatowy - Karol Jabłoński.
Sukcesy Polaków w coraz lepiej obsadzonych regatach, zwycięstwa z coraz wyżej
sklasyfikowanymi i wymagającymi zawodnikami ze świata nie pozostają bez
echa. Również oni pną się w światowym
rankingu ISAF. Marek Stańczyk awansował na miejsce 30., a Przemek Tarnacki na miejsce 22. Poza nimi w pierwszej
setce plasuje się jeszcze 6 Polaków, co
pokazuje, że zapewniając naszym żeglarzom warunki do startów wykorzystują
i rozbudowują swój potencjał sportowy.
Gratulacje dla wszystkich, którzy zrealizowali swoje cele i zapewnili nam
sporo emocji. Do zobaczenia w przyszłym sezonie!
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tekst: Jacek Pieśniewski

Dżentelmen, psycholog,
saper...
czyli pilot rajdowy

fot. Jerzy Dyszy

Kim jest dobry pilot rajdowy? Powinien mieć maniery dżentelmena,
saperską umiejętność rozbrajania napięcia w zespole, profesjonalnie
dyktować trasę i pogodzić się z myślą, że po wywiad i tak wszyscy
pobiegną do kierowcy.
Lecz tym razem to pilot, Maciej Wisławski, jest gwiazdą i opowiada jak przez
sport samochodowy z wziętego inżyniera ogrodnictwa stał się jednym
z najbardziej utytułowanych pilotów w dziejach polskich rajdów, Mistrzem
Europy u boku Krzysztofa Hołowczyca w Imprezie 555 i jedną z najbardziej
rozpoznawalnych osobowości medialnych w kręgu motoryzacji.

W

dawnej, rodzinnej szklarni
w Skierniewicach Maciej
Wisławski ma teraz serwis
samochodowy. A chociaż od pierwszego zetknięcia się ze sportem samochodowym minęło już 38 lat,
Maciejowi Wisławskiemu zawodnicza emerytura ciągle jeszcze nie
w głowie.
- Niezwykła kariera sportowa musiała mieć niezwykły początek. Jak
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od ogrodnictwa przejść do rajdów samochodowych?
- W rajdy wprowadził mnie Krzysiek
Materzyński. Jeździł czerwoną Alfą
Romeo GTV kupioną od Mario Grazianiego (włoskiego wicekonsula w Gdyni – przyp. red.), który startował nią na
początku lat 70. w Mistrzostwach Polski. Poznałem go przez jego rodziców.
Mieli oni ogórki w szklarniach i gruntowe. Pracowałem wtedy w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach.

Zajmowałem się produkcją ogórków.
Były to czasy Gierka, który - gdy doszedł w latach 70. do władzy - wprowadził podatek „wyrównawczy” od
upraw kwiatowych. Za to uprawy
warzyw miały niski podatek. Część
„badylarzy” przestawiła się na ogórki
i pomidory, żeby trochę „optymalizować” podatki. A ja miałem dostęp do
nowoczesnych technologii uprawy i jak
producenci przyjeżdżali po porady do
IW, to do mnie ich kierowali.
www.plejady.subaru.pl

fot. prywatne archiwum Macieja Wisławskiego

Do takich zainteresowanych należeli też rodzice Krzyśka. A on sam
już jeździł w rajdach. Obejrzałem
ich produkcję, doradziłem. A potem
Krzysiek pokazał mi trochę slajdów,
zdjęć z rajdów. Miał już licencję zawodnika i jeździł w rajdach okręgu
warszawskiego. Raz, drugi zabrał
mnie. Tak zaczęła się moja przygoda
z rajdami. Przez ogórki szklarniowe
i podatek wyrównawczy Gierka.
Najpierw zostałem kibicem, potem

„serwisantem”. A serwis wtedy woził
termos z kawą, kanapki, dwa kanistry
i jedno koło zapasowe. Potem namówili mnie, żebym sam wystartował.
I pojechałem moją Syreną 104.
- Jak znalazł się pan u boku Andrzeja
Lubiaka w Fiacie 126 fabrycznego zespołu FSM?
- Syreną zrobiłem jedną, potem drugą licencję. Wartburgiem zdobyłem
mistrzostwo warszawskiego okręgu

Polskiego Związku Motorowego.
Miałem Fiata 127 Sport i wystartowałem nim w rajdzie zimowym w Dębicy. Pokazywałem się w środowisku
jako normalny gość – nie robi awantur, nie upija się, interesuje się tym
sportem. Poznałem ekipę gdańską
- Józka Książka, Irka Poradę i Lubiaka. Kiedy Andrzej Lubiak znalazł się
w dziale sportu FSM, zaproponował
mi wspólny start. Już wcześniej jechałem jako pilot Henryka Mandery
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Maciej Wisławski
Urodził się 19 stycznia 1944 w Skierniewicach. Jest absolwentem warszawskiej SGGW, gdzie zdobył
tytuł inżyniera ogrodnika. Karierę rajdową rozpoczynał w 1973 r. W 1974 r., jako pilot, z Henrykiem
Manderą zajęli 5. miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Warszawskiego, który był wówczas
eliminacją Rajdowych Mistrzostw Europy i 3. w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski oraz 1.
w grupie II/klasa 5-6. W latach 1975-76 próbował swoich sił za kierownicą Fiata 128S 1100.

fot. Archiwum SJS

W roku 1977 dołączył do fabrycznego zespołu Fabryki Samochodów Małolitrażowych u boku
Andrzeja Lubiaka. W ciągu 9 lat zdobyli kilka tytułów Rajdowych Mistrzów Polski w klasie
samochodów o pojemności 600 i 650 oraz kilka tytułów wicemistrzowskich.
W 1987 r. Maciej Wisławski na 3 lata przeszedł do działu sportu FSO, by pilotować Pawła
Przybylskiego. Do wspólnych sukcesów należy zdobyty w 1987 roku tytuł Mistrzów Polski w klasie
Polskiego Fiata i Poloneza. Po sezonie 1989 przesiadł się do Andrzej Kopera. Od 1993 r. zaczęła się
kilkuletnia przygoda z Krzysztofem Hołowczycem. W zespole z nim Wisławski zdobył kolejne tytuły
mistrzowskie i wicemistrzowskie w kraju, a w końcu, w 1997 r., w Subaru Imprezie 555 mistrzostwo
Europy. Rok później załoga wystartowała Subaru Imprezą WRC w Rajdowych Mistrzostwach Świata.
W Rajdzie Argentyny zajęła 7. miejsce w klasyfikacji generalnej i 1. w kategorii Teams Cup. Od 2007
roku Maciej Wisławski startował z Kajetanem Kajetanowiczem. Rok później zostali najlepszą polską
załogą, zdobywając wicemistrzostwo kraju za francuskim teamem Bouffier-Panseri i mistrzostwo
w grupie N. Kibice nagrodzili zawodników własnymi wyróżnieniami - Kajetanowicz został uznany
najlepszym kierowcą, a Wisławski najlepszym pilotem.

W sezonie 2009 Maciej Wisławski wraz z Andreą Mancinem wystartowali w pełnym cyklu rajdowych
mistrzostw Ameryki Północnej, gdzie zdobyli tytuł wicemistrzowski w klasyfikacji generalnej.
Maciej Wisławski współprowadził programy motoryzacyjne i użyczał swojego głosu jako pilot w rajdowych grach komputerowych czy w jednej
z aplikacji do nawigacji satelitarnej. Obecnie angażuje się w przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem ruchu, m. in. w Szkołę Jazdy Subaru
i program szkolenia kierowców „Co-Driver” uruchamiany przez Fundację Bractwo Rajdowe.

– szybki gość, świetny mechanik.
Mandera pierwszy zaproponował, żebym z nim pojechał jako pilot. Rajd
Warszawski ukończyliśmy Wartburgiem na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej, a na trzecim w klasyfikacji
do Mistrzostw Polski, w niesamowitej
mgle. Skoro w tamtych warunkach
trafialiśmy w drogę, to wskazywało, że
mam jakieś predyspozycje jako pilot.
- Każdy, kto pana poznał i kto kiedykolwiek jechał „maluchem” musi
zadać sobie pytanie: jak ten człowiek o wzroście koszykarza mieścił
się w autku wielkości powiększonego
matchboxa?
- Dziewięć sezonów dawałem radę, od
1977 do 1985 roku. Jak się ma ogólną
sprawność, to nie ma problemu z zajęciem miejsca gdziekolwiek. Nawet na
żyletce można usiąść. Zawsze pod ręką
miałem rower, kajaki, narty. A ogrodnictwo? To bardzo dużo fizycznej
pracy. Świetnie robi na sprawność
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ruchową. Taczki, skrzynki – to był supertrening.
- Lista kierowców, z którymi pan jeździł
jest długa...
- ... Radek Typa, Andrea Mancin, Kajetan Kajetanowicz, Maciek Lubiak,
Leszek Kuzaj, Krzysiek Hołowczyc,
Andrzej Koper, Paweł Przybylski, Jurek Dyszy (dziś możecie czytać jego

artykuły w „Plejadach” – przyp. red.),
Włodek Skrodzki, Andrzej Lubiak,
Henio Mandera.
- Współpraca z którym z nich była najbardziej rozwijająca dla pana jako pilota?
- Ze wszystkimi tymi kierowcami, których świetnie pamiętam, miałem znakomite relacje i świetnie mi się pracowało.

fot. Mazaq1 (Wikimedia Commons)

www.plejady.subaru.pl

fot. Jacek Gdowski

Jestem szczęśliwy i dziękuję Bogu, że na
takich ludzi trafiłem. I mam nadzieję, że
nie byłem kłopotliwym pilotem. I przygoda rajdowa z każdym z nich była jakoś
ważna i każda coś dawała.
- Do pewnego momentu jeździł pan
z kierowcami w podobnym wieku.
A potem zaczął pan jeździć z zawodnikami dużo młodszymi, czego najlepszym przykładem jest syn Andrzeja
Lubiaka – Maciej. Czy to nie stwarzało
na pokładzie jakiegoś dystansu?
- Maćka Lubiaka podawałem do
chrztu, jest moim chrześniakiem.
Mogę mówić ze swojej strony: ja nie
miałem z tym żadnego problemu. Nie
wyczuwałem żadnej rezerwy, skrępowania wobec mnie, choć mam teraz 67
lat, jestem od nich 2 razy starszy. Może

po prostu ten sport taki jest, że różnice
wieku się zacierają. To sport tak absorbujący, pochłaniający, zarówno dla kierowcy jak i pilota, przez tę robotę jaką
mają obaj do wykonania, że o wieku się
zapomina.
- Trudno o pełny wykaz wszystkich wypadków, przy których był pan obecny,
ale na pewno jednym z groźniej wyglądających był ten z Hołowczycem
na rajdzie RAC w Wielkiej Brytanii
w 1997 r.
- Sturlaliśmy się wtedy kilkadziesiąt
metrów ze skarpy, ale wyszliśmy bez
szwanku o własnych siłach. Było wiele
takich przygód. Np. z Lubiakiem ma
rajdzie Nikon 5 lat temu. Wtedy zaczęły się problemy z moim okiem. I z nim
i z ojcem wcześniej mieliśmy parę

wypadków. Z Kajetanowiczem mieliśmy dwa takie dość poważne wypadki, dwa lata temu Subaru doszczętnie
rozbite pod Limanową. I z Kuzajem, na
rajdzie Hebros do Mistrzostw Europy
w Bułgarii - tyłem w drzewo. I z Radziem Typą na pierwszym odcinku na
Rajdzie Rzeszowskim mieliśmy taką
sytuację, że wypadliśmy. Nie dohamował się do takiego odbicia pod kątem
prostym, tylko poszliśmy po dwusiecznej kąta przez rów w krzaki. Zadymiło
się. Ja wiedziałem, że to koniec, a on
jeszcze próbował uruchomić silnik. Na
Youtube można chyba jeszcze obejrzeć
ten onboard. I mówię tam: „Oj, wydaje
mi się Radziu, że dalej już nie pojedziemy. – Nie pojedziemy? – pyta. – Nie
pojedziemy”. Taki piękny, spokojny,
rzeczowy dialog.
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będzie 180 km/h i więcej koła nie pociągną. Proszę to powiedzieć kierowcy. Śliny w ustach panu zabraknie!
I to też jest – choć prozaiczna – ważna rzecz: mieć ślinę w ustach, żeby
wyartykułować tę informację. Piloci
muszą mieć specyficzne predyspozycje, żeby się nie „zawiesili” w trakcie
dyktowania.

fot. Marek Sobolczyk

fot. Tadeusz Patan

- I nie budziły się w takich sytuacjach
wątpliwości czy dalej uprawiać ten
sport?
- Nie myśli się o tym, nie wraca do
tego, bo to jest wkalkulowane, jak
kontuzja w jakiejkolwiek dyscyplinie.
Jak uprawia się ekstremalną jazdę,
to czasem droga okaże się za wąska.
Warsztat pilota jest tak absorbujący,
że nie ma czasu myśleć, zastanawiać
się nad zagrożeniami. A poza tym, jak
wylatujemy z drogi, to się dzieje tak
szybko, że nim zdążysz coś pomyśleć,
auto już nieruchomieje i opada kurz,
liście, igły z drzew, rozwiewa się para
z chłodnicy czy olejów.
- Jaką wagę w całym układzie zespołu rajdowego mają pana zdaniem
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fot. Jacek Gdowski

wszystkie jego elementy – kierowca, pilot i reszta? Który najbardziej
wpływa na sukces czy porażkę?
- Kierowca jest osobą bardzo ważną,
ale nie jedyną. Nie mniej ważny jest
gość odpowiedzialny za komunikację – press oficer – rzecznik prasowy.
Mechanicy, pilot – to są osoby równie
istotne. Sposób bycia pilota i umiejętność panowania nad negatywnymi
emocjami w samochodzie – to może
się przełożyć na wynik. Może wpłynąć na stan kierowcy, przełamanie
jego oporów, wydobycie wszystkiego,
co potrafi. Niech pan sobie wyobrazi,
że jedziemy lodową groblą 160 km/h,
a przed nami jest 200 m prostej, lewy
6 czyli lekki łuk, znów 200 prostej
i prawy 6 czyli znów łagodny. To już

- Słuchałem nagrań z onboardów
(czyli małych kamer umieszczonych
wewnątrz auta, rejestrujących przejazd odcinkiem specjalnym – przyp.
red.) i jestem pod wrażeniem, jak
zmienny jest rytm dyktowania na
trasie. Jak zdobywa się tę umiejętność
dopasowania rytmu do tempa jazdy?
- To kwestia wypracowania odpowiedniego warsztatu. Szybkie partie
trasy pilot rozpozna nawet w cudzym
opisie. Spina się je klamrą. Wielu pilotów tak robi. Jak w 2009 roku z Mancinem zdobyliśmy wicemistrzostwo
USA, jechaliśmy bez zapoznania. Organizator dostarczał opis. Mając go
wyobrażałem sobie, które partie są
szybkie, a które wolne. Dostawaliśmy
brulion z opisem odcinka 18,5 mili i leciały symbole. A myśmy byli w tym
miejscu pierwszy raz w życiu! Przygotowanie polegało na tym, że przed
rajdem brałem opis i przeglądałem go
szukając miejsc, gdzie trzeba podyktować szybciej, a gdzie wolniej.
Muszę powiedzieć, że minęły 34 lata
od kiedy pilotuję różnych kierowców.
I dopiero w 33. sezonie, w Ameryce zobaczyłem, jak ważna jest praca pilota,
wiara i zaufanie do siebie i drugiego
człowieka, z którym jest się w załodze.
Tamtejsze odcinki specjalne są szybkie, jedzie się i 180 km/h. Jedzie się po
zakrętach przez szczyty, nad przepaściami. Wszystko jest w opisie. Amerykańskie rajdy to najlepsza szkoła dla
pilota. Dlatego tu bez dobrego pilota
takiego rajdu nie da się pojechać.
www.plejady.subaru.pl

