
Podsumowanie...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata

20.09.2004

Nr 06 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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WSTÊP

Niniejsze wydanie jest w znacznej mierze poœwiêcone 
majowemu Zlotowi Plejad. Pozwoliliœmy sobie w zwi¹zku 
z tym za³¹czyæ p³ytê CD. Znana w Polsce praktyka, która 
jednak w tym przypadku stanowi premierê na skalê kraju: 
prezentowany film dokumentalny poœwiêcony jest bo-
wiem Pañstwu - naszym czytelnikom. 
Czynimy to z tym wiêksz¹ przyjemnoœci¹, ¿e sami te¿ 
dobrze siê bawiliœmy. Ju¿ teraz zapraszam na nastêpny 
Zlot w czerwcu 2005! Ró¿nica pomiêdzy Zlotem a pra-
wodawstwem fiskalnym polega na tym, ¿e ten pierwszy 
jako zabawa by³ zdefiniowany. Tymczasem "zabawy" 
w VAT i akcyzê doprowadzi³y do za³amania rynku motory-
zacyjnego w Polsce: -25% w lipcu to nie tylko liczba 
statystyczna, to tak¿e zdecydowanie mniejsze wp³ywy do 
bud¿etu. Niestety doœwiadczenie uczy, ¿e reakcj¹ na to 
nie bêdzie bardziej efektywny, lecz jeszcze bardziej 
restrykcyjny system podatkowy - obym tym razem wy-
j¹tkowo siê myli³...
Wykorzystuj¹c szansê, ¿e mo¿e ktoœ na stanowisku prze-
czyta te zdania - drobna sugestia - spójrzmy na Wêgry; 
tam zamiast akcyzy procentowej stosuje siê sta³¹ op³atê 
rejestracyjn¹. W efekcie relatywne finansowe obci¹¿enie 
zalewaj¹cej nas fali starych "z³omów" (od maja do lipca 
ju¿ ponad 300.000!) by wzros³o, a jednoczeœnie produ-
cenci uzale¿nieni od niskich cen dalej mogliby spokojnie 
stosowaæ dumping wliczaj¹c tê op³atê w koszt (jak to ju¿ 
robi¹ ich koledzy z kraju naszych bratanków).
W efekcie wp³ywy do bud¿etu by siê zwiêkszy³y, zalewa-
j¹ca nas lawina w znacznej mierze totalnie wyeksploato-
wanych samochodów uleg³a by naturalnej redukcji, a my 
moglibyœmy liczyæ na bardziej bezpieczne drogi...
Ewentualne sugestie, ¿e dzia³am tylko dla dobra mojej 
firmy niniejszym stanowczo dementujê. Po pierwsze no-
tujemy zdecydowany przyrost sprzeda¿y (dziêkujê Pañ-
stwu za zaufanie!), a po drugie i tak nie stosujemy cen 
dumpingowych. Co nie oznacza, ¿e nie przygotowujemy 
czegoœ specjalnego! Z okazji 5-lecia istnienia naszej firmy 
wprowadzimy od wrzeœnia specjaln¹ wersjê Forester 
5ive: pe³ne wyposa¿enie za 22.000 Euro to oferta, która 
sta³a siê mo¿liwa dziêki uznaniu naszych osi¹gniêæ przez 
koncern macierzysty.
A dla tych, którzy spragnieni s¹ wyj¹tkowej dynamiki te¿ 
coœ specjalnego: Forester 2.5 XT osi¹ga 100 km/godz 
w 6.3s, niewiele tylko dystansuj¹c Legacy Spec B.
Do zobaczenia w salonach!

Dyrektor SIP - Witold Rogalski

Ogl¹da³em mecz pi³ki no¿nej. Rzadko 

mi siê to zdarza - nie jestem bowiem 

fanem tej dyscypliny sportu. Mecz po-

miêdzy Wis³¹ Kraków i Realem Madryt 

transmitowany przez TVN udowodni³ 

mi jednak naocznie, ¿e tak¿e pi³ka 

no¿na mo¿e byæ lekcj¹ ¿ycia. I po-

moc¹ w zrozumieniu tego, co dzieje 

siê codziennie w naszym otoczeniu.

Nasi grali bardzo ³adnie (wg. mojej, 

niefachowej oceny). Bardzo du¿o bie-

gali, czêsto byli przy pi³ce. Widaæ by³o 

pasjê tworzenia i wolê walki. I o to 

pewnie chodzi. Ta pasja tworzenia 

jest przecie¿ typowa dla naszych 

dzia³añ. 

Z wielk¹ pasj¹ stworzono równie¿ ca³y 

system reformy s³u¿by zdrowia. 

Z nieustann¹ pasj¹ budowane s¹ 

nowe drogi. Z tak¹¿ zawziêtoœci¹ od 

wielu miesiêcy bezustannie remon-

towana jest autostrada A4. I z nie 

mniejsz¹ inwencj¹ tworzono now¹ 

ustawê o VAT.

Trzeba doceniaæ (bez)interesown¹, 

kreatywn¹ twórczoœæ naszych usta-

wodawców i wykonawców.

Po co kopiowaæ sprawdzone wzorce, 

gdy mo¿na tworzyæ nowe. Z pasj¹, 

kreatywn¹ inwencj¹ i odwag¹ we 

wkraczaniu na niezbadany teren 

(tzn. przez innych ju¿ zbadany, ale 

przecie¿ nie przez naszych!).

Wygra³ Real. Przegra³a Wis³a. Prze-

grali tak¿e pacjenci, kierowcy i podat-

nicy. Tyle tylko, ¿e zawodnicy Wis³y 

³adnie grali.

Nadzwyczaj pouczaj¹ce by³y tak¿e 

komentarze redaktorów telewizji. Có¿ 

za wiedza fachowa! Jak g³êboka ana-

liza tego, co siê dzieje na boisku. 

I obok niego.

Nie chcê byæ jednak go³os³owny. 

W przerwie meczu redaktor prowa-

dz¹cy zada³ samemu premierowi (by-

³emu) Bieleckiemu nacechowane g³ê-

bok¹ ironi¹ i filozoficzn¹ g³êbi¹ pyta-

nie: 

"Hiszpanie nie odpuszczaj¹, dlacze-

go?".

Tak jak przy teleturniejach, gdy mi-

mowolnie staram siê podpowiedzieæ 

biednemu uczestnikowi odpowiedŸ na 

wyj¹tkowo podchwytliwe pytanie, tak 

i tym razem g³oœno zawo³a³em: "Bo im 

za to p³ac¹!!!".

Premier (by³y) nie us³ysza³. I od-

powiedzi w³aœciwej nie udzieli³. No bo 

sk¹d niby polityk ma wiedzieæ, ¿e 

w systemie kapitalistycznym wyso-

koœæ zarobków zale¿y od jakoœci wy-

konywanej pracy??? A je¿eli pracow-

nik coœ sknoci, to musi ponieœæ 

konsekwencje - tak¿e finansowe.