- Jak zdefiniować dobrego pilota? Kim
powinien być?
- Na pewnym poziomie nie ma złych
albo dobrych pilotów. Grupa 20-30 czy
może nawet 50 pilotów - jeśli chodzi
o warsztat – jest na tym samym poziomie. W tym gronie pozycja pilota bardziej zależy od kierowcy. Jeśli chodzi
o cechy tych, którzy mieszczą się w takiej grupie, to jedną z najważniejszych
jest superbłędnik. Żeby był odporny
na wszystkie przeciążenia przy przyspieszeniach i hamowaniach. Po tym
podzielność uwagi, ale też – mieszanka
paradoksalna – umiejętność skupienia
się. Nie jestem psychologiem, żeby to
lepiej opisać, tylko skromnym ogrodnikiem ze Skierniewic. W przerwie ktoś
podchodzi, a to zdjęcie, a to autograf, to
mechanikom trzeba przekazać jakieś
informacje w strefie serwisowej. Czyli
pilot to taki splot paradoksów.
Następna sprawa – umiejętność zgodnej pracy w zespole. Bo podczas rajdu
powstają ogromne napięcia między poszczególnymi jego członkami. Każdy
kierowca chce jechać szybciej, ambicje
poganiają i czasem przekracza się pewną granicę. Jest masa napięć. Trzeba
mieć cechy, które pozwolą zachować się
odpowiednio w takich warunkach. Wykazać odporność na czyjeś grymasy, humory, na kaprysy, a nawet opryskliwość,
albo przeciwnie – przesadną życzliwość.
To wszystko są emocje naturalne w ekstremalnych warunkach.
Kolejna rzecz to świadomość odpowiedzialności. Jak się pan pomyli z czasem
wjazdu na Punkt Kontroli Czasu, to bardzo negatywnie rzutuje na wynik. Jeżeli
pan się pomyli na odcinku specjalnym
to może od razu tragicznych konsekwencji mieć nie będzie, ale osłabia zaufanie do pilota i wprowadza dodatkową nerwowość. Kierowca, który jedzie
w warunkach spokoju psychicznego
i zaufania, wszystko wykonuje swobodniej, spokojniej czyli lepiej.

I jeszcze potrzeba ogólnej kindersztuby.
Zespoły rajdowe są związane z wielkimi firmami. One ładują w ten sport
dziesiątki, setki tysięcy, a czasem nawet
miliony złotych. To ważne, jak załoga
tego sponsora reprezentuje. Dobry pilot
nie może sobie pozwolić na niepoprawne zachowanie czy niepoprawny język.
A czasami, jak kierowca popełni błąd
i jest wściekły na siebie i wszystko wokół, to trzeba go osłonić, pozwolić mu
pobyć samemu, nawet wziąć na siebie
rolę jego adwokata.
- Z tego wyłania się obraz roli potwornie
niewdzięcznej. Pilot musi być miłym,

rozbrajającym napięcie psychologiem
i profesjonalistą w tym co robi, a na koniec i tak wszyscy biegną do kierowcy po
autografy i wywiady. Po co w ogóle być
pilotem?
- Predyspozycje, które są potrzebne do
bycia kierowcą nie zawsze są aż tak wysokie, żeby osiągnąć prawdziwy sukces.
To się okazuje dopiero po pewnym czasie. Poza tym, do niedawna droga do licencji zawodnika w sporcie samochodowym była jedna – czy dla kierowcy czy
dla pilota. Najpierw trzeba było samemu
spróbować roli kierowcy. Teraz można
zrobić tylko licencję pilota. Ktoś mógł
nawet nieźle jeździć, ale wystarczyło,

fot. Jerzy Dyszy
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fot. Jacek Pieśniewski

że nie miał dość funduszy, żeby kontynuować karierę za kierownicą. Mnie
propozycja, by zostać pilotem pozwoliła nadal realizować się w tym sporcie.
Ja też najpierw dałem się poznać jako
kierowca. Lecz gdy potrzebny był ktoś
do zespołu FSM, drugiego obok FSO
teamu fabrycznego, a jazda w każdym
z nich była bardzo nobilitująca, to nie
było się nad czym zastanawiać. Jak raz
wszedłem w ten sport, to już byłem zarażony. To był pociągający świat choćby ze
względu na ludzi, których się poznawało.
To byli ludzie pogodni, ludzie sukcesu.
Chciało się spotykać z nimi. Zajęcie fotela pilota pozwoliło mi wytrwać w tym
środowiski z górą trzydzieści lat.
- Które z trofeów uważa Pan za najważniejsze w swojej karierze?
- Kiedy z Krzyśkiem zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, to był bardzo cenny
sukces. Całe te trzy lata, kiedy jeździliśmy do ME – 1995-97. I zdobyliśmy tytuł w 1997 roku jeżdżąc Subaru Imprezą
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obsługiwaną przez Prodrive. Ten sukces
odnieśliśmy w naprawdę otwartej walce.
Wygraliśmy kilka rajdów, na 11-12 imprez
w większości stanęliśmy na podium, to
było funkcją pięknej jazdy Hołowczyca
i pięknej pracy całego zespołu. Nigdy nie
myślałem, że będę startował w Mistrzostwach Europy. A tym bardziej o tytule.
I puchar z 2009 roku, za 2. miejsce w całym cyklu eliminacji Rally America. Te
dwa puchary stoją obok siebie. Dla mnie
mają ten sam ciężar gatunkowy.
- Patrząc z perspektywy ponad 30 lat,
jak Pan ocenia swój związek ze sportem
samochodowym i jego wpływ na Pana
życie? Czy to był właściwy wybór?
- Wpływ był ogromny. Stałem się osobą
rozpoznawalną. Poznałem wiele ciekawych, pozytywnych postaci. Otarłem się
o tematy związane z bezpieczeństwem
poprzez wieloletni kontakt ze Szkołą
Jazdy Subaru i Szkołą Auto. Trafiłem
w bardzo ważny społecznie i dla nas kierowców rewir życia. Wśród wielu spraw,
z uwagi na eksplozję motoryzacji, to problem o ogromnym znaczeniu.
Miałem superpracę, bo mieliśmy swoje,
rodzinne gospodarstwo szklarniowe.
Ciekawa produkcja z naturalnym, rocznym cyklem rozwoju roślin, zmian pór
roku. To bardzo bliskie przyrody, naturze człowieka i piękne. Rajdy, to zupełnie
inny biegun: twardy, bezwzględny sport,
o wielu odcieniach, barwny i niezwykle
dynamiczny. Tak dalece odmienił moje
życie, że w 1993 roku zrezygnowaliśmy

ze szklarni. Rajdowa przygoda pomogła
mi przejść do innej formuły życia, gdzie
jest się ciągle w jakimś wirze, wśród wielu ludzi i ciekawych tematów.
- Zaangażowanie w sprawy związane
z bezpieczeństwem – czy to nowy cel
w pana życiu?
- Podobnie, jak nie jestem profesjonalnym pilotem, nie mogę też być zawodowym ekspertem w tej dziedzinie.
Wykorzystuję tylko swoją wiedzę i doświadczenie ze sportu o tym, jak się
powinno dobrze jeździć samochodem.
Wyniosłem z tego pokorę do prędkości,
masy samochodu, jego energii, szerokości drogi.
- Odgrywa Pan ważną rolę w Szkole
Jazdy Subaru. W jaki sposób związał się
Pan z SJS?
- Po tym, jak z Krzysiem Hołowczycem
zdobyliśmy Subaru Imprezą Mistrzostwo Europy i to w klasyfikacji generalnej, na fali wzrostu zainteresowania rajdami w Polsce, w drugiej połowie lat 90,
byliśmy mocno wypromowani. Byliśmy
mocno kojarzeni z marką. A ponieważ
dyrektor Rogalski bardzo chciał skojarzyć markę z wizerunkiem samochodu
pozytywnie postrzeganego na drodze,
bezpiecznego, prowadzonego przez kulturalnego, wyszkolonego, dobrego kierowcę, postanowił zorganizować Szkołę
Jazdy Subaru. I to była de facto pierwsza,
związana z marką samochodową szkoła,
która wypromowała działania edukacyjne. Prowadzenie Subaru Imprezy, samochodu należącego do elitarnego klubu
aut niezwykle dynamicznych, o ogromnych możliwościach choć niepozornym
(gdy powstawał SJS) wyglądzie, o doskonałej trakcji, doskonałym prowadzeniu
i trzymaniu się drogi oraz ze stałym
napędem na 4 koła. Dla tych, którzy się
na nie przesiedli, wiązało się z koniecznością doszkolenia, żeby ten samochód
był dla nich radością, przyjemnością,
komfortem itd. Ta szkoła wykształciła
www.plejady.subaru.pl

setki bardzo pozytywnych kierowców.
W takiej szkole potrzebny był jakiś
lider. W naturalny sposób był nim
Krzysztof Hołowczyc. Poza tym, że był
postacią medialną, ma fenomenalne
umiejętności panowania nad autem. Ja,
jako jego pilot też tam trafiłem. Ta przygoda trwała przez wiele lat i trwa do
dzisiaj. Jestem zastępcą Krzyśka, który
jest po prostu osobą bardzo zajętą. Po
pierwszym okresie działania szkoły nie
był w stanie się w nią angażować. Wykształciło się przy nim wielu instruktorów. Ja byłem reprezentantem tej
załogi, która była symbolem wielkich
sukcesów Subaru w sporcie i po prostu
osobą kojarzoną z tą marką. Urozmaicam uczestnikom zajęcia przykładami
z życia i rajdowymi wspomnieniami
jako człowiek ciągle czynnie związany
z tym sportem.
- Jak Pan ocenia rolę i przydatność takich przedsięwzięć jak SJS?
- Dla mnie to pytanie retoryczne! Na
początku zajęć okazuje się, że 90 proc.
słuchaczy nie ma pojęcia o prawidłowym zapinaniu pasów bezpieczeństwa,
o prawidłowej pozycji za kierownicą,
o prawidłowym ułożeniu rąk na kierownicy i prawidłowym kręceniu nią.
Nie mówię o hamowaniu awaryjnym,
o zmianie nawierzchni ze śliskiej na
przyczepną albo odwrotnie...

fot. Archiwum Szkoły Jazdy Subaru

- Ale takie szkolenia zazwyczaj są
krótkie...
- Jeśli trzeba mówić o rzeczach podstawowych, to ta wiedza i tak jest jak klucz
do drzwi, których już nie trzeba wyważać. Bo ci, którzy kończą kursy i zdają na
prawo jazdy są tylko nosicielami kawałka plastiku, lecz nie ma to nic wspólnego
z umiejętnością panowania nad samochodem. 90 procent kierowców nawet
w podstawowych sprawach związanych
z prowadzeniem samochodu to analfabeci. Mówię to wprost tym, którzy przychodzą na kursy i to może – mam taką
nadzieję – trochę ich otrzeźwia i zmusza
do myślenia. Jedno jeszcze widzę na
tych szkoleniach: wszyscy ci ludzie dopiero tam otwierają oczy, jak ważne są
wszystkie te elementy, które składają się
na bezpieczną jazdę samochodem. Owszem, bywam załamany spotykając tych
ludzi na początku, ale w SJS dajemy im
klucz do drzwi ich bezpieczeństwa i kultury jazdy.
- Co chciałby Pan osiągnąć na polu bezpieczeństwa?
- Wszyscy ci ludzie, a spotkałem ich
w szkołach doskonalenia techniki jazdy
2-2,5 tys. przez kilkanaście lat, ci ludzie,
przez swoją niewiedzę lub wtórny analfabetyzm, jeśli chodzi o prowadzenie
samochodu, pokazali mi jak ogromne
są potrzeby szkolenia w dobrej jeździe

samochodem. Oni mieli tylko prawo jazdy. Nie ma ono nic wspólnego
z umiejętnością bezpiecznej, kulturalnej
jazdy samochodem.
Mam takie motto, jak jadę samochodem – „prędkość przyjemna”. Czasem
możemy bez ryzyka pojechać nieco
szybciej. Możemy, ale nie musimy. Nie
ma nic gorszego jak coś „musieć” w samochodzie. To powoduje zachwianie
właściwych relacji człowiek-samochód.
Kiedy kierowca za bardzo chce, spina się
wtedy, zaczyna robić błędy i jedzie źle.
Myślę, że hasło „prędkość przyjemna”
powinno być szerzej rozpropagowane,
jako takie błogosławieństwo na drodze:
jedź prędkością przyjemną. Ona jednocześnie będzie prędkością bezpieczną,
bo będziesz jechał na luzie, pogodny,
uśmiechnięty, a nie napięty, wkurzony
na wszystkich. Będziesz życzliwie nastawiony do innych. Tylko od nas zależy,
jaka będzie atmosfera na drodze, czy
będziemy sobie nawzajem oklepywać
twarze, czy się do siebie uśmiechać.
- Dziękuję za rozmowę.

fot. Archiwum Subaru (Akcja Siemanko!)
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VIII Zlot Plejad

tekst: Peiper
zdjęcia: Artur Czarzyński, Joanna Felicka, Robert Magiera,
Mateusz Senko, Mateusz Skwarczek

Trasa terenowa, czyli…
inspiracją był Fax
Dziewięć lat temu w letni, deszczowy wieczór, pewien pan w średnim
wieku wyszedł z salonu swojego domu na taras. Zapalił papierosa i usiadł
w wiklinowym fotelu. Przy cichym akompaniamencie muzyki chóralnej
sączącej się z salonu, obserwował migotające w oddali światła wielkiego
miasta i rozmyślał o swojej pracy, która była równocześnie jego pasją.
Dręczyło go pytanie - jak sprawić, żeby klient nie tylko był zadowolony,
ale wręcz zachwycony produktem? Produkt był świetny, ale żeby się o tym
przekonać, należało poznać wszystkie jego walory.

J

ego pies, olbrzymie acz łagodne zwierzę, lizał go
szorstkim językiem po dłoni. Po przeciwległej stronie ogrodu,
tuż przy ogrodzeniu, z podziemnej
norki wychylił się zając. Przez chwilę
nasłuchiwał wielkimi uszami. Panująca wokół cisza wyraźnie go ośmieliła i pomalutku kicając, skierował się
w stronę rabaty kwiatowej. Pies zjeżył
się i z gardłowym pomrukiem wystartował w stronę intruza. Pan z zaciekawieniem obserwował scenę pogoni.
Trwała krótko, po minucie tylko zryty
pazurami trawnik świadczył o całym
zajściu. Głęboko zaciągnął się dymem
z papierosa i przymrużonymi oczami
spoglądał na zdewastowany ogródek.
Analizował gardłowy pomruk psa
przy starcie, jego prędkość, precyzję
ruchów i przyczepność jaką dawały
pazury czterech silnych łap. Jeszcze
raz z lubością wciągnął ciepły dym
w płuca, zgasił papierosa i uśmiechnął się do swoich myśli. Pies buszował w krzakach przy ogrodzeniu. Pan
wstał, uchylił drzwi i zawołał zwierzaka – Fax! Do domu!
Rok później jego klienci, wgryzali
się czteronapędowymi Foresterami
i Outbackami w trawiaste zbocza,
pokonywali głębokie brody i grzęźli
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w piachu - bawili się na trasie terenowej pierwszej edycji Zlotu Plejad.
Tym sposobem prezes Subaru Import Polska, pan Witold Rogalski
obalił dwa mity: pierwszy mówiący,
że ponoć najwspanialsze pomysły
przychodzą do głowy tylko w toalecie i drugi o rzekomej szkodliwości
palenia tytoniu.
Baza tegorocznej, ósmej już edycji
Zlotu Plejad, mieściła się w niewielkiej
miejscowości Gronów w okolicach
Zielonej Góry. Zjechało tam prawie
dwieście załóg podzielonych na trzy
trasy - szosową, terenową i turystyczną. Trudność terenowej uzależniona
jest zawsze od dwóch czynników –
humoru Prezesa Rogalskiego, który
ustaloną wcześniej trasę utrudnia lub
upraszcza oraz od aury, która ma podobne humory jak Prezes z tą różnicą,
że jeżeli ona utrudni, to Prezes musi
upraszczać, a jak ona uprości, to Pan
Prezes na pewno nie omieszka utrudnić i dlatego nigdy nie zdarzyło się
żeby było łatwo.
Dzień pierwszy (kilka słów o ZAwartości piasku w żyłach)
Dzień przyjazdu ZAwsze upływa pod
znakiem przedimka „ZA”. Trzeba się
www.plejady.subaru.pl
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ZArejestrować, Zadbać, by samochód przeszedł badanie techniczne,
ZAmeldować się w hotelu, ZAmówić
piwo i ZAcząć przy nim opowiadać
ZAbawne historie z poprzednich
Zlotów, które to historie, u postronnych ZAciekawionych słuchaczy
- „świeżynek” zlotowych - ZAwsze
powodują różne przypadki ZAchorowań jak ZApaść, ZAwał, ZAtor,
a u tych, którzy posiadają ziarnko
piachu w żyłach i garść błota w sercu
- ZAwiść i ZAzdrość.
Dzień drugi (kilka słów o zawartości żelaza w piasku)
Dzień drugi to niecierpliwe oczekiwanie na start, jednak ta niecierpliwość nie ma nic wspólnego
z napięciem czy nerwami. To raczej
atmosfera festynu. Wreszcie ramię
sędziego zawisa nad maską samochodu – wsteczne odliczanie i start,
z „prawego” pada komenda – na asfalt w prawo. I tu mała dygresja: jeżeli powierzyliśmy zadanie pilota
kobiecie, warto zadać pytanie uzupełniające – w które prawo? Koniec
dygresji. Moja pilotka zdała egzamin,
a i tak po kilku kilometrach wylądowaliśmy pod macierzystym hotelem.
Popatrzyłem na nią z wyrzutem, ale
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niesprawiedliwie, gdyż właśnie tam
zorganizowano pierwszą próbę sportową, a dokładnie - obok restauracji
hotelowej w kształcie piramidy i pod
taką właśnie nazwą. Niestety, zamiast pustynnych wydm uczestnicy
zaliczyli nieskomplikowany slalom
po płaskim trawniku. Tak też zaczynam każdy narciarski sezon - od
oślej łączki. Pozostawia to jednak
zawsze pewien niedosyt, dlatego też
długość trasy dojazdowej do następnej próby miała w sobie coś z bajki
czyli… za siedmioma górami, za
siedmioma lasami. Usytuowana była
w malowniczo położonej kopalni
piasku, w środku lasu nad niewielkim jeziorem. Pierwsze załogi w walce z czasem tak skutecznie i głęboko
rozkopały trasę, że na powierzchni
pojawiły się potężne głazy. Próba
została odwołana, gdy kilka załóg
utknęło w piaszczystej pułapce próbując je ominąć. Wydłubywanie ich

nie polepszało warunków na trasie.
Sędziowie zawodów, by nie stracić
dniówki, pozwolili jednak spragnionym adrenaliny uczestnikom na
tzw. walkę o pietruszkę czyli jazdę
już poza konkurencją. O dziwo, pietruszka okazała się świetnym utwardzeniem nawierzchni, bo nikt się już
więcej nie zakopał. Niestety odwołania nie odwołano.
Kilogram piasku w zębach później
czyli po kolejnych kilkudziesięciu
kilometrach malowniczych „dojazdówek”, odbyła się kolejna próba terenowa, tym razem na trawiastym
www.plejady.subaru.pl

zboczu o niewielkim nachyleniu,
które nie wróżyło kłopotów. Nie
wróżyło i właśnie dlatego nie należy wierzyć wróżkom. Jedna z załóg
postanowiła nie jechać koleinami,
ale wytyczyć własną, krótszą trasę
między pachołkami, nie uzgadniając
tego jednak ze swoją oponą, która na
jednym z zakrętów pojechała w innym kierunku niż reszta samochodu. Niedoinformowane ogumienie
spowodowało dziesięciominutowe
opóźnienie zawodów. Cała sytuacja
byłaby zapewne bardzo śmieszna,
gdyby nie fakt, że to była… moja
opona.
Trasa terenowa prowadziła tak
uroczymi zakątkami, ale też tak
wąskim traktem, że jedna zachwycona pilotka pragnąca utrwalić na
cyfrowej matrycy zapierający dech
w piersiach widok zatopionego lasu,

potrafiła unieruchomić na kilkanaście minut kilkadziesiąt samochodów jadących za nią. Tak zorganizowany konwój docierał w kolejne
miejsca, w których książka drogowa
przewidywała konkursy zręcznościowe lub zadania do rozwiązania.
Najtrudniejszym z nich było określenie wysokości - wraz z podstawą i kosztownym nakryciem głowy
- pomnika Chrystusa króla Polski
w Świebodzinie (wydawało mi się,
że znam poczet królów Polski, teraz wiem, że się myliłem). Na temat
wysokości nigdzie nie było informacji, dlatego napisałem w karcie
to co samo rzucało się w oczy – jest
wyższy od Łokietka. Inni podawali
wzrost w metrach sześciennych lub
kilometrach.
Opis w książce doprowadził nas
na polanę na skraju wsi, na której

rozegrano najbardziej skomplikowaną próbę. Opis wyglądał bardzo
czytelnie dokąd nie próbowało się go
porównać ze stanem faktycznym polany. Pachołki okazały się sosenkami,
a problemem było ich zróżnicowanie
wiekowe. Te starsze były tylko trochę
niższe od pomnika w Świebodzinie,
a te młodsze wielkości siedzącego psa.
Dodatkowym utrudnieniem było ich
zagęszczenie, kilka kęp pachołków nie
zaznaczonych w opisie oraz fakt, iż
pierwsze załogi niezdecydowane, którą
stroną mają je objechać, nie objeżdżały tych mniejszych wcale, co załogom
z dalszymi numerami startowymi
przysparzało problemów z kwalifikacją sterczących kikutów. Pod koniec
pierwszego dnia rajdu zawartość żelaza
w okolicznych piaskach zdecydowanie
spadła, ale za to wzrosła zawartość plastiku i różnego koloru lakierów.
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Dzień trzeci (kilka słów o zawartości piasku w żelazie)
Dzień trzeci rozpoczął się odwołaniem pierwszej próby po tym, jak na
jej trasie sześć pierwszych załóg trzeba było odnajdywać za pomocą wykrywacza metalu. Jednego z sędziów
oddelegowano za skraj drogi, by machaniem dawał znać uczestnikom, iż
próbę odwołano. Kilka kilometrów
dalej stał następny i też machał, co
przyjąłem za znak, iż kolejna również
jest odwołana mimo że w książce
nie było o niej wzmianki. Po chwili
dogoniła nas zagubiona – jak mniemam – „zerówka” z trasy szosowej,
co poznałem po migających światłach na dachu. Napisałem „jak mniemam”, ponieważ od typowej zerówki
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odróżniał ją niebieski kolor „kogutów”, ale to przecież normalny kolor
dla Subaru. Dodałem gazu. Zerówka
wymiękła w terenie.
Pierwszą tego dnia nie odwołaną
próbę rozegrano na wielkim, usianym kamieniami i pokruszonym betonem, dwupoziomowym placu. Sto
metrów prostej, ostry skręt w prawo
i karkołomny podjazd na wyższy poziom. Wokół drugiego pachołka należało zawinąć bączka i zjechać wąskim przesmykiem między drzewami
na niższy poziom. Znowu bączek,
powrót tym samym przesmykiem
na górę, dwa razy w prawo i w dół do
mety. Mój czas nie powalił sędziów
na kolana, ponieważ jako krótkowidz
nie widziałem dalej ustawionych

pachołków i na wszelki wypadek zaliczałem bączka wokół każdego.
Stamtąd udaliśmy się do miejscowości Bunkier, żeby zwiedzić bunkier.
Obiekt był głęboki na sześć pięter
i długi na kilka kilometrów. Część
grupy zaglądnęła, pocmokała z podziwem i popędziła dalej, szczególarze podobno zwiedzają go do dzisiaj.
Kolejnym punktem programu okazał
się krąg. Próba polegała na trzykrotnym objechaniu w lewo owalnej polany - na czas. Przy wyjściu z ostatniego łuku „złapałem” koleinę i na
prostej przed metą odtańczyłem
„rybkę”. - Jaki czas? Sędzia zrobił
minę zdegustowanego Jasia Fasoli, w związku z czym nie pytałem
o szczegóły. Kilkunastokilometrowy
www.plejady.subaru.pl

dojazd na catering okazał się również
prawdziwym off-roadem.
Zaraz po spożyciu można było zaliczyć (lub tak jak w moim przypadku
– nie zaliczyć) próbę sprawnościową
na rowerze bez siodełka. Zasadniczo
nie mam kłopotów z jazdą na rowerze, nawet stojąc na pedałach, jednak
te były wielkości desek surfingowych
i poruszały się bardziej posuwiście
niż obrotowo. Po tym blamażu, ta
sama trasa off-roadowa poprowadziła na ten sam okrąg z tą różnicą, że
należało go pokonać w prawo. Tym
razem przejazd zaliczyłem bez rybki,
ale za to z tym samym Jasiem Fasolą.
Dojazd na parking zakładu wulkanizacyjnego na którym odbywała się
konkurencja sprawnościowa wiódł
leśnymi, piaszczystymi drogami. Las
jak wiadomo - to teren niezabudowany i uczestnicy pokonali go z adekwatną prędkością, tylko sporadycznie ją przekraczając.
Zawody na parkingu polegały na

przejechaniu slalomu ręcznym wózkiem do transportu palet. Żaden
problem, gdyby nie fakt, że wózek
należało pchać, a nie ciągnąć. Magazynier ze mnie marny. Na mecie spojrzałem wymownie na stoper, potem
na sędziego - Jaś Fasola. Do zaliczenia pozostały dwie próby terenowe,
obie w oparciu o piasek. Pierwsza
charakteryzowała się kilkoma piaszczystymi pagórkami, które należało pokonać z różnych stron według
wytyczonej trasy. Podjazd na jeden
z nich był szczególny. Pierwsze załogi
tak go zdewastowały, że pagórek się
zdenerwował i reszcie pokazał gest
Kozakiewicza.
Miejscem ostatniej próby było wyrobisko, w którym tego dnia, zaraz
po starcie, utknęło wspomnianych
sześć pierwszych załóg. Było stromo,
ciasno, grząsko, ale widocznie Prezes coś uprościł, utwardził lub kazał
wywieźć kilka ton piachu, bo tym razem wszyscy gładko zaliczali. Kilka

kilometrów i meta. Zawartość piasku
w żelazie była imponująca, natomiast
poważnie zredukowana… plastiku
i lakieru.
Biesiada do białego rana (kilka słów
o wypłukiwaniu piasku z zębów)
Na początku był tradycyjny chaos.
Tradycyjnie przerywał go głos Prezesa Rogalskiego. Zagajał, żartował,
rozdawał nagrody, puchary i inne
naczynia. Potem świetna muzyka na
żywo i świetne towarzystwo. Niespodziewanie ktoś zgasił światło, a gdy
zapalił ponownie było już niedzielne
przedpołudnie. Ten schemat biesiady
powtarza się od ośmiu lat. W drodze
powrotnej ze zlotu, na pierwszej myjni, staramy się zredukować zawartość
piasku w żelazie, a potem do kwietnia
następnego roku żyjemy wspomnieniami. Do chwili w której drżącymi
z podniecenia rękami wklepiemy nasze dane w kwestionariusz zgłoszeniowy następnego Zlotu Plejad.
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tekst: Jerzy Dyszy

Więcej światła,
mniej energii

Światła główne samochodów stają się coraz bardziej wydajne, a przy tym
zużywają coraz mniej prądu. Szkoda tylko, że ruch drogowy tak rzadko
pozwala użyć tych mocnych „długich” reflektorów.

W

głównych reflektorach samochodów poruszających się dziś
po drogach publicznych stosowane mogą być źródła światła aż czterech rodzajów – żarówki zwykłe, halogenowe, lampy ksenonowe i diody LED.
Choć cel do jakiego dążymy, czyli właściwe oświetlenie drogi, jest za każdym
razem taki sam, to owe źródła światła
są tak różne, że wymagają właściwych
38

dla siebie reflektorów i nie są w związku
z tym współwymienne.
Zaczęło się ponad sto lat temu
Nowoczesna historia reflektorów samochodowych zaczęła się na przełomie
XIX i XX wieku. Jak podają historycy,
pierwsze reflektory z żarówkami elektrycznymi pojawiły się w roku 1898
w USA, jako wyposażenie opcjonalne

w elektrycznych samochodach firmy
Columbia. Nowe źródło światła było
wydajniejsze od lampy acetylenowej
czy naftowej, ale jeszcze przez dobrych
kilkanaście lat nie potrafiło jej wyprzeć,
ze względu na niską odporność na żarników żarówek na drgania. W roku
1908 pojawiły się pierwsze kompletne
zestawy elektrycznego oświetlenia samochodowego, a reflektory z żarówką
elektryczną zaczęto produkować także
w Europie.
Wkrótce pojawiły się kolejne generacje
reflektorów z żarówkami elektrycznymi,
www.plejady.subaru.pl

już z trwalszym wolframowym żar- zaakceptowane (ale nie w USA!) żarównikiem – z obniżanym strumieniem ki halogenowe. W Ameryce Północświatła (rok 1915) i wreszcie z żarówką nej dopuszczono takie źródła światła
dwuwłóknową dla świateł „długich” w samochodach dopiero w roku 1978
i „krótkich” zwaną ówcześnie Bilux (były to halogenowe „sealed beams”),
(rok 1924).
a wymienne żarówki halogenowe stały
Interesujące było, jak odmiennysię legalne dopiero w roku 1983. Mimo
mi drogami poszła konstrukcja
pozornego podobieństwa „amerykańreflektorów głównych w samoskie” żarówki są oczywiście wykochodach amerykańskich i eunane według innych standardów niż
ropejskich. W USA już w roku
„europejskie”, co oznacza, że i całe
1940 pojawiły się zintegrowane
reflektory są „amerykańskie” albo
reflektory z wbudowanymi,
„europejskie”. Nawet dziś zwolennicy
niewymiennymi żarnikami
reflektorów w wersji amerykańskiej
wolframowymi,
nazytwierdzą, że niesymetryczny, euwane „sealed beam”.
ropejski snop światła daje gorszą
Wkrótce stały się
widoczność poziomych znaków
one obowiązkowe
na jezdni, natomiast ci, którzy
na tamtym rynwolą rozwiązanie europejskie podku – ich średnica
noszą, że amerykańskie reflektowynosiła 7 cali, Lampa z niewymiennymi
ry powodują oślepianie jadących
żarnikami („sealed beam”)
a światło „krótz przeciwka.
kie” czyli mijania było symetryczne.
Takich źródeł światła używano także Żarówka, która świeci mocniej
w innych krajach, ale w Europie reflek- Jaka jest właściwie różnica, między żatory przybierać zaczęły całkiem inne rówką tzw. zwykłą, (według anglosaskiej
kształty, przy czym żarówka mogła nomenklatury „wolframową”), a halobyć oddzielnym elementem. W roku genową? W rzeczywistości obie mają
1957 na naszym kontynencie pojawiły żarnik ze zwiniętego w większą spiralę
się asymetryczne światła mijania, które spiralnego drutu wolframowego (rzeuznano za bardziej bezpieczne i przy- czywista średnica drutu to kilka setnych
jazne w intensywnym ruchu.
części milimetra), a światło emitowane
W USA z czasem zmieniały się szczegó- jest gdy przez ten żarnik przepływa prąd
ły przepisów dotyczących reflektorów
samochodowych, ale dopiero w roku
1983 zezwolono na rezygnację z okrągłych lub kwadratowych „sealed beams”
i użycie wymiennych żarówek oraz
na w miarę dowolną stylizację świateł
- w tym na stosowanie ochronnej szyby przed zasadniczymi reflektorami.
Jednak ciągle amerykańskie reflektory
świateł mijania emitują symetryczny
snop światła.
Istotny przełom w wydajności reflektorów samochodowych nastąpił
w roku 1961, gdy pojawiły się i zostały