Przecie¿ gdyby ten system zastoso-

waæ w Polsce, to np. odpowiedzialni za 

now¹ ustawê o VAT, czy regulacje 

dotycz¹ce importu samochodów u¿y-

wanych do koñca ¿ycia by siê nie 

wyp³acili! A tak - zap³aci spo³eczeñ-

stwo. To znaczy jego czêœæ.

Ta, która nie kombinuje i normalnie 

p³aci podatki. 

Czy to jest oburzaj¹ce? Do wczoraj 

moja odpowiedŸ na tak postawione 

pytanie musia³a by brzmieæ twier-

dz¹co.

Na szczêœcie obejrza³em mecz. Wy-

s³ucha³em komentarzy. I teraz wiem 

wiêcej! "Fantastyczne zagranie! Nasz 

zawodnik sprytnie wypuœci³ pi³kê 

i sprowokowa³ faul Hiszpana!". 

"No nieee, nie uda³o siê! Kapitalny 

zamiar, wspania³e zagranie, gdyby 

przeciwnik da³ siê na to z³apaæ, 

mielibyœmy rzut karny!".

Aha! To nie chodzi wcale o to, aby pos-

têpowaæ uczciwie! Chodzi o to, aby 

z jednej strony zastawiaæ pu³apki, 

a z drugiej nie daæ siê z³apaæ! Nie cho-

dzi o przestrzeganie regu³ gry. Chodzi 

o to, aby sêdzia zauwa¿y³ (gdy jest to 

dla nas korzystne), lub nie zauwa¿y³ 

(gdy nam to mo¿e zaszkodziæ).

Niestety przyznajê ze wstydem - jes-

tem wychowany w innej epoce. Nie 

zauwa¿y³em zmian w ocenach moral-

nych. Na szczêœcie istnieje telewizja. 

I spe³nia rolê wychowawcz¹ wobec 

spo³eczeñstwa. Nie tylko m³odzie¿y, 

ale tak¿e takich skostnia³ych (nie)re-

formowalnych dinozaurów jak ja. 

Gramy dalej?

Dyrektor SIP - Witold Rogalski
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Jazda na granicy ryzyka, brak uprzej-

moœci, z³oœliwoœæ, czasem wyzwiska - 

czyli po prostu agresja. Spotykamy siê 

z ni¹ na drogach praktycznie na co 

dzieñ. Czy jesteœmy a¿ tak zestreso-

wani, ¿e musimy odreagowywaæ nie-

powodzenia w ¿yciu codziennym i za-

wodowym za kierownic¹? A mo¿e wiê-

kszoœci kierowców brakuje po prostu 

kultury osobistej? 

- Wielu kierowców w naszym kraju 

traktuje jazdê samochodem jak walkê 

o przetrwanie. Nie zwracaj¹ uwagi na 

przepisy i innych u¿ytkowników drogi, 

zachowuj¹ siê tak jakby to oni byli 

najwa¿niejsi. Agresja wychodzi z ludzi 

ró¿nych zawodów i pozycji spo³ecznej. 

Trudno powiedzieæ sk¹d siê bierze. 

Moim zdaniem to problem spo³eczny - 

mówi Krzysztof Dymura z ma³opolskiej 

"drogówki". 

Z policyjnych obserwacji wynika, ¿e im 

bardziej ktoœ brawurowo jeŸdzi, na 

granicy ryzyka, maj¹c w g³êbokim po-

wa¿aniu wszystkich innych na drodze, 

tym wykazuje wiêkszy poziom agresji 

w sytuacjach kryzysowych - np. pod-

czas kolizji, st³uczki, czy wypadku.

Jazda na granicy ryzyka, brak uprzej-

moœci, z³oœliwoœæ, czasem wyzwiska - 

czyli po prostu agresja. Spotykamy siê 

z ni¹ na drogach praktycznie na co 

dzieñ. Czy jesteœmy a¿ tak zestreso-

wani, ¿e musimy odreagowywaæ nie-

powodzenia w ¿yciu codziennym i za-

wodowym za kierownic¹? A mo¿e wiê-

kszoœci kierowców brakuje po prostu 

kultury osobistej? 

- Wielu kierowców w naszym kraju 

traktuje jazdê samochodem jak walkê 

o przetrwanie. Nie zwracaj¹ uwagi na 

przepisy i innych u¿ytkowników drogi, 

zachowuj¹ siê tak jakby to oni byli 

najwa¿niejsi. Agresja wychodzi z ludzi 

ró¿nych zawodów i pozycji spo³ecznej. 

Trudno powiedzieæ sk¹d siê bierze. 

Moim zdaniem to problem spo³eczny - 

mówi Krzysztof Dymura z ma³opolskiej 

"drogówki". 

Z policyjnych obserwacji wynika, ¿e im 

bardziej ktoœ brawurowo jeŸdzi, na 

granicy ryzyka, maj¹c w g³êbokim po-

wa¿aniu wszystkich innych na drodze, 

tym wykazuje wiêkszy poziom agresji 

w sytuacjach kryzysowych - np. pod-

czas kolizji, st³uczki, czy wypadku.

Jazda na granicy ryzyka, brak uprzej-

moœci, z³oœliwoœæ, czasem wyzwiska - 

czyli po prostu agresja. Spotykamy siê 

z ni¹ na drogach praktycznie na co 

dzieñ. Czy jesteœmy a¿ tak zestreso-

wani, ¿e musimy odreagowywaæ nie-

powodzenia w ¿yciu codziennym i za-

wodowym za kierownic¹? A mo¿e wiê-

kszoœci kierowców brakuje po prostu 

kultury osobistej? 

- Wielu kierowców w naszym kraju 

traktuje jazdê samochodem jak walkê 

o przetrwanie. Nie zwracaj¹ uwagi na 

przepisy i innych u¿ytkowników drogi, 

zachowuj¹ siê tak jakby to oni byli 

najwa¿niejsi. Agresja wychodzi z ludzi 

ró¿nych zawodów i pozycji spo³ecznej. 

Trudno powiedzieæ sk¹d siê bierze. 

Moim zdaniem to problem spo³eczny - 

mówi Krzysztof Dymura z ma³opolskiej 

"drogówki". 

Z policyjnych obserwacji wynika, ¿e im 

bardziej ktoœ brawurowo jeŸdzi, na 

granicy ryzyka, maj¹c w g³êbokim po-

wa¿aniu wszystkich innych na drodze, 

tym wykazuje wiêkszy poziom agresji 

w sytuacjach kryzysowych - np. pod-

czas kolizji, st³uczki, czy wypadku.