elektryczny, podgrzewający go do temperatury wynoszącej zazwyczaj 2000
do 3300O Kelvina. Znaczna większość
energii zamieniana jest przy tym na nieużyteczne ciepło, ale zasada jest taka, że
gdy temperatura żarnika jest większa
to żarówka świeci jaśniej, a sprawność
zamiany energii w strumień światła
także rośnie. Niestety, w klasycznej żarówce, w której żarnik umieszczony jest
w szklanej bańce wypełnionej obojętnym gazem, istnieje pewna praktyczna
granica podnoszenia tej temperatury.
Wolfram z żarnika odparowuje i osadza się na zimnej, wewnętrznej ściance
bańki tym intensywniej, im większa
jest temperatura. W rezultacie żarówka
z czasem ciemnieje, a wreszcie żarnik
się przepala. Tego zjawiska nie można
uniknąć, natomiast temperaturę żarnika
należy dobrać tak, aby trwałość żarówki
była akceptowalna. W praktyce klasyczna żarówka o trwałości kilkuset godzin
świeci światłem o średniej temperaturze barwowej ok. 2700O K. Jest to światło bardziej żółte niż białe, a sprawność
takiej żarówki (zdolność do produkcji
strumienia światła widzialnego dla człowieka w stosunku do mocy elektrycznej)
wynosi skromne kilka procent.
Żarówka halogenowa (zwana też swego czasu jodową) pracuje zasadniczo
tak samo, jednak żarnik znajduje się
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tu w atmosferze gazu obojętnego pod np. od dokładności regulacji napięcia w łuku elektrycznym. Łuk ten zapawysokim ciśnieniem i z ważnym do- instalacji elektrycznej. Istnieje zresztą lony jest pomiędzy elektrodami w atdatkiem pierwiastka z grupy halogen- podstawowa zależność dotycząca ża- mosferze gazu szlachetnego (ksenonu)
ków. Bańka takiej żarówki, wykonana rowych źródeł światła. Dla przykładu uzupełnionego o sole metali z grupy
z żaroodpornego szkła kwarcowego, – jeżeli żarówka pracować będzie pod halogenów, pod bardzo wysokim cijest znacznie mniejsza, co służy temu, napięciem o 5% większym od zaprojek- śnieniem rzędu 30 barów. Inna nazwa
by temperatura jej ścianek była bardzo towanego, emitować będzie ok. 15% wię- tej technologii to HID – High Intensity
duża.
cej światła, jej skuteczność będzie o 6,5% Discharge czyli „wyładowcza o dużej inWewnątrz żarówki halogenowej za- wyższa, ale trwałość spadnie o 50%. tensywności”.
chodzi proces chemiczny – atomy wol- Wykorzystują to producenci żarówek, W praktyce światło widzialne emitoframu odrywają się od żarnika tak jak oferując wersje „ulepszone” o specjal- wane jest tu przez stożki plazmy przyw żarówce klasycznej, ale wchodzą w re- nej konstrukcji żarnika. Pobierając tę legające do obu elektrod. Ma ono temakcję z otaczającym je gazem. Powsta- samą co standardowe moc elektryczną, peraturę barwową od 4500 do 6500O K
łe cząsteczki halogenków nie osiadają pracują one w większej temperaturze, czyli jest bardzo zbliżone do temperatuintensywnie na ściankach bańki, ale a więc dają jeszcze więcej światła wi- ry światła słonecznego. Trzeba jednak
krążą w jej wnętrzu, zbliżając się loso- dzialnego (jednak zgodnie z normami), dodać, że mimo wszystko to światło
wo z powrotem do żarnika. W okoli- zaś ich trwałość jest wyraźnie mniejsza. żarówki halogenowej pozwala widzieć
cach najgorętszych (czyli najcieńszych)
kolory bardziej naturalnie niż światło
miejsc żarnika zachodzi proces odwrot- W świetle wyładowania elektrycz- lampy ksenonowej.
ny – rozpad wspomnianych cząsteczek nego
Największą zaletą lampy ksenonowej
i osadzanie się atomów wolframu z po- Żarówki halogenojest znacznie większa energetyczna
wrotem na żarniku. Powoduje on, że we do reflektorów
sprawność emitowania
trwałość żarnika jest znacznie większa, samochodowych
światła widzialnego niż
choć oczywiście nie nieskończona, bo wyparły już dawjakiejkolwiek żamimo wszystko osadzanie się atomów no te zwykłe
rówki. Wywolframu nie następuje równomiernie. „wol f r a mowe”
nosi ona do
Można jednak dobrać optymalną tem- i są obecnie naj28%, skutperaturę włókna, która jest znacznie popularniejsze
kiem czego
efekty wność
bliższa temperatury topnienia wolfra- na rynku. Jednak
tworzenia
strumienia
mu (3695O K). Efektem jest nieco wyż- od początku lat 90. XX
Przykłady różnych
światła sięga 33 – 39 lumesza efektywność i sprawność
wieku pojawiła im się żarówek halogenowych
nów na wat. Żarówka hatakiej żarówki, zbliżająca
znacznie doskonalsię do 9%, a jej światło
sza konkurencja w postaci lamp logenowa charakteryzuje się wartością
ma temperaturę barksenonowych. Ta technologia 9 – 12 lumenów na wat. W rezultacie
wową
przesuniętą
źródeł światła ma znacznie typowa samochodowa żarówka halonieco w kierunku prodłuższą historię i sięga jako genowa o mocy 55 W generuje znacznie
mieniowania ultrapomysł lat 40., a w praktyce mniej światła niż lampa ksenonowa
fioletowego (do 3000
wprowadzona została do tech- o znormalizowanej mocy 35 W. Kolejną
- 3300O K). Mimo
niki filmowej i innych zastoso- zaletą lampy ksenonowej jest jej trwawszystko
znajduje
wań przemysłowych od lat 50. łość, którą określa się na 1550 – 2000
się ono jeszcze zdecyXX wieku. Jednak dopiero po- godzin (ok. trzy razy więcej niż żarówki
dowanie bardziej po Żarówka wolframowa,
stępy w dziedzinie elektroniki halogenowej), bez istotnego pogorszenia
stronie „czerwonej” dwuwłóknowa
samochodowej umożliwiły za- wydajności w czasie. Lampy ksenonowe
niż „ultrafioletowej”
stosowanie lampy ksenonowej nie emitują także szkodliwego dla np.
światła słonecznego.
konstrukcji reflektora promieniowania
w motoryzacji.
Trwałość samochodowej żarówki halo- Lampa ksenonowa nie jest żarówką (nie ultrafioletowego. Tu wyjaśnienie – łuk
genowej wynosi od 450 do 600 godzin, ma gorącego żarnika), lecz wyładow- elektryczny w takiej lampie jest bardzo
choć zależy to od wielu czynników, czym źródłem światła, które powstaje intensywnym źródłem promieniowania
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UV, ale ponieważ także z tego powodu czyli projektorowej), które wbrew namają one bańkę i osłonę ze szkła po- zwie mają właśnie pojedynczą lampę
chłaniającego to promieniowanie, na ksenonową. Wokół niej znajduje się
zewnątrz nic się nie wydostaje.
ruchoma przesłona, która odpowiedLampa wyładowcza ma też wady istot- nio przesuwa się i obraca w ten sposób,
ne w zastosowaniach motoryzacyjnych. by w odpowiednio skonstruowanym
Gdy pominiemy cenę, która obecnie reflektorze zrealizować szybką
(dla produktów markowych) jest tylko zmianę świateł z długich na
kilka razy większa niż cena żarówki
mijania i odwrotnie.
halogenowej, problemem był poLampy ksenonowe, ze
czątkowo cykl pracy takiego źródła
względu na bardzo nieświatła. Do zapalenia łuku elekwielki i precyzyjnie okretrycznego potrzebne jest wysokie
ślony rozmiar elementu
napięcie (25 000 V), a więc do obsłuktóry generuje światło, pozwalają
gi lampy ksenonowej wymagany jest
skonstruować kompletne reflekgenerator - zapłonnik (przetwornica
tory wyjątkowo dobrze kontronapięcia prądu zmiennego) dolujące strumień wysyłanego
stosowująca je do chwilowych
światła. Zatem w światłach
potrzeb lampy. Po ustabilizomijania granica światła
waniu się łuku do jego podi cienia jest bardzo wyraźtrzymania wystarcza napięna i mimo emisji znacznego
cie rzędu kilkudziesięciu V.
strumienia światła, można
Lampa ksenonowa
Zastosowanie zapłonnika/
uniknąć oślepiania jadąstabilizatora wpływa na gacych z przeciwka. Pod
baryty kompletnego urząpewnymi wszakże wadzenia i oczywiście cenę,
runkami: gdy reflektochoć oczywiście objętość
ry są dobrze ustawione
koniecznej elektroniki jest dziś
oraz czyste (a więc ostre
znacznie mniejsza niż dawniej. Drugi światło nie rozprasza się w
problem to spory czas „rozpalania” łuku niekontrolowany sposób). Dlatego prze(pełna sprawność i jasność uzyskiwana pisy europejskie wymagają, by ksenojest dopiero po kilku sekundach) oraz nowe reflektory mijania były wyposaspadek trwałości lampy przy zbyt czę- żone dodatkowo w wysokociśnieniowy
stym jej włączaniu i wyłączaniu. Lampę
ksenonową najlepiej jest włączyć... i zostawić, dlatego nie bardzo nadaje się ona
do świateł drogowych, z natury rzeczy
często wyłączanych. W rezultacie początkowo używano tego rozwiązania
tylko do reflektorów mijania. Nie ma
też możliwości zbudowania podwójnej
lampy ksenonowej, na wzór żarówek
dwuwłóknowych, np. H4.
Ten ostatni problem rozwiązano jednak kompleksowo i już dość dawno.
W większości samochodów stosuje się
teraz tzw. reflektory biksenonowe (najczęściej o zwartej budowie soczewkowej

system czyszczący (jeżeli szyby reflektorów są szklane, można zastosować do
czyszczenia wycieraczki) oraz by każdy
taki reflektor miał swój automatyczny
mechanizm samopoziomujący. Jest to
jedna z przyczyn,
dla których wymiana żarówek
halogenowych na
lampy ksenonowe
po wyprodukowaniu
samochodu,
choć ewentualnie
możliwa
Żarówka halogenowa,
technicznie,
dwuwłóknowa, typ H4
zwykle jest
niezgodna z przepisami.
Dziś światła ksenonowe dostępne są
już dla większości samochodów i nie
stanowią tak dużego wydatku jak dawniej. Gdy przewidujemy w miarę częste
podróżowanie nocą, warto wybrać taką
opcję, bo widoczności nigdy za wiele.
Tymczasem inżynierowie i naukowcy
pracują już nad kolejną generacją reflektorów samochodowych, gdzie źródłem
światła są diody LED. Ta technologia
obecnie znajduje się w fazie prób w nielicznych modelach aut. Ale jest jeszcze
bardziej przyjazna i ekologiczna, a więc
będzie powszechnie dostępna zapewne
już za kilka lat.
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Białe szaleństwo
czy gorzka lekcja fizyki?
Zima to okres piękny, chociaż jakże kontrowersyjny z punktu widzenia
czekających nas zjawisk atmosferycznych. Dla filmowego Stanisława
Anioła - gospodarza domu przy Alternatywy 4 oznaczać mógłby
kolejną możliwość wykazania się swoimi jakże wielkimi zdolnościami
przywódczymi. Konieczność aktywizacji kolektywu ludzkiego, celem
pozbycia się zalegającego na chodnikach śniegu, czy też wytłumaczenia
mieszkańcom rangi czynu społecznego jakim niewątpliwie byłoby
uszczelnienie cieknącego dachu.

W

opozycji do trudów i znojów radzenia sobie z naturą,
obok narciarzy czy snowboardzistów stoją z pewnością młodzi
duchem posiadacze prawa jazdy. To
dla nich właśnie dostęp do jakiegokolwiek pojazdu oraz kawałek pustego, ośnieżonego placu daje możliwość rozwinięcia swych skrzydeł
ułańskiej fantazji. W kolejnych próbach poślizgów, po zaciągnięciu hamulca ręcznego, czerpią oni niczym
nie pohamowaną przyjemność z pochwał wygłaszanych kolejno przez
kompanów tych „dzikich treningów”.
Bez zahamowań, bez szerszej wizji
swych poczynań obierają tylko jeden
cel – powtórzyć to co w grze komputerowej robili już tysiące razy! O tak!
Zima naprawdę może być bardzo
ciekawa! Wielu kierowców się jej jednak boi. Czy słusznie? Bez wątpienia
zbliża się do nas szybkimi krokami,
warto więc poświęcić jej kilka chwil,
aby dobrze się do niej przygotować.
Na łamach „Plejad” celowo pominę
jednak wyświechtane i być może nieco czerstwe w swej prostocie, co roku
powielane porady, skupiając się tutaj
na kilku z nich. Tych, o których niewielu z nas pamięta. Od czego wiec
zacząć?
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Poznaj swój samochód
Po pierwsze powinniśmy poświęcić
nieco czasu, aby poznać samochód
którym przyjdzie nam się poruszać
w sezonie jesienno-zimowym. Choć
pisze to instruktor doskonalenia
techniki jazdy, nie mam tu akurat na
myśli jedynie potrzeby wyczucia zachowania się naszego „pupila” w symulowanych trudnych sytuacjach.
Powinniśmy się dowiedzieć czym
dysponujemy. Czym jest i co nam
daje stały napęd wszystkich kół? Co
oznaczają poszczególne symbole opisujące przeróżne systemy w naszym
pojeździe? Do czego tak naprawdę one
służą? Czym różni się system kontrolujący trakcję od tego stabilizującego
tor jazdy? To jak one działają w praktyce, to już zupełnie inna kwestia, to
kolejny krok. Z doświadczenia wiem,
że podczas prowadzonych szkoleń
spora część użytkowników samochodów nie potrafi wskazać jakimi
systemami dysponuje. Nawet jeśli to
zrobi, nie do końca rozumie ich zastosowanie, o umiejętności ich wykorzystania już nawet nie wspomnę. Zacznijmy więc od własnej świadomości.
Z naszego punktu widzenia, mówiąc
o systemach skupmy się szczególnie
na grupie aktywnych jego elementów
www.plejady.subaru.pl

(w uproszczeniu zmniejszają ryzyko wystąpienia sytuacji potencjalnie
niebezpiecznej; pasywne elementy
działają zaś na rzecz minimalizacji skutków wynikłego zdarzenia
np. kolizji czy wypadku). W gąszczu
dwu-, trzyliterowych skrótów nietrudno o pomyłkę. Dowiedzmy się
co oznaczają skróty typu ABS, VDC,
TC, ESP, BA i tym podobne symbole
w danych technicznych naszego samochodu. Najważniejsze pozostają
pytania czy posiadamy ABS (system

umożliwiający w sytuacji awaryjnej
jednoczesne agresywne hamowanie
oraz zmianę kierunku jazdy)? Czy posiadam stabilizację toru jazdy (w przypadku wykrycia uślizgu tylnej osi poprzez dohamowanie poszczególnych
kół, w zakresie dostępnej przyczepności stara się przywrócić zadany przez
kierowcę tor jazdy), a może producent
przewidział jedynie kontrolę trakcji
(system ułatwiający ruszanie; gdy koło/
koła napędzane łatwo tracą przyczepność do nawierzchni są one przyhamowywane, aby zapewnić możliwość
przyspieszania)? Czy nasz samochód
posiada jakiś system wspomagający
hamowanie awaryjne (wykrywa gwałtowne uderzenie w pedał, zwiększając

ciśnienie w układzie hamulcowym znacząco poprawia efektywność wytracania prędkości zwłaszcza w pierwszej
fazie manewru; z systemem tym powiązane są niejednokrotnie mruganie
świateł awaryjnych lub stopu)? Warto
świadomie przestudiować więc dane
naszego pojazdu.
Opony – skarb czy utrapienie?
Określam je mianem czarnego złota motoryzacji. To dzięki nim jesteśmy w stanie bezpiecznie skręcać czy
hamować. To one stoją na pierwszej
linii frontu, zapewniając jedyną powierzchnię styku z podłożem, a przez
to ułatwiają, bądź utrudniają manewry. Opony są jak skrzydła samolotu.
Jeśli będą mizernie zaprojektowane
i wykonane lub ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, nie
oczekujmy cudów – bezpieczne nie
będzie! Od ich jakości oraz stanu
zależeć będzie to jak poradzą sobie
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z odprowadzaniem wody, przenoszeniem poleceń kierowcy w jeździe po
różnych nawierzchniach itd.
Śledząc informacje jakimi co roku
o tej porze bombardują nas media,
przygotowanie do zimy przeciętnego Kowalskiego kończy się jedynie
na wymianie opon z tych twardych,
letnich na te o miękkiej mieszance,
z setkami drobnych nacięć. Ale czy
to wystarczy? Bezsprzeczną koniecznością oczywiście pozostaje konieczność wykonania takiej czynności.
Niewątpliwie, na fali doniesień przeróżnej maści specjalistów z zakładów wulkanizacyjnych, utrwalił się
przekaz dotyczący momentu wykonania samej ich zmiany. Skorzystała
na tym z pewnością cyfra „7” robiąc
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gigantyczną wręcz karierę. Podawana
jako temperatura poniżej której opona letnia nadaje się jedynie na półkę
w garażu stała się swoistym symbolem zmian. Pamiętajmy jednak, to że
nasz termometr zanotował pierwszą
w sezonie wartość np. 6 stopni i to
w nocy, nie oznacza, że już teraz, natychmiast należy ruszyć do zakładu
wulkanizacyjnego. Warto się przygotować, jednak obserwować pogodę, aby dokonać zmiany dopiero gdy
średnia temperatura w porach dnia
jakich zwykliśmy się poruszać po
drogach osiąga tę wartość.
No dobrze, ale czy to oznacza że poniżej 7 stopni „zimówka” zawsze będzie się lepiej spisywać? Generalnie
tak, choć jest pewien wyjątek. Należy

mieć świadomość, że na idealnie suchej nawierzchni, nawet gdy temperatura będzie niższa od wspomnianej, to opona letnia może osiągnąć
lepszy wynik podczas manewru np.
hamowania czy skręcania. Wynika
to z jej bardziej kostkowanej konstrukcji. Oczywiście nie twierdzę,
że błędem jest wymiana na zimowe.
Warto mieć jedynie świadomość
tego co może się wydarzyć. Zima to
pora bardzo nieprzewidywalna. Wystarczyłaby minimalna ilość wilgoci
i na tej samej drodze samochód wyposażony w opony letnie wypadłby
w malowniczy sposób poza drogę,
obserwując jedynie spokojnie przejeżdżające obok pojazdy wyposażone
w „zimówki”.
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W tym miejscu warto pochylić się
nad doborem odpowiednich dla nas
opon zimowych. Zacznijmy więc od
chwili refleksji. Gdzie jeżdżę w zimie najczęściej? Mieszkam w terenie
górzystym o sporych opadach śniegu, z dojazdem do domu po drogach
nie objętych planem odśnieżania?
A może raczej niemal 100% przebiegów wykonuję w dużym mieście
gdzie śnieg jeśli nawet występuje to
szybko zmienia się w pokryte osadem
z soli, pełne dziur asfalty? Warto następnie zapoznać się z niezależnymi
testami opon prowadzonymi niemal
rokrocznie przez uznane instytucje
jak choćby niemieckie ADAC. Prowadzone w rozmaitych warunkach
próby ukazują mocne i słabsze punkty poszczególnych konstrukcji, dając
odpowiedź na pytanie, która będzie
dla nas najbardziej odpowiednia. Pamiętajmy, przy wyborze nie kieruj się
jedynie kryterium ceny!

Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup
opon na nadchodzący sezon - zawsze
sprawdzajmy ich datę produkcji! Każda opona musi mieć ją wytłoczoną na
swym barku. Zapisana prostym kodem da nam odpowiedź ile przeleżała
w magazynie. Nawet jeśli kupujemy
nową oponę przy wyborze ostatecznym miejmy na uwadze fakt, że będziemy eksploatowali ją przez kilka
sezonów. Wraz z wiekiem guma staje
się twardsza. Ze względu na ten fakt,
przyjmuje się, że cztery lata to maksymalny, bezpieczny okres jej eksploatacji. Jeśli ma ona w momencie zakupu
już dwa lata, będziemy zmuszeni pomyśleć o jej wymianie znacznie wcześniej niż w przypadku gdy zdecydowalibyśmy się kupić znalezioną na rynku,
minimalnie droższą, ale świeżą (nawet
kilkutygodniową!) oponę.
Przygotowując samochód powinniśmy zwrócić uwagę na właściwe założenie naszych „zimówek”, kontrolując

zarówno ich sposób nałożenia na
felgę (jeśli posiadamy modele kierunkowe lub asymetryczne), stopień
zużycia jak i wyważenie. W przypadku tego ostatniego nie łudźmy się, że
raz wyważone koło (jeśli posiadamy
oddzielne komplety opona/felga na
lato i zimę) będzie nam służyło bez
wyważenia przez wiele sezonów. Jazda w polskich „dziurawych realiach”
niestety weryfikuje ten stereotyp.
Sprawdzajmy wyważenie znacznie
częściej dla dobra choćby naszych
portfeli.
Przygotuj samochód
Przygotowanie naszego samochodu do zimy to nie tylko zapewnienie
odpowiedniej jakości, dobranych do
naszych potrzeb opon. Dla bezproblemowej i bezstresowej codziennej
eksploatacji, niezawodnej pracy naszego pojazdu, ale również dla bezpieczeństwa ważne pozostaje kilka
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elementów. Jeśli to możliwe, zaplanujmy kolejny przegląd w sezonie jesiennym. No dobrze, ale na co zwrócić
uwagę? Udajmy się do serwisu celem
przeglądnięcia po pierwsze układu
hamulcowego, zwłaszcza jeśli nie
posiadamy systemu ABS. Nierównomierna jego praca na poszczególnych
kołach, przy obniżonej przyczepności
może spowodować nawet obrócenie
się samochodu dookoła własnej osi
podczas pozornie niegroźnego hamowania na wprost. Po drugie, sprawdźmy zawieszenie (większa liczba dziur
oraz nierówności stwarzają większe
dlań wyzwanie) oraz układ kierowniczy (im bardziej śliska nawierzchnia
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- tym większej precyzji prowadzenia
będziemy potrzebowali). Po trzecie
dla bezstresowego poranka zadbajmy
o akumulator. Po czwarte, światła,
odpowiednie płyny eksploatacyjne
oraz wycieraczki. Te ostatnie lepiej
kupić na sezon jesienno-zimowy,
gdy będą nam najbardziej potrzebne,
a nie na lato, kiedy będą tylko ładnie
wyglądać.
Po piąte, dywaniki. Jeśli ktoś posiada dwa komplety polecam w zimie
zastępowanie ładnie wyglądających

welurowych dywaników tymi może
mniej efektownymi, ale za to bardziej
praktycznymi gumowymi odpowiednikami. Obok niewątpliwej łatwości
utrzymania w czystości wnętrza samochodu mają one również jeszcze jedną
zaletę - nie zatrzymują wewnątrz wilgoci jaka trafia nań z naszych ośnieżonych czy mokrych butów.
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Jeśli już wszystko mamy gotowe, do bagażnika wrzucamy odkurzone z letniego kurzu wyposażenie w postaci skrobaczki oraz zmiotka do odśnieżania i…
żadna zima nam nie będzie straszna!
Na zakończenie prośba. Miejmy ze
sobą linę holowniczą (standardowo na
wyposażeniu każdego nowego samochodu Subaru sprzedawanego w Autoryzowanych Salonach w Polsce). Nie
obawiajmy się też jej użyć, jeśli widzimy, że ktoś na drodze ma problemy
i potrzebuje pomocy (utknął w zaspie).
Użyjmy symetrycznego napędu na
wszystkie koła. Warto pomagać pamiętając, że może kiedyś i my będziemy potrzebowali pomocy.
Poznaj samego siebie
Przygotowanie do jazdy w zimie to
przede wszystkim zmiana własnego
nastawienia oraz świadomość większej ilości zagrożeń. Coraz szybciej
zapadający zmierzch, zmieniająca
się z metra na metr przyczepność nawierzchni czy widoczność zmuszają
nas do wyostrzonej czujności podczas

jazdy, jak i większej dbałości o naszą
widoczność. W myśl zasady „widzieć
i być widzianym”, nie wystarczy tylko przecieranie świateł. Zadbajmy
również o czystość wszystkich szyb!
Wiele z zagrożeń zapomnianych już
w czasie lata, jak choćby zalegające
na asfalcie mokre liście, znów zacznie
utrudniać nam życie. Pamiętajmy
o większych odstępach od poprzedzających pojazdów i bądźmy świadomi znacznie mniejszej przyczepności jaką dysponuje nasz samochód.
Generalnie w zimie, ze względu na
mniejsze prędkości, wszystko dzieje
się wolniej, jednak łatwiej o sytuacje
awaryjne.
Zmieniające się warunki to również
nasza świadomość porannej „niespodzianki” w postaci pokrytego śniegiem i lodem samochodu. Pozostawmy sobie troszkę czasu na ewentualne
jego całkowite odśnieżenie! Jak często obserwujemy mknące przez miasto „śniegowe bałwany” w kształcie
niczym nie przypominające samochodu? Nie bądźmy egoistami. Nasz

pośpiech o poranku, pozostawienie
zalegającego śniegu na dachu może
być dużym utrudnieniem (czy nawet, w ekstremalnych przypadkach,
zagrożeniem!) dla innych użytkowników.
Gdy pozbyliśmy się już niechcianego śniegu, wsiadamy do samochodu. Ważne jest abyśmy w miarę
możliwości zdjęli kurtkę. Pisałem
już o tym w jednym z pierwszych artykułów z poradami (gruba kurtka
krępuje ruchy, zmniejsza znacząco
wyczucie samochodu, zmienia pozycję za kierownicą). Jeśli już musimy w niej prowadzić, pamiętajmy
aby poprawnie zapiąć pas. Biodrowa jego część powinna przechodzić
jak najbliżej naszego ciała, a nie jak
w większości przypadków obserwuję - luźno powiewać na kurtce
i w dodatku być jeszcze poskręcana.
Pas i poduszka powietrzna to jeden
zespolony system, a nie dwa oddzielne urządzenia. Jeśli jeden z nich nie
działa poprawnie, nie liczmy na to,
że drugi nas uratuje!
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tekst: Jerzy Dyszy
zdjęcia: archiwum STI (Subaru Tecnica International), archiwum Subaru

Prawdziwa promocja
marki przez sport

Można się spodziewać, że duży producent samochodów ma długofalowe
plany, które nie ulegają zmianom pod wpływem emocji. I zapewne
tak jest, ale czasami działania grupy entuzjastów mogą skierować cały
koncern na nie przewidziane wcześniej tory.

H

istoria firmy Subaru toczyła się od lat 50. XX wieku
w miarę spokojnie, a przynajmniej utartym torem, jakiego
można by się spodziewać po japońskim producencie samochodów,
będącym częścią wielkiego i wielobranżowego koncernu Fuji Heavy
Industries.
Pisaliśmy już o tym, ale przypomnijmy – najpierw pojawiły się proste
skutery, potem rozpoczęto produkcję
malutkich keicarów z dwusuwowym
silnikiem umieszczonym z tyłu,
następnie zadebiutowało przednionapędowe Subaru 1000 i wreszcie
48

całkiem spory na owe czasy i zaawansowany Leone. Po drodze, już
za czasów subkompaktowego Subaru 1000, pojawiło się typowe do dziś
dla tego producenta rozwiązanie –
umieszczony podłużnie z przodu silnik bokser. Inny, równie ważny krok
wykonano w roku 1972 – eksperymentalnie wyprodukowano serię Leone z symetrycznym napędem 4x4.
Eksperyment przerodził się w system
nierozerwalnie związany z prawie
wszystkimi autami z logo Subaru. To
zwiastowało, że samochody ambitnego producenta nie będą służyć tylko
jako taksówki.
www.plejady.subaru.pl
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Rajd Safari (1990 rok).