Przyk³ad z ¿ycia: przed przejœciem dla 

pieszych na Rondzie Mogilskim w Kra-

kowie stanê³a Toyota Corolla. Za kie-

rownic¹ elegancka kobieta, na tylnym 

siedzieniu w foteliku siedzi dziecko. 

Przez przejœcie przechodzi kilka osób. 

Po chwili kobieta z Toyoty, miotaj¹c 

przekleñstwa niemi³osiernie ruga jed-

nego z pieszych, daj¹c mu do 

zrozumienia, ¿e jej siê spieszy, a on 

idzie za wolno. Dziecko wys³ucha³o 

ca³ej "wi¹zanki" swojej mamy. Jak 

zachowa siê, kiedy samo zostanie 

kierowc¹? 

Przyk³ad drugi: parking pod super-

marketem. Dwóch kierowców krzyczy, 

wzajemnie obwiniaj¹c siê o spowo-

dowanie lekkiej st³uczki. Obok stoj¹ 

cz³onkowie ich rodzin, którzy równie¿ 

dorzucaj¹ swoje trzy grosze. Sytuacja 

staje siê coraz bardziej napiêta. 

Policjanci, którzy przyjechali na miej-

sce opowiadali, ¿e obie grupy (³¹cznie 

z ¿onami, teœciowymi i dzieæmi) o ma³y 

w³os nie rzuci³y siê na siebie z piêœ-

ciami. Uszkodzenia samochodów by³y 

niewspó³mierne do iloœci agresji jak¹ 

okazali sobie wzajemnie obaj kie-

rowcy. 

Przyk³ad z ¿ycia: przed przejœciem dla 

pieszych na Rondzie Mogilskim w Kra-

kowie stanê³a Toyota Corolla. Za kie-

rownic¹ elegancka kobieta, na tylnym 

siedzieniu w foteliku siedzi dziecko. 

Przez przejœcie przechodzi kilka osób. 

Po chwili kobieta z Toyoty, miotaj¹c 

przekleñstwa niemi³osiernie ruga jed-

nego z pieszych, daj¹c mu do 

zrozumienia, ¿e jej siê spieszy, a on 

idzie za wolno. Dziecko wys³ucha³o 

ca³ej "wi¹zanki" swojej mamy. Jak 

zachowa siê, kiedy samo zostanie 

kierowc¹? 

Przyk³ad drugi: parking pod super-

marketem. Dwóch kierowców krzyczy, 

wzajemnie obwiniaj¹c siê o spowo-

dowanie lekkiej st³uczki. Obok stoj¹ 

cz³onkowie ich rodzin, którzy równie¿ 

dorzucaj¹ swoje trzy grosze. Sytuacja 

staje siê coraz bardziej napiêta. 

Policjanci, którzy przyjechali na miej-

sce opowiadali, ¿e obie grupy (³¹cznie 

z ¿onami, teœciowymi i dzieæmi) o ma³y 

w³os nie rzuci³y siê na siebie z piêœ-

ciami. Uszkodzenia samochodów by³y 

niewspó³mierne do iloœci agresji jak¹ 

okazali sobie wzajemnie obaj kie-

rowcy. 

Przyk³ad z ¿ycia: przed przejœciem dla 

pieszych na Rondzie Mogilskim w Kra-

kowie stanê³a Toyota Corolla. Za kie-

rownic¹ elegancka kobieta, na tylnym 

siedzieniu w foteliku siedzi dziecko. 

Przez przejœcie przechodzi kilka osób. 

Po chwili kobieta z Toyoty, miotaj¹c 

przekleñstwa niemi³osiernie ruga jed-

nego z pieszych, daj¹c mu do 

zrozumienia, ¿e jej siê spieszy, a on 

idzie za wolno. Dziecko wys³ucha³o 

ca³ej "wi¹zanki" swojej mamy. Jak 

zachowa siê, kiedy samo zostanie 

kierowc¹? 

Przyk³ad drugi: parking pod super-

marketem. Dwóch kierowców krzyczy, 

wzajemnie obwiniaj¹c siê o spowo-

dowanie lekkiej st³uczki. Obok stoj¹ 

cz³onkowie ich rodzin, którzy równie¿ 

dorzucaj¹ swoje trzy grosze. Sytuacja 

staje siê coraz bardziej napiêta. 

Policjanci, którzy przyjechali na miej-

sce opowiadali, ¿e obie grupy (³¹cznie 

z ¿onami, teœciowymi i dzieæmi) o ma³y 

w³os nie rzuci³y siê na siebie z piêœ-

ciami. Uszkodzenia samochodów by³y 

niewspó³mierne do iloœci agresji jak¹ 

okazali sobie wzajemnie obaj kie-

rowcy. 

Psychologowie twierdz¹, ¿e wœród 

przyczyn takich zachowañ mo¿na 

wskazaæ ci¹g³y poœpiech jaki coraz 

czêœciej towarzyszy nam w ¿yciu 

codziennym, zmêczenie, brak poczucia 

bezpieczeñstwa w ¿yciu zawodowym 

i rodzinnym, upadek autorytetów, os-

³abienie wiêzi spo³ecznych. 

Z badañ wynika, ¿e prawie 60 procent 

Polaków ¿yje w stresie! To wszystko 

póŸniej przek³ada siê na zachowanie 

na drodze. Do tego dochodzi s³abe 

wyszkolenie kierowców. 

Jerzy Dudek, który jest goœciem tego 

numeru "Plejad" opowiada³, ¿e kiedy 

w Angli przypadkowo pojecha³ pod 

pr¹d, to bardziej wzbudzi³ zaintereso-

wanie ni¿ negatywne reakcje. Nawet 

policja nie robi³a mu wyrzutów: "No 

tak, obcy, turysta z Europy - mia³eœ 

prawo siê pomyliæ" - us³ysza³. 

W Polsce jad¹c na obcych numerach 

zosta³ mocno "otr¹biony", kiedy na 

Œl¹sku porusza³ siê doœæ wolno 

szukaj¹c odpowiedniego skrêtu na 

autostradê. Wszystkim ¿yczymy przy-

jemnego wypoczynku i wiêcej "luzu" 

za kierownic¹.

Psychologowie twierdz¹, ¿e wœród 

przyczyn takich zachowañ mo¿na 

wskazaæ ci¹g³y poœpiech jaki coraz 

czêœciej towarzyszy nam w ¿yciu 

codziennym, zmêczenie, brak poczucia 

bezpieczeñstwa w ¿yciu zawodowym 

i rodzinnym, upadek autorytetów, os-

³abienie wiêzi spo³ecznych. 

Z badañ wynika, ¿e prawie 60 procent 

Polaków ¿yje w stresie! To wszystko 

póŸniej przek³ada siê na zachowanie 

na drodze. Do tego dochodzi s³abe 

wyszkolenie kierowców. 

Jerzy Dudek, który jest goœciem tego 

numeru "Plejad" opowiada³, ¿e kiedy 

w Angli przypadkowo pojecha³ pod 

pr¹d, to bardziej wzbudzi³ zaintereso-

wanie ni¿ negatywne reakcje. Nawet 

policja nie robi³a mu wyrzutów: "No 

tak, obcy, turysta z Europy - mia³eœ 

prawo siê pomyliæ" - us³ysza³. 

W Polsce jad¹c na obcych numerach 

zosta³ mocno "otr¹biony", kiedy na 

Œl¹sku porusza³ siê doœæ wolno 

szukaj¹c odpowiedniego skrêtu na 

autostradê. Wszystkim ¿yczymy przy-

jemnego wypoczynku i wiêcej "luzu" 

za kierownic¹.

Psychologowie twierdz¹, ¿e wœród 

przyczyn takich zachowañ mo¿na 

wskazaæ ci¹g³y poœpiech jaki coraz 

czêœciej towarzyszy nam w ¿yciu 

codziennym, zmêczenie, brak poczucia 

bezpieczeñstwa w ¿yciu zawodowym 

i rodzinnym, upadek autorytetów, os-

³abienie wiêzi spo³ecznych. 

Z badañ wynika, ¿e prawie 60 procent 

Polaków ¿yje w stresie! To wszystko 

póŸniej przek³ada siê na zachowanie 

na drodze. Do tego dochodzi s³abe 

wyszkolenie kierowców. 

Jerzy Dudek, który jest goœciem tego 

numeru "Plejad" opowiada³, ¿e kiedy 

w Angli przypadkowo pojecha³ pod 

pr¹d, to bardziej wzbudzi³ zaintereso-

wanie ni¿ negatywne reakcje. Nawet 

policja nie robi³a mu wyrzutów: "No 

tak, obcy, turysta z Europy - mia³eœ 

prawo siê pomyliæ" - us³ysza³. 

W Polsce jad¹c na obcych numerach 

zosta³ mocno "otr¹biony", kiedy na 

Œl¹sku porusza³ siê doœæ wolno 

szukaj¹c odpowiedniego skrêtu na 

autostradê. Wszystkim ¿yczymy przy-

jemnego wypoczynku i wiêcej "luzu" 

za kierownic¹.
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RUSZANIE
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W poprzednim odcinku obieca³em, 
¿e zaczniemy jazdê. S³owo siê 
rzek³o…
Ruszyæ - jak to ³atwo powiedzieæ. Wie 
o tym ka¿dy uprawniony kierowca, 
posiadaj¹cy wa¿ne prawo jazdy. Iloœæ 
ruszeñ z miejsca jaka jest nam 
oferowana na kursach nauki jazdy 
gwarantuje opanowanie tej czynnoœci 
w miarê pewnie. Jednak jest tu pewne 
"ale". Otó¿ niewielu instruktorów mia³o 
mo¿liwoœæ ruszaæ z miejsca Subaru. 
A ruszaæ Imprez¹ STi? Jeszcze mniej. 
Samochody tej zacnej marki gwa-
rantuj¹ nam bowiem niesamowite 
emocje. Zarówno te zwi¹zane z dyna-
mik¹ pojazdu, jak równie¿ organolep-
tyczne, zwi¹zane z technik¹ wykonania 
manewru.
Jak wiemy ruszanie to synchronizacja 
pracy nóg lewej i prawej. Lewa noga 
puszcza wciœniêty wczeœniej peda³ 
sprzêg³a, prawa w tym czasie p³ynnie 
naciska peda³ gazu. Proste i ³atwe do 
przeæwiczenia, pod warunkiem, ¿e po-
woli i po równym. Ale kto kupuje Subaru 
¿eby jeŸdziæ powoli? Posiadacze Subaru 
maj¹ w³aœciwe samopoczucie dopiero 
wtedy, kiedy po pierwszych 25 metrach 
od skrzy¿owania, wszyscy pozostali "ry-
wale" pozostaj¹ daleko w tyle. A ruszyæ 
dynamicznie to ju¿ sztuka. 
Ka¿dy samochód, nawet w obrêbie 
jednego modelu, inaczej reaguje na 
nasze ruchy. Trzeba siê tego najzwy-
czajniej nauczyæ. Niestety metod¹ prób 
i b³êdów powinniœmy znaleŸæ moment 

w którym sprzêg³o "bierze", czyli 
zaczyna mocno "spinaæ" silnik z uk³a-
dem napêdowym. Wtedy nale¿y ener-
gicznie nacisn¹æ peda³ gazu. Odpowied-
nia dynamika zwi¹zana jest z charak-
terystyk¹ silnika oraz zale¿noœci¹ po-
miêdzy obrotami, momentem obroto-
wym i moc¹. 
Optymalny start Subaru odbywa siê 
z poziomu 2500-3000 obr/min. Os-
trzegam jednak!!! Taka nauka wi¹¿e siê 
z doœæ du¿ymi kosztami. Mo¿e bowiem 
doprowadziæ do spalenia sprzêg³a, 
czego nie obejmuje gwarancja. 
Wszyscy posiadacze Subaru znaj¹ 
i pojazdu, którym zosta³o ono po-

uroczy "aromat" sygnalizuj¹cy b³êdny 
manewr. Wiemy, ¿e ma on charakter 
tyle¿ odra¿aj¹cy co i trwa³y. Dotyczy on 
zarówno miejsca "przestêpstwa" jak 
i pojazdu, którym zosta³o ono po-
pe³nione.
Dlatego polecamy metodê bezpieczn¹. 
Ruszamy normalnie, a pe³ny gaz nacis-
kamy dopiero w chwili, gdy samochód 
ju¿ siê toczy - gdy sprzêg³o jest ju¿ 
ca³kiem puszczone.
Szerokiej drogi.

Andrzej Lenczowski
Szko³a Jazdy Subaru
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Wywiad z Leszkiem Kuzajem

W tym roku powsta³ zespó³ Subaru 

Poland Rally Team, którego jesteœ 

g³ównym inicjatorem. Sk¹d siê 

wzi¹³ pomys³, aby pod jednym 

szyldem zebraæ kilku kierowców 

startuj¹cych w rajdach N-grupo-

wymi samochodami Subaru?

Idea zrodzi³a siê pod koniec ubieg³ego 

sezonu rajdowego, kiedy startowa³em 

Subaru Imprez¹ WRC i wspó³pra-

cowa³em z firm¹ Prodrive.
Zmiany w przepisach oznaczaj¹ce 

zakaz startów aut WRC w naszym 

kraju sprawi³y, ¿e zaczêliœmy myœleæ 

o zbudowaniu kilku samochodów gru-

py N i wystawieniu ich w Mistrzostwach 

Polski. Ale g³ównym pomys³odawc¹ by³ 

dyrektor Subaru Import Polska Witold 

Rogalski. To dziêki jego zaanga¿o-

waniu uda³o nam siê stworzyæ Subaru 

Poland Rally Team. W tej chwili 

jesteœmy zespo³em narodowym. Tylko 

my mo¿emy reprezentowaæ Subaru 

w rajdach w Polsce. Centrala w Japonii 

wspiera nas organizacyjnie. Nawet lo-

go i ca³y branding powsta³y za granic¹. 