Zbieranie doświadczeń
Pierwszy start samochodu Subaru
w międzynarodowym rajdzie (Southern Cross Rally w Australii) nastąpił w roku 1972, ale gdy dostępne już
były samochody z napędem czterech
kół, pojawiły się kolejne pomysły, by
wykorzystać je w sporcie. Początkowo były to próby rajdowe w Japonii
i, co ciekawe, w USA, gdzie zawodami
terenowymi zajęła się grupa związana
z importerami japońskiej marki. Pojawiło się przy tym nazwisko zawodnika

rajdowego i potem właściciela zespołu
rajdowego, pana Noriyuki Koseki, który był na co dzień pracownikiem FHI.
Na początku lat 70. startował on między innymi w USA w zawodach Baja,
pomagał tamtejszym zespołom wykorzystującym Subaru Leone i zbierał
doświadczenia. Jednym z zawodników,
ale także zdolnym inżynierem była też
inna ważna później postać, którą warto
zapamiętać – pan Ryuichiro Kuze.
Wkrótce rajdowymi pomysłami zarazili się szefowie FHI i Subaru, a pan

Rajd Safari (1990 rok).
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Noriyuki Koseki został szefem raczkującego jeszcze Subaru Rallye Team
Japan. Zespół ten początkowo nie
występował systematycznie w rajdach
międzynarodowych, ale za stałe pole
do rozwoju przyjął jedną z najtrudniejszych imprez, Rajd Safari, gdzie od
roku 1980 wystawiał, z ówcześnie najlepszymi kierowcami, kolejne wersje
Subaru Leone RX Turbo grupy A.
W drugiej połowie lat 80. nad rajdową
przyszłością ekipy Subaru zawisły na
pewien czas ciemne chmury. W firmie

Rajd Safari (1990 rok).

www.plejady.subaru.pl

Subaru powstał pomysł, by zająć się
Formułą 1, a dokładniej by dostarczać
zespołom dwunastocylindrowy silnik
w układzie bokser. Nie odniesiono jednak natychmiastowego sukcesu i głos
„rajdowców” zaczął się znowu liczyć.
Pan Koseki nadal szefował zespołowi
walczącemu na trasach rajdowych, natomiast pan Kuze przekonywał prezesów, że firma ma przecież broń, która
pozwoli jej zabłysnąć właśnie w dyscyplinie rajdowej – turbodoładowane
samochody z napędem czterech kół.
Trzeba je tylko naprawdę dobrze przygotować. A wiadomo było, że wkrótce
rozpocznie się produkcja nowego modelu (Legacy), który będzie potrzebował energicznej promocji.
Własna firma tuningowa
W kwietniu 1988 roku zapadła brzemienna w skutkach decyzja. Powstała
specjalistyczna firma należąca do FHI,
mająca zająć się działalnością sportową Subaru. Prezesem tego przedsięwzięcia, które miało początkowo
tylko dwóch pracowników, został pan
Ryuichiro Kuze, ówcześnie jeden z dyrektorów w koncernie Fuji Heavy Industries. Drugim pracownikiem był pan
Ogawa, szef administracyjny.
Nazwa firmy mówi dzisiejszym fanom
Subaru bardzo wiele – była to Subaru
Tecnica International, czyli STi (kilka
lat później zmieniono zapis nazwy firmy na „STI”). Nie każdy jednak wie, że
STi w początkach działalności miała
biuro o powierzchni 3,3 m2 i mieściła się kątem w dziale prasowym FHI
w Shinjuku. Jak się jednak okazało, to
nie wielkość biura decyduje o rzeczywistym znaczeniu przedsięwzięcia...
W pierwotnym zamyśle STi rzeczywiście miała zajmować się jedynie
zarządzaniem aktywnością samochodowo–sportową koncernu,
a sam zespół sportowy kierowany
był nadal przez pana Koseki, jako

Pan Ryuichiro Kuze (po lewej) oraz Pan Noriyuki Koseki (po prawej).
Zdjęcie zrobiono podczas cyklu WRC w 1995 roku, gdy Colin McRae został najmłodszym
zdobywcą tytułu.
W tym miejscu wtrąćmy małą dygresję.
Każdy miłośnik Subaru zna dobrze logo
firmy STi. W rzeczywistości mało się ono
zmieniło od roku 1988 i ciągle intryguje
charakterystycznym kolorem liter –
różowych lub purpurowych, zależnie od
oświetlenia i interpretacji. Na tradycyjnie
niebieskim kolorze sportowych Imprez
nawet ładnie się prezentuje, ale przecież gdy
zakładano firmę, o niebieskich barwach
papierosów 555 jeszcze nie myślano. A więc,
o co w tym chodzi? Czy nie jest to trochę...
niemęskie? Wręcz przeciwnie!
Okazuje się, że japońska tradycja wiąże
ten kolor (momoiro) z typowo przecież
japońskim drzewem – kwitnącą na wiosnę
wiśnią (sakura), której pąki są początkowo
białe, a potem różowieją. I dla Japończyka
jest to wyjątkowo męski symbol młodego
wojownika (samuraja) przystępującego do
pierwszej walki w życiu. A jeżeli odczytać
ten kolor jako purpurowy lub fioletowy
(murasaki), to wiąże się on tradycyjnie
z młodością, energią i podniosłym duchem.
Widać więc, co miał na myśli Noriyuki Koseki
gdy przyjął takie kolory dla swego zespołu
rajdowego.

Pan Fumio Wakao, zdjęcie z magazynu dla
kolekcjonerów modeli samochodów.

Pan Hideharu Tatsumi, na torze
Nürburgring w czerwcu 2011 roku.
W słynnym, 24-godzinnym wyścigu,
czterodrzwiowy WRX STI tS zwyciężył
w klasie SP3T.
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Colin McRae wygrywa rajd
Nowej Zelandii w 1993 roku.

działalność zewnętrzna. Wkrótce miało się to jednak zmienić, i to
radykalnie. Prezes Ruichiro Kuze
podjął mocne postanowienie, że
Subaru sięgnie najwyższych szczytów rajdowego sportu samochodowego, a to wymaga innego profilu
działania. Jednak pierwszym jego
przedsięwzięciem była próba pobicia
rekordu prędkości w jeździe długodystansowej seryjnym samochodem,
przez Legacy, które miało wkrótce
oficjalnie zadebiutować. Próba rozpoczęła się drugiego stycznia 1989 r. na
torze w Arizonie. W jej trakcie pobito
kilka rekordów (najważniejszy to rekord prędkości na trasie 100 000 km
– 223,35 km/h), a niektóre z nich pozostają aktualne do dzisiaj (więcej o tym
zagadnieniu można przeczytać w nr
4(27)/2009 „Plejad”).

obiecujące, choć pierwsze i jedyne
zwycięstwo przyszło dopiero w roku
1993, gdy Colin McRae wygrał rajd
Nowej Zelandii. Ta działalność prowadzona była już jednak w inny sposób
niż dotychczas. Pan Kuze wcześniej
zauważył, że prowadzenie zespołu rajdowego z Japonii nie przyniesie sukcesu. Centrum sportów samochodowych o zasięgu światowym to jednak
Europa, a dokładniej Wielka Brytania.
Tu są firmy i ludzie z gigantycznym

doświadczeniem i z nich trzeba skorzystać. Tylko którą firmę wybrać?
Podczas rajdu Safari 1989 pan Kuze
spotkał się z szefem brytyjskiej firmy
tuningowej Prodrive, która miała już
spore doświadczenie w wystawianiu
samochodów rajdowych i wyścigowych grupy B. Akurat w tym czasie
zmieniły się regulaminy rajdowe
i Prodrive poszukiwało nowych klientów, mogących startować w obowiązującej teraz grupie A. W ten sposób

Rajdy WRC trzeba powierzyć Anglikom
Legacy miało też zostać pierwszą
poważną bronią Subaru w rajdach
WRC. Rajdowe występy tego modelu
zaczęły się w roku 1990 i były bardzo
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Subaru i STi oraz Prodrive idealnie
się uzupełniały. Wkrótce powstał
nowy, zarządzany w Europie zespół
Subaru World Rally Team, który
zaczął starty nowym Legacy i miał
przygotowywać kolejny samochód
– Imprezę. Tę historię mieliście Państwo możliwość poznać szczegółowo
w poprzednich wydaniach pisma.
Czy historię STI należy w tym miejscu zakończyć? Firma miała przecież zająć się zarządzaniem sportem
samochodowym Subaru i zrobiła to
radykalnie – przekazała go do Europy. Po to, aby być łącznikiem między
producentem samochodów a autonomicznym zespołem rajdowym, nie potrzeba specjalnych zasobów.
Jednak pan Kuze miał inne, daleko
idące pomysły. Pierwszy, to przygotowywanie wszystkiego tego, czym nie
będzie się zajmował Prodrive, czyli
wyczynowych samochodów produkcyjnych, wtedy tzw. grupy 1. A to wymaga bardzo intensywnych kontaktów
na linii producent aut seryjnych – konstruktor części wyczynowych. Drugi pomysł to transferowanie konstrukcji aut startujących w rajdach
WRC w kierunku zwykłego klienta,
czyli przygotowywanie drogowych
samochodów sportowych, także na
zamówienie. Obie działalności potrzebowały czasu, by się rozwinąć
i rzeczywiście STI przez te ponad
dwadzieścia lat pozostaje w ciągłym
rozwoju. Można też powiedzieć, że
choć STI jest wobec całego Subaru
po prostu mikrusem, jej działanie
pchnęło wielką firmę produkcyjną
na szczególne tory. Całkiem możliwe, że gdyby nie turbodoładowane rajdowe Imprezy i ich drogowe odpowiedniki, oraz gdyby nie
przygotowywane na zamówienie
inne modele Subaru, na niektórych
rynkach ten szczególny producent
byłby mało znany, lub musiałby

Dziś główne biura STI mieszczą się
w dzielnicy Mitaka, w Tokio, zaś dział testów
nadwozi i podwozi znajduje się w zakładach
Ohta w Gunma, oraz w zakładach
Tochigi. Obecnie w STI pracują łącznie 72
osoby, z czego trzydzieści to inżynierowie
i konstruktorzy, a kilku pracowników to
mechanicy.
Firma ma obecnie charakter przede
wszystkim badawczy i konstrukcyjny
(przygotowywanie silników, układów
napędowych, nadwozi i podwozi oraz
testowanie całych samochodów),
a pozostałe ważne działy zajmują
się planowaniem biznesowym
i homologowaniem samochodów grupy N,
obsługą prasową działalności sportowej,
a także oczywiście sprzedażą.
Głównym inżynierem STI jest obecnie
pan Hideharu Tatsumi, weteran działu
konstrukcyjnego samochodów seryjnych, od
pięciu lat kierujący konstruowaniem części
i całych samochodów specjalnych edycji,
oraz zarządzający startami zespołu STI na
torze Nürburgring. Głównym projektantem
i stylistą STI jest obecnie pan Fumio Wakao,
również weteran stylizacji wielu modeli
seryjnych Subaru.
Pierwszy, zasłużony prezes STI, pan Ryuichiro
Kuze, zmarł po ciężkiej chorobie w roku
2005. Odtąd corocznie, w czasie rajdu
Japonii, przyznawana jest dla najlepszych
załóg startujących samochodami
produkcyjnymi, nagroda jego imienia.
W roku 2007 zdobywcami tej nagrody byli
Leszek Kuzaj z Craigiem Perry.

znaleźć całkiem inną drogę promocji. Nawet dziś, gdy Subaru nie
uczestniczy już w serii rajdowej
WRC, właśnie symbol STI pozwala
marce promować się w innych dyscyplinach sportu samochodowego
(samochody produkcyjne) i wśród
tradycyjnie dużej grupy fanów.
O dalszych dokonaniach firmy napiszemy bardziej szczegółowo w następnych odcinkach.
Materiał zdjęciowy dzięki uprzejmości
firmy STI (Subaru Tecnica International).
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Most solidarności
- polskie wakacje
dla dzieci z Japonii

24 lipca - 10 sierpnia 2011
„Gdy niedługo po tragedii, która rozegrała się w Japonii, do naszego biura
wpłynęły pierwsze maile z prośbą o udzielenie pomocy poszkodowanym,
od razu wiedzieliśmy, że nie możemy pozostać obojętni wobec
nieszczęścia ludzi dotkniętych tym strasznym kataklizmem.” – powiedział
prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego Włodzimierz Kwieciński.
Wkrótce po trzęsieniu ziemi w Japonii w biurze PZKT narodziły się
pomysły, dzięki którym powstał projekt „Most solidarności – polskie
wakacje dla dzieci z Japonii”.

2

4 lipca przyjechała do Polski grupa 30 dzieci z Japonii,
z Tohoku – regionu, który
najbardziej ucierpiał w wyniku trzęsienia ziemia i tsunami. Gdy w niedzielę
w nocy na parking Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo –
Stara Wieś koło Przedborza wjechał
autokar z młodymi Japończykami, nie
wiedzieliśmy jeszcze, że dla nas – organizatorów i wolontariuszy zaangażowanych w realizację tego projektu
- będzie to niezwykłe doświadczenie,
którego nie zapomnimy do końca życia.
Dzieci były zmęczone wielogodzinną
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podróżą, trochę zagubione, ale jednocześnie radosne, uśmiechnięte, pełne
optymizmu i ciekawe tego, co dla nich
przygotowano. Na drugi dzień zapoznanie z opiekunami, organizatorami
i wolontariuszami, rozdanie upominków, zwiedzanie ośrodka i już stało się
jasne, że to będą niezapomniane wakacje.
W czasie 5–dniowego pobytu w ośrodku w Starej Wsi dzieci uczestniczyły
w treningach karate, grach zespołowych na boisku oraz wycieczkach pieszych i rowerowych. Młodzi Japończycy mieli również okazję zapoznać się
www.plejady.subaru.pl

Zdjęcie zrobione w trakcie pobytu dzieci w Centrum
Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo - Stara Wieś
(fot. Kasia Krzywańska).
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Zdjęcie zrobione w trakcie pobytu dzieci w Centrum
Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo - Stara Wieś
(fot. Kasia Krzywańska).

fot. Archiwum Akademii Karate Tradycyjnego
w Niepołomicach

Zdjęcie zrobione w trakcie pobytu dzieci w Centrum
Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo - Stara Wieś
(fot. Kasia Krzywańska).

z polską kulturą. Robili wycinanki,
uczyli się podstawowych słów w języku polskim oraz polskich tańców
ludowych. Zorganizowaliśmy dla
nich również przejażdżki bryczką po
okolicznym lesie i spływy kajakowe
rzeką Pilicą.
Czas mijał bardzo szybko. Nikt nie
wspominał tragedii, która kilka miesięcy temu rozegrała się w Japonii. Nikt
nawet o niej nie myślał. Na twarzach
dzieci cały czas gościł uśmiech. Widać
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było, że czują się tu dobrze, co dawało
nam wielką satysfakcję.
W piątek 29 lipca dzieci pojechały na
wycieczkę do Krakowa i Niepołomic.
Zwiedziły m.in. Zamek Królewski
w Niepołomicach, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa oraz Zamek
Królewski na Wawelu. Odwiedziły
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha, po której osobiście oprowadził ich znany polski reżyser Andrzej
Wajda wraz ze swoją żoną Krystyną

Zachwatowicz (fundatorzy Mangghi).
Poruszając się meleksami, zwiedziły
Stare Miasto i Kazimierz. Podczas jazdy entuzjastycznie witały się z polskimi
przechodniami. Szczególnie spodobały im się polskie kościoły. Zwiedziły
również Kopalnię Soli w Wieliczce.
Tam schodami zeszły 135 m pod ziemię. Były pod wrażeniem. Jak same
stwierdziły, nie spodziewały się, że tak
ładne widoki zastaną głęboko pod ziemią. Na zakończenie wycieczki dzieci
www.plejady.subaru.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony MSZ (http://www.msz.gov.pl/Most,Solidarnosci,–,polskie,wakacje,dla,dzieci,z,Japonii,44802.html).
Wykonane w czasie spotkania dzieci z Pierwszą Damą - Panią Anną Komorowską.

skorzystały z atrakcji Parku Wodnego w Krakowie.
1 sierpnia nasi japońscy goście wrócili do Centrum Japońskich Sportów
i Sztuk Walki Dojo – Stara Wieś. Tu
dołączyły do nich dzieci i młodzież
z Lublina, Halinowa i Szczecina oraz
grupa dzieci z Polskiej Federacji Aikido. Oprócz zajęć integracyjnych dodatkowymi atrakcjami były dyskoteki
oraz mecze siatkówki i koszykówki,
w których rywalizowały ze sobą drużyny Polski i Japonii. Młodzież
oprócz zabawy pilnie przygotowywała się do występów zaplanowanych
na „Sayonara Piknik”, który odbył się
w niedzielę - 7 sierpnia w Starej Wsi.
Do Dojo w Starej Wsi na pożegnalny
piknik przybyli znamienici goście,
m.in. Kazuko Shiraishi - minister radca w Ambasadzie Japonii w Polsce,
Jolanta Chełmińska – wojewoda łódzki, Jerzy Pomianowski – podsekretarz
stanu ds. polityki wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
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Zdjęcia pochodzą ze strony MSZ (http://www.msz.gov.pl/Most,Solidarnosci,–,polskie,wakacje,dla,dzieci,z,Japonii,44802.html).
Wykonane w czasie spotkania dzieci z Pierwszą Damą - Panią Anną Komorowską.

przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych oraz sponsorzy.
Młodzież japońska i polska przygotowała pokazy taneczne oraz pokaz
aikido i karate tradycyjnego. Opiekunowie japońskiej grupy również
wystąpili podczas pikniku. Akiko
Oikawa zaśpiewała tradycyjne pieśni
japońskie, zaś Hideharu Sakamoto
wykonał japońskie piosenki rybackie.
Ostatnim etapem w realizacji projektu
„Most solidarności – polskie wakacje
dla dzieci z Japonii” był pobyt w Warszawie. Była to wycieczka niezwykła.
W Ambasadzie Japonii dzieci spotkały się z Panią Minister - Radcą Kazuko
Shiraishi, a następnie udały się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie młodzież
została przyjęta przez Annę Komorowską - żonę prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyli również m.in.
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Jerzy Pomianowski - podsekretarz
stanu w MSZ, Tadeusz Szumowski wicedyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ, Kazuko Shiraishi oraz
Włodzimierz Kwieciński - prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

W czasie spotkania dzieci przekazały
Pierwszej Damie list do prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Wczesnym rankiem 10 sierpnia dzieci
wyleciały z Warszawy do Tokio. Poczuliśmy straszną pustkę, a jednocześnie

www.plejady.subaru.pl

Zdjęcia wykonano w Ambasadzie Japonii
w czasie spotkania z Panią Minister - Radcą Kazuko Shiraishi
(fot. Maciej Nerc).

ogromną satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. W czasie 17-dniowego pobytu w Polsce daliśmy im szansę
oderwać się od trudnej sytuacji w ich ojczystym kraju. Miały możliwość zapomnieć i odciąć się od bolesnych wspomnień. Wierzymy, że doświadczenia,
które tu zdobyły, dodadzą im sił, aby po
powrocie do Japonii odważnie zmierzyć
się z czekającymi tam problemami. To
było niezwykłe doświadczenie, które
uświadomiło nam , że nie ma takiego
problemu, którego nie można rozwiązać, gdy wokół siebie ma się dobrych
ludzi o wielkich sercach.
To koniec… ale pierwszego etapu.
Pełni pozytywnych emocji z całą
pewnością w kolejnych latach będziemy kontynuować ten projekt. Bogatsi
o zdobyte doświadczenia już planujemy kolejne wakacje…
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historia

Sony - historia firmy
Kalendarium komputerów osobistych (cz. 2)
Ultramobilne, kolorowe i multimedialne VAIO jakie znamy dzisiaj
w niczym nie przypominają pierwszych komputerów stworzonych
przez firmę Sony. Poznaj historię, która rozpoczyna się w 1982 roku od
powstania pierwszego 8-bitowego komputera osobistego SMC-70 po
zaawansowane rozwiązania technologiczne stosowane w najnowszych
modelach VAIO. Zobacz jak na przestrzeni lat zmieniały się komputery
firmy Sony.
Komputery osobiste

wyposażony w wysoce zaawansowany
14,1-calowy wyświetlacz SXGA LCD
(1400 x 1050). Model zapewniał również przedłużony czas pracy do około
7 godzin w warunkach standardowego
użytkowania.

• 2000 – PCV-LX80/BPK
Tablet z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem, wyposażonym w dwa zawiasy umożliwiające odchylenie ekranu
o około 65 stopni. Urządzenie posiadaPCG-U1

PCV-LX80/BPK

ło pokrywę na klawiaturę, ułatwiającą
pracę na nim, co wyróżniało go spośród innych.
• 2000 – PCG-QR1/BP

PCG-Z1/P

Półprzezroczysta czarna obudowa
zamknięta w przypominającym aluminium futerale. Dzięki uchwytowi
z aluminium, ten model VAIO mógł
być z łatwością noszony jak aktówka.
• 2002 – PCG-U1
Najmniejszy i najlżejszy* komputer
z systemem operacyjnym Microsoft
Windows XP. Unikatowe rozwiązania
zastosowane w tym modelu pozwalały
na wygodną pracę nawet wówczas, gdy
konieczne było trzymanie go oburącz.

• 2003 – PCG-X505
VAIO 505 Extreme był najnowocześniejszym notebookiem mobilnym.
Dzięki wysokiej jakości materiałom
zastosowanym wewnątrz i na zewnątrz obudowy był wyjątkowo lekki
i smukły – grubość jego obudowy to
jedyne 9,7 mm.
PCG-X505

*stan na 1 kwietnia 2002

PCG-QR1/BP
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• 2003 – PCG-Z1/P
Notebook VAIO serii Z wykorzystujący technologię Centrino (zaprojektowaną
wyłącznie z myślą
o
mobilności),
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M A T E R I A Ł

S P O N S O R O W A N Y

• 2006 – VGC-LA70B, VGC-LB50B
Seria L wykracza poza konwencjonalne pojęcie notebooków i komputerów stacjonarnych oferowanych klientom jako „wszystko
w jednym”. Seria L jest zaprosze-

pracy oraz lepszą odporność na wstrząsy.

VGC-LB50B

• 2006
– VGN-UX90PS, VGN-UX90S
VAIO serii U to niewielkich rozmiarów komputer, który używa dyski
typu flash zamiast konwencjonalnych dysków twardych. Ważący
jedyne 492 gramy zapewnia
szybki dostęp do zapisanych plików, dłuższy czas

VGC-LA70B

niem do nowego stylu życia, możesz go używać gdziekolwiek jesteś.

VCN-AR70B

• 2006 – VCN-AR70B
VAIO serii A był pierwszym na
świecie notebookiem z napędem
Blu-ray*. Umożliwiał oglądanie
i edycję filmów HD w pełnej
rozdzielczości i zapisanie ich
w formacie BD.
*stan na 16 maja 2006

VGN-UX90PS

• 2006 – VGNP70H
Ten model jest wystarczająco mały, by
móc nosić go w kieszeni lub torebce,
a mimo to posiada
wszystkie

VGNP70H

funkcje, w jakie wyposażone są komputery o standardowej
wielkości.
• 2009 – VAIO serii W
Seria W to nowa linia w ofercie VAIO zapewniająca niską
cenę i zaprojektowana głównie z myślą o pracy w Internecie oraz wysyłaniu wiadomości e-mail.

Vaio serii W

VGN-UX90S
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felieton

tekst: Peiper

Moja deklaracja wyborcza, czyli
o ile mnie pamięć nie myli… mam sklerozę

O

dkąd pamiętam zawsze przed
wyborami wmawiano mi, że
uczestnictwo w nich, to mój
obywatelski obowiązek. Kilka lat temu
nastąpiła pewna zmiana, która sprawiła, iż teraz jest to mój demokratyczny
obowiązek. Zmiana ta jest dla mnie
bardzo istotna, ponieważ o ile dawniej,
nie mając wpływu na to, kogo wybieram byłem niezadowolony, o tyle teraz,
odkąd mam wpływ i znam kandydatów - jestem jeszcze bardziej niezadowolony.
To dokładnie tak samo jak z moją służbą wojskową. Dostałem powołanie do
marynarki, ponieważ jednak pływam
jedynie „rozpaczliwcem” i wymiotuję
jak buja, wylądowałem w WSW (Wojskowa Służba Wewnętrzna) gdzie kazano mi dręczyć podobnych do mnie nieszczęśników, a to powodowało u mnie
nie tylko wymioty, ale wręcz odrazę. Obie formacje pasjonowały mnie
w równym stopniu, gdyż od dziecka
jestem pacyfistą. Dlaczego uważam, że
podobnie jest z wyborami? Ponieważ
62

każdy następny rząd w tym kraju od
wielu lat bujaniem prowokował u mnie
wymioty i każdy następny budził większą odrazę, a wszystkie w równym stopniu mnie rozczarowały, gdyż jestem
idealistą. Wkurza mnie, że ja głosując
mam spełnić swój demokratyczny obowiązek, a rząd rządząc, nie odczuwa
demokratycznego obowiązku spełniania swoich przedwyborczych obietnic.
Przecież nie znając tych ludzi osobiście,
głosuję na program jaki prezentują.
W jakim celu zatem miałbym poświęcać swój wolny czas stojąc w kolejce do
urny? Tylko po to, żeby poprawiać statystykę wyborczą? Po wyborach na których nie byłem, wszyscy odmówią mi
prawa do krytykowania rządu, gdyż nie
głosowałem. Gdybym poszedł, wybrał
i chciał krytykować, to mi powiedzą żebym zamknął dziób, bo sam sobie tak
wybrałem. Skoro wychodzi na jedno,
postanowiłem w dniu wyborów połazić
po górach, przynajmniej nie było tłoku.
Jako ateista i bardzo lekko półśrednio majętna osoba (z naciskiem na

„bardzo”) głosowałem kiedyś na lewicę, która statutowo powinna dogadzać
biedocie i mieć laickie podejście do życia, ale wtedy lewica zaczęła chodzić do
komunii świętej, grupowo odwiedzać
plac św. Piotra, całować pierścionek,
a rencistom, emerytom, bezrobotnym
i bardzo lekko półśrednio majętnym
pokazała gest mojego ulubionego tyczkarza. Dla mnie osobiście przegięli
w momencie, gdy za wstawiennictwem
lewicowego premiera wydano facetowi w bogato zdobionej kiecce, jedyną
w Polsce koncesję (bezterminową) na
wydobywanie bursztynu z przeznaczeniem na budowę ołtarza. Było to cirka,
coma, przecinek osiem lat temu i z moich skromnych obliczeń wynika, że na
dzień dzisiejszy, materiału wystarczy na
ołtarz widoczny gołym okiem z księżyca, a gołym okiem widać, że nie zbudowano żadnego. Zwiedzałem nie tak
dawno Wybrzeże i Gubałówki usypanej
z tego minerału również nie zauważyłem. Znaczy, że towar dobrze schodzi
na cele liturgiczne, a Watykan dalej się
www.plejady.subaru.pl

grzebie z beatyfikacją trupa Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Jak już wspomniałem - z założeń statutowych wynika, że lewica powinna
dogadzać biedocie, natomiast prawica
kapitalistom. W praktyce każdy rząd
poddany jest presji lobbingu, a nie słyszałem o lobby emerytów i rencistów,
a tym bardziej bezrobotnych. A tak
a propos, przyjęta w lipcu 2005 roku
ustawa o lobbingu jest tak beznadziejnie
koszmarnym bublem legislacyjnym, że
już lepiej było zalegalizować korupcję.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową „ustawa o lobbingu w Polsce”
i zanurzyć się w pasjonującej lekturze
z której nic nie wynika, bo być może takie było założenie jej twórców.
Moje i rządu cele są radykalnie rozbieżne. Rząd dba o finanse państwa, a ja
o swoje i od dawna robię wszystko, żeby
ta kasa się nie mieszała, niestety bezskutecznie. Rząd podpisał konkordat,
którego byłem, jestem i będę zagorzałym wrogiem, a niestety muszę łożyć na
nauczycieli religii, utrzymywać policję,
która boi się bandytów, bulę na sędziów,
którzy ich wypuszczają na wolność, na
urząd skarbowy, który mnie okrada, na
lekarzy, którzy na państwowych posadach prowadzą swoją prywatną praktykę, czy wreszcie na – pożal się Boże - nauczycieli. Rząd jest odpowiedzialny za
politykę ubezpieczeń społecznych, która jest jawnym złodziejstwem w imieniu prawa i każdego dnia upewnia nas
w przekonaniu, że żyć należy krótko, bo
nie jest w stanie nas wszystkich staruchów utrzymać. Rząd dogadza przedsiębiorcom, ponieważ oni tworzą stanowiska pracy, co powinno przynosić efekt
w postaci zmniejszenia bezrobocia. Nie
dbając jednak o ustalenie dostosowanej do realnych warunków rynkowych
minimalnej płacy, sprawili, że efekt jest
odwrotny. Ludzie zamiast głodowych
pensji wolą bezrobocie i szarą strefę,
którą tworzą jak mniemam kosmici,

no bo chyba nie ci sami przedsiębiorcy,
w celu uniknięcia płacenia podatku,
składek ZUS, użerania się z chorymi,
ciężarnymi i wiecznie nienażartymi,
chciwymi pracownikami, rozszarpującymi jak hieny 20% ich przychodu? Nie
uogólniam oczywiście, jednak ustalona
i usankcjonowana przez rząd minimalna płaca w Polsce jest niższa niż zapomoga socjalna w wielu krajach Europy,
natomiast koszty utrzymania porównywalne lub nawet wyższe, a coś mi się
obiło o uszy, że niewolnictwo zdelegalizowano. Aha!!! Już pamiętam! W Ameryce.
Chciałbym móc oddać głos na konkretnych, odpowiedzialnych ludzi, niestety
wśród polskich polityków takich nie
ma. Najlepszym dowodem na to jest
fakt, że jak tylko na dobre rozgorzała walka wyborcza, od razu wszystkie
partie pozwały się nawzajem do sądu,
oczerniły i jak to w naszym kraju tradycja karze - ośmieszyły. Jedne wewnętrznymi walkami na listach wyborczych,
inne bzdurnymi lub nierealnymi obietnicami powtarzanymi jak mantra i nie
realizowanymi od wielu lat, a ta najśmieszniejsza partia – kampanią wyborczą w przedszkolach, co mnie nawet
nie zdziwiło, ponieważ prowadzona jest
na podobnym poziomie (nie obrażając
naturalnie przedszkolaków). Oddawanie głosu na mniejsze zło mnie nie zadowala. Uważam, że nawet to mniejsze
jest zbyt duże. Fanatycy w dzierganych
nakryciach głowy poszli do urn pchani
„słowem bożym” i wiadomo jaki był ich
wybór, ale pomału zaczyna mi to powiewać liściem filodendrona (może skleroza pozwoli mi nie zapomnieć, że muszę
go podlać). Posmakowałem już w swoim życiu wisienki z tortu i gotowanych
obierek, stałem na szczycie i leżałem na
dnie i niewiele jest rzeczy, które mnie
mogą zdziwić lub zaskoczyć, ale prędzej
się przekonam do życia pozagrobowego
niż do uczciwości polityków.