Na razie korzystamy z pomocy impor-

tera, ale niewykluczone, ¿e od nowego 

sezonu bêdziemy mogli liczyæ na po-

moc finansow¹ z Japonii. 

Czy ten projekt, to równie¿ pewna, 

nieco inna forma Twojej aktyw-

noœci w sporcie motorowym?
Jesteœ nie tylko zawodnikiem, ale 

tak¿e managerem. 

Niew¹tpliwie tak. Ca³y sport samocho-

dowy jest biznesem, który trzeba 

umieæ poprowadziæ. Wiele lat wspó³-

pracowa³em z zespo³ami zagranicz-

nymi, m.in. z Toyot¹ Europe, potem 

z firm¹ Prodrive. Wszystkie te doœ-

wiadczenia wykorzystujê nie tylko do 

przygotowania samochodów Subaru, 

ale równie¿ do rozwoju  zespo³u. 

Wierzê, ¿e w przysz³ym roku uda nam 

siê wystawiæ do rajdów jeden z na-

jlepszych samochodów gr. N w Euro-

pie. Kto wie, mo¿e bêdzie nawet 

konkurencyjny do tych budowanych 

przez firmê Tommiego Mäkinena. Ale 

na sukcesy finansowe  przyjdzie czas 

za parê lat, kiedy auta przez nas 

przygotowane zyskaj¹ œwiatow¹ re-

nomê. Chcielibyœmy, aby zespó³ 

Subaru Poland Rally Team by³ znany na 

œwiecie. Polska nie jest w tej chwili 

potêg¹ rajdow¹. Chcia³bym przypom-

nieæ Europie, ¿e w naszym kraju s¹ 

dobrzy kierowcy i profesjonalne zes-

po³y rajdowe, które potrafi¹ wygrywaæ 

nawet najtrudniejsze zawody. To jest 

moje marzenie, ale jestem przeko-

nany, ¿e uda nam siê je zrealizowaæ. 

Mamy pe³ne poparcie Subaru. 

Ale œwiat rajdowy musi najpierw 

Was zobaczyæ....

Drug¹ czêœæ sezonu zamierzamy 

przeznaczyæ na starty miêdzynaro-

dowe. Chcia³bym pokazaæ siê za 

granic¹ i powalczyæ z fabrycznymi sa-

mochodami Super 1600. Nie wyklu-

czam równie¿ startu w N-grupowym 

Subaru w jednej z eliminacji 

Mistrzostw Œwiata. Ale tak naprawdê 

dopiero przysz³y rok bêdzie prze³omo-

wy. Za³o¿yliœmy d³ugofalowy plan roz-

woju. 

W Polsce oprócz Ciebie, w bar-

wach SPRT startuj¹ jeszcze Maciej 

Oleksowicz i Marcin Be³towski. Czy 

planujecie wspó³pracê z innymi 

zawodnikami, wyszukiwanie ta-

lentów? 

Chcia³bym, aby w przysz³oœci do 

zespo³u do³¹czyli kolejni zawodnicy 

maj¹cy talent oraz potrafi¹cy ciê¿ko 

pracowaæ na sukces ca³ego zespo³u. 

Rajdy to sport kosztowny i wymaga-

j¹cy wiele wysi³ku, zaanga¿owania. 

Dobre wyniki nie przychodz¹ od razu. 

Nie wystarczy siê urodziæ utalento-

wanym. Ka¿dy zawodnik potrzebuje 

opieki i pomocy ze strony bardziej 

doœwiadczonych osób. Myœlê, ¿e 

potrafiê poprowadziæ m³odego kie-

rowcê do sukcesów sportowych. Mam 

nadziejê, ¿e uda nam siê wypracowaæ 

takie formy dzia³ania, które umo¿liwi¹ 

kolejnym zawodnikom starty najlep-

szym samochodem grupy N i pomoc 

finansow¹. 

Wspomnia³eœ o kosztach. Jak Wam 

siê udaje znaleŸæ pieni¹dze na ten 

ca³y projekt? 

Korzystamy z pomocy Subaru Import 

Polska, która wspiera nas jak mo¿e 

i udostêpni³a kontakty ze swoimi part-

nerami takimi jak Pirelli, czy Valvoline. 

Ka¿dy z nas posiada równie¿ "w³as-

nych" osobnych sponsorów, takie fir-

my jak Forch, HARP, czy ATS. Teraz 

rozpoczêliœmy wspó³pracê z Jacky Au-

to Sport. Wielkie s³owa podziêkowania 

nale¿¹ siê firmie Pirelli, która rozpiesz-

cza nas w ka¿dy sposób. Udowod-

niliœmy, ¿e na oponach Pirelli mo¿na 

wygrywaæ nawet na trudnych polskich 

odcinkach specjalnych. Produkt tej 

firmy w samochodzie gr. N sprawdza 

siê znakomicie. 

Mamy za sob¹ po³owê sezonu 

rajdowego. Bez samochodów 

WRC, ale z bardzo siln¹ rywali-

zacj¹ w grupie N. Jak ocenisz 

z perspektywy czasu brak WRC na 

oesach? 

Na ca³ym œwiecie rajdy to niezwyk³e 

sportowe show. Im wiêksze widowis-

ko, tym lepsza widownia i przekaz 

w mediach, a co za tym idzie, wiêksze 

zainteresowanie ze strony sponsorów. 

Na polskich trasach, które s¹ szybkie 

i ma³o efektowne, kiedy rajdy w na-

szym kraju prze¿ywaj¹ kryzys, wpro-

wadzenie zakazu WRC by³o nietrafion¹ 

decyzj¹. To widaæ po liczbie kibiców na 

oesach. Jest ich znacznie mniej ni¿ 

w ubieg³ych latach. Ze wzglêdów fi-

nansowych przesiadka do N-ki jest 

zbawieniem, bo takie auto jest piê-

ciokrotnie tañsze ni¿ WRC. Ale cierpi 

na tym widowiskowoœæ. Auta WRC 

bêd¹ startowaæ na œwiecie przy-

najmniej do 2007 roku. Co zrobi¹ na-

sze w³adze rajdowe, nie wiadomo. Je-

¿eli przywróc¹ WRC, to nasze plany 

zostan¹ zniweczone.

Zaanga¿owaliœmy znaczne œrodki fi-

nansowe i ogromn¹ pracê w budowê 

zespo³u i rozwój samochodów grupy N. 

Moim zdaniem, organizacja sezonu 

jest nie do koñca przemyœlana. Koszty 

mia³y byæ mniejsze, ale wcale tak nie 

jest. Przez szeœæ miesiêcy w roku 

œcigamy siê na trasach w okolicach 

Dolnego Œl¹ska, w miêdzyczasie ma-

my jeden rajd szutrowy, na drugim 

koñcu Polski. Przerwy miêdzy zawo-

dami wynosz¹ ok. dwa tygodnie. Nie 

da siê przygotowaæ samochodu w kilka 

dni z takim samym wynikiem ekono-

micznym do zawodów szutrowych i as-

faltowych. Auto musi byæ dok³adnie 

przebudowane, co wi¹¿e siê z ogrom-

nymi kosztami. Nie wp³ywa to ko-

rzystnie na rozwój rajdów w Polsce. 

Czy coœ Ciê zaskoczy³o w dotych-

czasowej rywalizacji w Mistrzost-

wach Polski?

Jestem pod wra¿eniem wyników 

Micha³a So³owowa. Jest nie tylko 

utalentowanym zawodnikiem, ale jak 

wszyscy wiemy, œwietnym biznesme-

nem. Potrafi³ konsekwentnie popro-

wadziæ swoj¹ drogê kariery i w krótkim 

czasie osi¹gn¹æ efekty do których inni 

dochodz¹ znacznie d³u¿ej. W³o¿y³ w to 

gigantyczn¹ pracê. Nale¿¹ mu siê za to 

s³owa uznania. 

Z jakiego wyniku bêdziecie zado-

woleni na koniec sezonu? Czy 

kolejny tytu³ Mistrza Polski jest dla 

Ciebie wyzwaniem?

Mam nadziejê, ¿e uda mi siê dojechaæ 

kolejne rajdy na wysokich miejscach 

i zdobyæ najwy¿sze trofeum. Ale myœlê 

bardziej o zespole ni¿ o sobie. 

Chcielibyœmy zdobyæ tytu³ mistrzowski 

dla zespo³u Subaru oraz zwyciê¿yæ 

w kategorii producentów. Najwa¿niej-

szy jest zespó³. 

¯yczymy powodzenia.

Rozmawia³ 

£ukasz Kañski-Chmielewski 
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Wygra³ Marcus Grönholm zyskuj¹c 54 
sek. przewagi nad Loebem. Na trzecim 
miejscu zameldowa³ siê Märtin. Petter 
Solberg awansowa³ na szóst¹ pozycjê. 
Tu¿ za nim znalaz³ siê drugi kierowca 
Subaru World Rally Team - Mikko 
Hirvonen. 
Grönholm, który zanotowa³ pierwsze od 
ponad roku zwyciêstwo, prze¿y³ jednak 
ogromne rozczarowanie. Komisja Tech-
niczna FIA uzna³a, ¿e w jego Peugeocie 
zastosowano niezgodn¹ z przepisami 
pompê wody. 
Zatem oficjalnym zwyciêzc¹ Rajdu 
Cypru zosta³ Sebastian Loeb. 

£ukasz Kañski-Chmielewski

baru World Rally Team. 
Na pierwszych dwóch miejscach uplaso-
wali siê kierowcy Peugeota, zaœ trzeci 
by³ Sebastian Loeb (Citroën Xsara 
WRC). Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê od... 
zwyciêstwa Subaru. Po dwóch wygra-
nych próbach, Solberg awansowa³ o jed-
n¹ pozycjê. "Mr. Hollywood" jecha³ jak 
natchniony i na koniec dnia zajmowa³ 
ju¿ ósme miejsce. 
Nadal prowadzi³ Grönholm, ale coraz 
bli¿ej byli Sebastian Loeb (strata 22.9 
sek.) i Markko Märtin (Ford Focus WRC - 
strata 33.6 sek.). Harri Rovapera po-
¿egna³ siê z fotelem wicelidera po awarii 
skrzyni biegów w Peugeocie. Decydu-
j¹cy trzeci etap wniós³ niewiele zmian. 

KRÓTKA RADOŒÆ GRÖNHOLMA

Europejskie "Safari" - tak od lat na-
zywany jest Rajd Cypru. Urwane 
ko³a, pokrzywione zawieszenia, 
niezliczona liczba "kapci", ska³y, 
kurz i piekielny upa³ - takie warunki 
towarzysz¹ kierowcom na Cyprze. 
W tym roku nieprzewidzianych 
zwrotów akcji by³o mniej ni¿ zwyk-
le, a najbardziej niespodziewany 
mia³ miejsce ju¿ po zakoñczeniu za-
wodów. Wygra³ Marcus Grönholm 
(Peugeot 307 WRC), ale ze zwyciês-
twa cieszy³ siê doœæ krótko. 
Trzy pierwsze odcinki "Cypru" najszyb-
ciej pokona³ Petter Solberg w Subaru 
Imprezie WRC. 
Choæ Mistrz Œwiata z³apa³ a¿ trzy 
"kapcie", zdecydowanie prowadzi³ po 
pierwszej pêtli. Tempa potrafili mu do-
trzymaæ tylko dwaj kierowcy Peugeota - 
Grönholm i Harri Rovanpera. 
Niestety na oesie nr 4, po kilku kilo-
metrach ostrej jazdy, ch³odnica w Suba-
ru Solberga zapcha³a siê py³em i Nor-
weg, nie chc¹c ryzykowaæ przegrzania 
silnika, znacznie zwolni³. Wygra³ Marcus 
Grönholm, który awansowa³ na pozycjê 
lidera. 
Solberg zdo³a³ jedynie dokoñczyæ 
kolejn¹ pêtlê, ale jego strata wynios³a a¿ 
4 minuty. Spad³ na 11 pozycjê. 
- O zwyciêstwie nie ma mowy, ale zrobiê 
wszystko, aby zaj¹æ punktowane miej-
sce - powiedzia³ na koniec pierwszego 
etapu rozgoryczony lider zespo³u Su-

RAJD AKROPOLU

ZWYCIÊSTWO SUBARU!

Petter Solberg wygra³ niezwykle 

trudny Rajd Akropolu. Drugie miejsce 

zaj¹³ Sebastian Loeb (Citroen Xsara 

WRC) ze strat¹ 18,4 sekundy. Francuz 

podczas fina³owego, trzeciego etapu 

wyprzedzi³ Harriego Rovanperê (Peu-

geot 307 WRC).

Kierowca Subaru World Rally Team 

obj¹³ prowadzenie po czwartym od-

cinku specjalnym. Od pocz¹tku toczy³ 

zaciêt¹ walkê z Marcusem Grön-

holmem (Peugeot 307 WRC). Fin mia³ 

jednak pecha. Uderzy³ w skarpê, usz-

kodzi³ zawieszenie i musia³ siê wycofaæ 

z zawodów. Z rywalizacji odpad³ tak¿e 

Markko Märtin (Ford Focus WRC). 