Nie głosowałem na lewicę, ponieważ
czuję się przez nią zignorowany i oszukany, nie zagłosowałem również „jak
Bóg przykazał”, bo uważam, że narodowy nacjonalizm jest gorszy od dżumy. Na to, co od nacjonalistów odpadło
w ostatnich miesiącach też nie, bowiem
nie odpadło z uwagi na różnicę światopoglądu, a jedynie pożarło się z prezesem. Partia starająca się o reelekcję, to
taka siła spokoju, że kojarzy mi się Pawulonem i eutanazją. A ludowcy? No
cóż… uprawiam kilka arów trawnika
i lubię się napić, ale na dożynki mnie nie
zapraszają.
Polityk ma strasznie pokręcony umysł.
Z jednej strony chciałby, żebym miał
sklerozę, zapomniał o wszystkim co
spaprał, o aferach, ustawach, które
zamiast mi pomóc - utrudniają mi
życie, o mordobiciach w Sejmie i na
salach sądowych, kłamstwach, przekrętach, kombinatorstwie, niekompetencji, nie spełnionych obietnicach
i o tym, że przez całą kadencję mnie
olewał. Ale z drugiej strony chciałby
żebym zapamiętał nowe obietnice
i nie zapomniał pójść na wybory. To
niech się zdecyduje, czy ja mam mieć
tę sklerozę czy jej nie mieć? W moim
przypadku to i tak już nie ma znaczenia, ponieważ jeżeli miałem ją mieć,
to zapomniałem o wszystkim łącznie
z wyborami, a jeżeli miałem jej nie
mieć, to pamiętam wszystko i właśnie
dlatego nie poszedłem.
Nie poszedłem nie dlatego żeby zrobić
komuś na złość, a jedynie dlatego, że
uważam, iż jest to bezcelowe. Nawet
gdyby cały naród zbojkotował wybory, to politycy wytłumaczyliby to sobie
na swój pokrętny sposób : naród nie
dorósł do demokracji. Nikt z nich nie
zastanowiłby się nad przyczyną, ponieważ do tego żeby się zastanawiać potrzebny jest mózg.
Byliście, wybraliście, gratuluję.
PS. Podlałem filodendron.
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sklepik

Sklep Subaru
to nie tylko odzież oraz gadżety promocyjne.
Fani samochodów ze znakiem gwiazd na grillu mogą zaopatrzyć się również w modele tych bardziej
popularnych aut oraz także niektóre - historyczne już - repliki pojazdów.
Wiele modeli, szczególnie Imprez występuje w wersji seryjnej oraz w wielu odmianach sportowych, z różnych
rajdów, kierowanych przez różnych kierowców.
Do naszej oferty ostatnio dołączyły modele Subaru Legacy pierwszej generacji w kilku odmianach:

S11MCLC227: 99 zł

Model Subaru Legacy 2.0 Turbo RS Type RA WHITE

S11MRAC218: 109 zł

Model Subaru Legacy RS #6 A.Vatanen & B. Berglund 1000 Lakes Rally 1992

S11MRAC216: 109 zł

Model Subaru Legacy RS #7 (555) C. McRae/D. Ringer Winner Rally New Zealand 1993
Więcej o zwycięstwie Colina McRae można przeczytać w artykule
„Prawdziwa promocja marki przez sport” na stronach 48-53.

S11MCLC226: 99 zł

Model Subaru Legacy 2.0 Turbo RS 1989 BLUE

Pełną ofertę modeli Subaru znajdziecie Państwo na stronie www.sklep.subaru.pl w dziale „Modele”.
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AutoMoto
nr 5/2011 (180)

„Wściekle szybkie”
(WRX STI, Porsche Cayman S)
Czy czteronapędowe Subaru jest
w stanie pokonać tylnonapędowe
Porsche z centralnie umieszczonym silnikiem? Postanowiliśmy
raz na zawsze rozwiać wątpliwości: na torze w Kielcach Impreza
WRX STI stanęła przeciwko Caymanowi S.
Te dwa piekielnie szybkie auta
różni bardzo wiele. Zaczynając
od filozofii budowy, a na ponad
50-procentowej różnicy w cenach
kończąc. Czy to jednak oznacza,
że są to samochody nieporównywalne? Absolutnie nie. Łączy
je przecież wspólny mianownik:
osiągi na bardzo wysokim poziomie, zbliżonym do aut wyczynowych. Jeżeli więc porównywać te
dwa samochody, to tylko na torze
wyścigowym, gdzie możliwe jest
znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytanie: który jest szybszy przy
tak zwanej jeździe na 100%.

Dwa boxery
Oba modele dysponują niepospolitymi układami napędowymi. W Porsche sześciocylindrowy boxer o mocy
320 KM leży centralnie tuż przed tylną osią i napędza tylne koła. Z kolei
w Subaru, również słynącym z produkcji doskonałych silników boxer,
jednostka o mocy 300 KM przekazuje
napęd do skrzyni biegów umieszczonej za linią przednich kół, która z kolei
rozdziela moment obrotowy na przednią i tylną oś w nierównej i w zmiennej proporcji. (...)
Turbodoładowanego boxera Subaru
nie można nazwać typowym przedstawicielem jednostek turbo. Krótki
skok tłoka i związane z tym chętne
wkręcanie się na obroty ponad 7 tys.
to ewidentne cechy silnika wyczynowego, nieczęsto spotykane wśród popularnych jednostek doładowanych.
Powód wyboru takiej konstrukcji był
w prawdzie dość prozaiczny: silnik
o dłuższym skoku tłoków mógłby po
prostu się nie zmieścić między podłużnicami komory silnika, ale pomijając powody - efekt jest doskonały. Lubiąca wysokie obroty jednostka
daje nie mniejszą frajdę z jazdy niż
silnik Porsche. Doładowująca z ciśnieniem 1 bara turbosprężarka IHI
pozwala wyzwolić ogromny moment
obrotowy - aż 407 Nm. I w dodatku
wszystko odbywa się z wielką klasą.
Wyścigowo lub rajdowo
(...) Układ przeniesienia napędu
w Subaru to z kolei konstrukcja o typowo rajdowym rodowodzie. Silnik
wisi wprawdzie nad przednią osią, ale
asymetryczny centralny mechanizm
różnicowy dba o to, by rozdział momentu na obie osie podążał za aktualną przyczepnością kół. Standardowo na tylne koła kierowane jest 64%
napędu, ale na zakręcie i na śliskim
proporcja przód - tył ulega zmianie.

Kierowca może zdać się na komputerowo sterowany rozdział, lub – jeżeli
wie czego chce - przejąć manualną
kontrolę nad centralnym mechanizmem różnicowym.
Pozostałe „dyfry” również nie są rzucone na pastwę losu: przedni ma blokadę samoczynną (typu śrubowego),
natomiast tylny to konstrukcja typu
Torsen.
Zastosowany w Subaru napęd znacznie lepiej sprawdza się na nawierzchniach luźnych lub śliskich niż napęd
na jedną oś (jak w Porsche). (...)
Starcie na torze
Aby porównać parametry, wybraliśmy się na tzw. kartingową pętlę Toru
Kielce. Na najostrzejszych zakrętach
prędkość spadała do ok. 50 km/h, natomiast w najszybszych partiach prędkość dochodziła do 130 km/h.
Przy tak krętym torze nawet na suchej nawierzchni, napęd na obie osie
w Subaru stał się istotnym atutem. Japońskie auto łatwiej można było kontrolować w zakręcie i większa część
mocy mogła zostać przełożona na
efektywne przyspieszenie. Fabryczna elektronika sterująca centralnym
dyferencjałem pracuje tak dobrze, że
jakiekolwiek ingerencje w ustawienia
nie mają większego sensu.
(...) Jednak na krętym torze kartingowym, gdzie następuje gwałtowne
przenoszenie obciążeń pomiędzy
osiami i prędkości są relatywnie nieduże – tylny napęd musi uznać wyższość napędu 4x4. Pełne okrążenie
Subaru pokonywało w czasie o ponad
1 s krótszym niż Porsche. A to w bezpośrednim starciu oznacza różnicę
ponad czterech długości samochodu
na mecie.
Sytuacja zmieniłaby się jeszcze bardziej na plus dla Subaru, gdyby spadł
deszcz. W takich warunkach dynamiczna jazda Caymanem po krętym
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torze stawia najwyższe wymagania.
Jeden błąd i samochód ląduje poza
drogą.
Na mokrym asfalcie Subaru wybacza znacznie więcej. Auto pozwala
kierowcy naprawić swój błąd i „wybronić się” nawet z dość głębokiego
poślizgu. (...)
Mnóstwo regulacji
Subaru nie pozostaje w tyle, jeżeli chodzi o asystowanie kierowcy
w trudnych sytuacjach. Układ VDCS
(Vehicle Dynamics Control System)
jest japońskim odpowiednikiem ESP
i podobnie jak w Porsche, ma trzy tryby pracy. Po jednokrotnym wciśnięciu wyłącznika przechodzi on w tryb
sportowy, w którym stabilizacja toru
jazdy odbywa się bez ograniczania
mocy silnika, wyłącznie przy wykorzystaniu hamulców. Po dłuższym
przytrzymaniu przycisku system jest
całkowicie wyłączany i wszystko pozostaje w rękach kierowcy.
Centralnym pokrętłem SI-Drive kierowca może wybierać jeden z trzech
trybów pracy silnika. Podstawowy
„Sport” zapewnia dość dynamiczną
odpowiedź silnika na ruchy pedału gazu, optymalna do codziennej,
szybkiej jazdy. Tryb „Intelligent” spowalnia reakcję silnika, poprawiając
płynność jazdy i zmniejszając zużycie
paliwa. Natomiast tryb „Sport Sharp”
zmienia mapowanie silnika, powodując, że agresywnie reaguje on na dodanie gazu.
System VDCS w połączeniu z SI-Drive oraz regulacją ustawienia centralnego dyferencjału dają kierowcy dużą
frajdę z jazdy.
Koszty/eksploatacja
Subaru Impreza STI jest autem umiarkowanie drogim, ale w efekcie otrzymujemy w zasadzie samochód kompletnie wyposażony. Trzeba nabywcy
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o wyrafinowanych wymaganiach, by
znalazł coś do dokupienia z krótkiej
listy opcji. (...)
Pocieszającym faktem jest bardzo
przyzwoity poziom zużycia paliwa
w obu autach. Jeszcze 10 lat temu Subaru Impreza STI potrzebowało w mieście od 14 do 17 l/100 km. Nowy model
jest zdecydowanie oszczędniejszy. (...)
Jak na auta sportowe - oba są bardzo
oszczędne.

nie wydaje się zadaniem trudnym.
Zdecydowanie więcej kłopotu sprawia stworzenie układu jezdnego, który połączy w sobie zdolność do jazdy
w terenie z bezpiecznym, dynamicznym prowadzeniem na asfalcie. Tym
bardziej gdy pod maską auta pracuje
silnik, który nadaje mu przyzwoite
osiągi. Tak właśnie jest w przypadku
testowanych modeli. Oba są napędzane przez całkiem mocne 150-konne
silniki. (...)
Nadwozie/wnętrze
Koncepcja nadwozia jest identyczna,
ale już ilością miejsca w kabinie oba
auta dość mocno się różnią. Z przodu zarówno na nogi, jak i nad głową
więcej przestrzeni oferuje Subaru. (...)
Nacisk położono zdecydowanie na
odpowiednią jakość wykończenia. (...)
Nawet jadąc po mocno nierównej nawierzchni, nie doczekamy się choćby
jednego podejrzanego skrzypnięcia.
Z ergonomią też jest nieźle. (...)
Forester jest (...) lepszym wyborem,
jeżeli zamierzamy holować przyczepę
– może ona ważyć o 400 kg więcej niż
w przypadku CR-V.
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„Dwa żywioły”
(Honda CR-V, Subaru Forester)
Oba należą do segmentu kompaktowych SUV-ów, oba pochodzą z Japonii, oba napędzają 2-litrowe, benzynowe silniki o mocy 150 KM, oba
w wyposażeniu standardowym mają
napęd na 4 koła. A jednak Subaru Forester 2.0 i Honda CR-V 2.0i-VTEC to
dwa modele o całkowicie odmiennych
charakterach.
Skrót SUV – Sport Utility Vehicle –
w tłumaczeniu oznacza sportowy pojazd użytkowy. Zaprojektowanie przestronnego, uniwersalnego nadwozia

Komfort jazdy
(...) Zawieszenie Forestera można
docenić zwłaszcza poza utwardzonymi drogami. Przyda się także wyraźnie większy niż u rywala prześwit
(21,5 cm). (...)
Napęd
(...) Subaru stawia od lat na boxery. Nie
inaczej jest w zmodernizowanym niedawno Foresterze. Jednostka pracująca w tym aucie to nowa konstrukcja.
(...)
Układ jezdny
Wyżej należy ocenić Subaru. W sumie nic w tym dziwnego – przecież
ma ono stały napęd na cztery koła (...)
www.plejady.subaru.pl

Dodatkowo auto wyposażono w system lokalizacji satelitarnej (...) (automatycznie wzywa pomoc w razie
awarii), a także czujniki parkowania
i przyciemniane szyby. Wywindowało to cenę do 116 tys. zł, ale uznaliśmy,
że wszystkie dodatki były warte dopłaty.

www.moto.wp.pl
6 września 2011

„Po 60 tys. km: tanio, ale...”
(Subaru Forester 2.0D)
Forester 2.0D przejechał ponad
60 tys. km pod naszym czujnym
okiem. Efekt? Więcej niż zadowalający. (...) Samochody Subaru są znane i cenione z racji swoich doskonałych własności jezdnych. (...)
Musiało jednak upłynąć trochę czasu,
aby można było wyciągnąć pierwsze
wnioski dotyczące trwałości i niezawodności. Mieliśmy taką możliwość,
gdyż pokonaliśmy ponad 60 tys. km
Foresterem 2.0D w wersji XC, który
w stosunku do poprzedników dość
mocno się zmienił - obecnie przypomina bardziej SUV-a niż uterenowione kombi.
Gdy rozpoczynaliśmy jazdy jesienią
2008 r., nie wiedzieliśmy jeszcze, czy
legendarna trwałość Subaru cechuje
również i tę wersję. Natomiast wątpliwości nie było w kwestii wyposażenia. Bogata odmiana XC (choć nie jest
topowa) w standardzie oferuje m.in.
elektrycznie sterowane szyby i lusterka, automatyczną klimatyzację, podgrzewaną przednią szybę i lusterka
boczne, komputer pokładowy, tempomat, wielofunkcyjną kierownicę,
reflektory ksenonowe i - oczywiście
- stały napęd wszystkich kół.

Dobre wrażenie zrobił sam silnik.
Już pierwsze kilometry pokazały, że
wysokoprężny motor o mocy 147 KM
bez większych kłopotów napędza ważącego nieco ponad 1600 kg Forestera. Zmierzone przyspieszenie od 0 do
100 km/h: 9,7 s to bardzo dobry wynik, a co ciekawe - lepszy od podawanego przez producenta o 0,7 s! Trzeba
przyznać, że auto łatwo się rozpędza i wykazuje dobrą elastyczność
na 5. i 6. biegu.
Długie wycieczki z kompletem osób
na pokładzie i pełnym bagażnikiem?
Nie ma kłopotu! Forester radził sobie z tym całkiem dobrze, a silnik
zawsze stawał na wysokości zadania.
Należy go również pochwalić za brak
problemów z rozruchem nawet przy
temperaturach niższych niż -25 °C, co
w motorach wysokoprężnych nie jest
czymś typowym. (...) Jednak przede
wszystkim dieslowi Subaru należą się
pochwały za oszczędność - średnie
spalanie 7,0 l/100 km w przypadku
auta o takiej masie to dobry wynik.
(...)
Forester bardzo pewnie się prowadzi.
Pokonuje zakręty zgodnie z życzeniami kierowcy i nie wykazuje skłonności do nad- czy też podsterowności.
(...)
Podsumowanie - biorąc pod uwagę
trwałość starszych generacji Forestera, niecałe 70 tys. km to dla tego modelu zaledwie rozgrzewka, podczas
której nic nie powinno się psuć. (...)
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200 ruchomych części silnika
100 ekspertów

1 LOTOS QUAZAR

rekomendowany przez

LOTOS QUAZAR to oleje syntetyczne najnowszej generacji.
Stworzone przez międzynarodowy zespół specjalistów i naukowców zostały
poddane wszechstronnym testom. Profesjonalną jakość olejów
LOTOS QUAZAR potwierdza rekomendacja Subaru.
Ich niezawodności dowiodły mistrzowskie rezultaty fabrycznego zespołu
rajdowego Subaru (Mistrzowie Polski RSMP 2010*).
Dlatego LOTOS QUAZAR to gwarancja maksymalnej ochrony silnika
Twojego samochodu a dla Ciebie przyjemność z każdego sposobu jazdy.
*

1
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www.lotosquazar.eu
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