Solberga próbowali dogoniæ Loeb 

i Rovanpera, ale Mistrz Œwiata nie 

zwalnia³ tempa. 

W zwyciêstwie nie przeszkodzi³a mu 

nawet 30-sekundowa kara, jak¹ 

otrzyma³ za... brak fartuchów ochron-

nych po wymianie zderzaka w Subaru.  

Do mety nie dojecha³ z kierowców 

Subaru - Mikko Hirvonen. W PCWRC 

drugie miejsce zaj¹³ Stig Blomquist 

w Subaru Impreza WRX.

£ukasz Kañski-Chmielewski
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RAJD JAPONII

PECHOWY "WATERSPLASH"

Petter Solberg zaj¹³ trzecie miejsce 

w Rajdzie Turcji, zdobywaj¹c kolejne 

punkty dla zespo³u Subaru World 

Rally Team.
Zwyciêzc¹ zosta³ Sebastian Loeb 

(Citroen Xsara WRC), który o 26,2 

sek. wyprzedzi³ Marcusa Grönholma 

(Peugeot 307 WRC). 

PECH PRZE£AMANY - SOLBERG 

ZWYCIÊ¯A W JAPONII!

Do Rajdu Japonii zespó³ Subaru World 

Rally Team podchodzi³ z du¿ym 

niepokojem. Pechowe wystêpy Pettera 

Solberga w rajdach Argentyny, 

Finlandii i Niemiec sprawi³y, ¿e ekipa 

Subaru nie mia³a powodów do 

zadowolenia. A przecie¿ w swoim 

rodzinnym kraju, japoñski producent 

chcia³ siê zaprezentowaæ z jak naj-

lepszej strony. Petter Solberg po raz 

kolejny pokaza³ wielk¹ klasê. Nie 

zra¿ony niepowodzeniami, w Japonii 

postawi³ wszystko na jedn¹ kartê. Od 

pocz¹tku rajdu ostro zaatakowa³, 

wygra³ pierwsze dwa oesy i... nie odda³ 

prowadzenia a¿ do ostatniego kilo-

metra. 

- Jestem ogromnie szczêœliwy. Wresz-

cie mamy kolejne zwyciêstwo. Cieszê 

siê, ¿e nasz zespó³ pokona³ konkuren-

tów w³aœnie w Japonii. Na pewno siê 

nie poddamy i bêdziemy walczyæ 

o obronê tytu³u - powiedzia³ na mecie 

uradowany Petter Solberg. Ca³y zespó³ 

eksplodowa³ radoœci¹ - w koñcu Suba-

ru wygra³o zawody w swoim rodzin-

nym kraju i to w chwili, kiedy zadebiu-

towa³y one w cyklu WRC. Drugie miej-

Na szóstej pozycji zawody ukoñczy³ 

drugi kierowca Subaru - Mikko Hirvo-

nen. Solberg mia³ ogromn¹ szansê na 

zwyciêstwo, jednak na przeszkodzie 

stanê³a mu... ogromna ka³u¿a na 

jednym z odcinków specjalnych. Nie-

szczêsny "watresplash" pokona³ nie 

tylko samochód Mistrza Œwiata, ale 

równie¿ Markko Märtina (Ford Focus 

WRC). 

Có¿... Elektronika nie lubi wody pomi-

mo, ¿e samochody WRC to przecie¿ 

konstrukcje przystosowane do ciê¿-

kich warunków.

Rajd Turcji udowodni³, ¿e czasem 

natura potrafi pokonaæ najbardziej 

zawansowane technologie.  

£ukasz Kañski-Chmielewski

sce zaj¹³ Sebastian Loeb, a trzecie 

Markko Märtin. Na doskona³ej ósmej 

pozycji w "generalce" na metê wje-

cha³o Subaru Impreza STi prowadzone 

przez Toshi Arai. Japoñczyk wygra³ 

grupê N, a na mecie zebra³ najwiêksze 

owacje. Doskona³a organizacja i t³umy 

kibiców by³y dowodem, ¿e decyzja 

o zorganizowaniu rajdu WRC w³aœnie 

w Japonii by³a strza³em w dziesi¹tkê. 

A Petter Solberg zosta³ nowym idolem 

m³odych Japoñczyków, zbli¿aj¹c siê 

popularnoœci¹ do niezagro¿onego do 

tej pory Davida Beckhama.

£ukasz Kañski-Chmielewski
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LESZEK KUZAJ MISTRZEM POLSKI 2004!

To wielki sukces ca³ego zespo³u 

Subaru Poland Rally Team. Wie-

rzê, ¿e zdobyty tytu³ Mistrza Polski 

otworzy nam drogê na wyjazdy 

zagraniczne. Mam nadziejê, ¿e 

w przysz³ym roku powalczymy 

o tytu³ Mistrza Europy - powiedzia³ 

na mecie Rajdu Rzeszowskiego 

szczêœliwy Leszek Kuzaj. "Kuzi" 

i jego pilot Maciej Szczepaniak za-

pewnili sobie mistrzowski tytu³ na 

jedn¹ eliminacjê przed koñcem 

sezonu. To równie¿ sukces Suba-

ru, które w tym roku okaza³o siê 

bezkonkurencyjne w pojedynkach 

z "odwiecznym" rywalem - Mitsu-

bishi. 

Tegoroczny sezon rajdowy zapowiada³ 

siê ciekawie pomimo zakazu startów 

samochodów WRC. Ca³a krajowa czo-

³ówka rywalizowa³a w autach grupy N, 

a do licznej grupy kierowców startu-

j¹cych "N-kowymi" Mitsubishi Lance-

rami po raz pierwszy do³¹czyli zawod-

nicy w Subaru Imprezach WRX STi. 

Leszek Kuzaj, Maciej Oleksowicz 

i Marcin Be³towski wystartowali pod 

wspólnym szyldem Subaru Poland 

Rally Team - zespo³u stworzonego 

z inicjatywy Kuzaja przy wsparciu Su-

baru Import Polska i grupy sponsorów. 

A oto jak przebiega³a rywalizacja. 

Niestety z powodów finansowych 

w tym roku zaplanowano tylko szeœæ 

eliminacji RSMP.

32 RAJD ELMOT

Zawody otwieraj¹ce sezon wygra³ 

Leszek Kuzaj z pilotem Maciejem 

Szczepaniakiem. "Kuzi" wygra³ 11 

z 16-stu rozegranych odcinków spec-

jalnych, prowadz¹c od startu do mety. 

Krakowianin wyprzedzi³ na mecie 

Micha³a So³owowa z Maciejem Bara-

nem (Mitsubishi Lancer Evo VII). Na 

trzecim miejscu uplasowali siê Maciej 

Lubiak z pilotem Maciejem Wis³aw-

skim, którzy równie¿ startowali Mit-

subishi Lancerem Evo VII. W Rajdzie 

Elmot za kierownic¹ Suzuki Ignis 

Super 1600 zadebiutowa³ Grzegorz 

Grzyb, a Fiata Punto S 1600 poprowa-

dzi³ Sebastian Frycz. 

61 RAJD POLSKI  

Na starcie 61 Rajdu Polski zjawili siê 

kierowcy ze œcis³ej europejskiej 

czo³ówki -  W³och Luca Pedersoli w bar-

dzo szybkim Peugeocie 306 Maxi, 

Francuz Simon Jean-Josef w Renault 

Clio S 1600 i Belg Bruno Thiry 

w Citroenie C2 1600. Walka by³a niez-

wykle pasjonuj¹ca. Pierwszym liderem 

zosta³ Simon Jean-Josef. Z Polaków 

tempa Francuzowi dotrzymywa³ jedy-

nie Leszek Kuzaj. Bruno Thiry bardziej 

ni¿ z rywalami walczy³ z ustawieniem 

samochodu. Najwiêksze zamieszanie 

sprawi³... deszcz. Kuzaj w swoim czte-

ronapêdowym Subaru zdecydowanie 

pokona³ rywali i zosta³ liderem zawo-

dów. Drugi etap up³yn¹³ pod znakiem 

wspania³ej walki Kuzaja z Luc¹ Peder-

solim oraz szaleñczej pogoni Jean-

Josefa, który spad³ na 9-te miejsce, po 

tym jak dwukrotnie przebi³ oponê. 

W³och dogoni³ Polaka na przedostat-

niej pêtli. Leciwy, ale nadal bardzo 

szybki Peugeot 306 Maxi dysponowa³ 

znacznie wiêksz¹ moc¹, ni¿ N-grupo-

we Subaru. Na mecie Pedersoli uzyska³ 

przewagê 32 sek. nad Kuzajem. Na 

trzecim miejscu uplasowa³ siê Simon 

Jean-Josef. Kuzaj i Szczepaniak wyg-

rali jednak klasyfikacjê Mistrzostw Pol-

ski, a zespó³ Subaru Poland Rally Team 

zdoby³ najwiêcej punktów w kategorii 

sponsorskiej. 

30 RAJD KORMORAN 

Niezwykle interesuj¹cy przebieg mia³ 

Rajd Kormoran. W zawodach w Subaru 

Impreza WRX STi, wystartowa³ 

Krzysztof Ho³owczyc. Wedle tradycji 

"Ho³ek" choæ nie startuje w pe³nym 

cyklu Mistrzostw Polski, to zawsze 

stara siê pojechaæ w swoim "ukocha-

nym" rajdzie. Olsztynianin reprezen-

towa³ Subaru Poland Rally Team. 

Pierwsze dwa odcinki specjalne 

najszybciej pokona³ Ho³owczyc, ale ju¿ 

trzeci wygra³ Kuzaj. Za kierowcami 

Subaru bardzo szybko jecha³ Micha³ 

So³owow (Mitsubishi Lancer Evo VII). 

Po pierwszym etapie liderem zosta³ 

Leszek Kuzaj, który uzyska³ 15 sek. 

przewagi nad Ho³owczycem. Drugiego 

dnia "Ho³ek" znacznie przyspieszy³ 

i zacz¹³ "naciskaæ" rywala. Na tyle sku-

tecznie, ¿e przy pokonywaniu szyb-

kiego ³uku Subaru Kuzaja wypad³o 

z drogi i niegroŸnie dachowa³o. Nies-

tety auto nie nadawa³o siê do dalszej 

jazdy. W tej sytuacji Ho³owczyc 

spokojnie dowióz³ zwyciêstwo do mety. 

Drugie miejsce zaj¹³ So³owow, 

a trzecie Maciej Lubiak (Mitsubishi 

Lancer Evo VII). Pozostali kierowcy 

Subaru Poland Rally Team spisali siê 

bardzo dobrze: Maciej Oleksowicz 

zaj¹³ 7 miejsce w klasyfikacji gene-

ralnej, a Marcin Be³towski by³ 12. 

5 RAJD NIKON 

Rajd NIKON zosta³ rozegrany prawie 

po tych samych trasach co Rajd Elmot. 

Tym razem jednak zwyciê¿y³ Micha³ 

Bêbenek (Mitsubishi Lancer Evo VII). 

Leszek Kuzaj i Maciej Szczepaniak za-

jêli czwarte miejsce. Zawodnicy Suba-

ru Poland Rally Team prowadzili po 

trzech odcinkach specjalnych. Potem 

jednak przebili oponê i uszkodzili za-

wieszenie w swojej Imprezie. Spadli na 

dziewi¹te miejsce w "generalce", 

a liderem zosta³ Maciej Lubiak. Jednak 

na s³ynnym oesie "Micha³kowa" kie-

rowca Mitsubishi wypad³ z drogi i ude-

rzy³ w drzewo. Auto nie nadawa³o siê 

do dalszej jazdy. Prowadzenie obj¹³ 

Micha³ Bêbenek, który na metê 

w Wa³brzychu wjecha³ jako zwyciêzca. 

Drugie miejsce zaj¹³ Grzegorz Grzyb 

(Suzuki Ignis), a trzecie Tomasz 

Czopik (Mitsubishi Lancer Evo VI). 

Leszek Kuzaj awansowa³ na czwart¹ 

pozycjê zdobywaj¹c cenne punkty. 

Dziêki temu Krakowianin umocni³ siê 

na pozycji lidera Mistrzostw Polski. 

Zawodów nie ukoñczy³ Micha³ So³o-

wow. Pozostali kierowcy Subaru Po-

land Rally Team zmagali siê nie tylko 

z trudnymi trasami, czy przebitymi 

oponami, ale i z awariami technicz-

nymi. Obaj jednak dojechali do mety. 

Maciej Oleksowicz zaj¹³ ósm¹ pozycjê, 

a Marcin Be³towski uplasowa³ siê na 

14 miejscu. 

12 RAJD RZESZOWSKI 

Leszek Kuzaj z pilotem Maciejem 

Szczepaniakiem wygrali Rajd Rze-

szowski i dziêki temu mogli œwiêtowaæ 

swój pierwszy wspólny tytu³ rajdowych 

Mistrzów Polski. Za³oga Subaru Poland 

Rally Team pokona³a w Rzeszowie Mi-

cha³a Bêbenka i Macieja  Lubiaka (obaj 

Mitsubishi Lancer Evo VII). Zwyciês-

two Kuzaja mia³o równie¿ szczególne 

znaczenie dla Subaru jako producenta 

- po raz pierwszy w historii RSMP 

Impreza WRX STi pokona³a samocho-

dy Mitsubishi Lancer, które przez 

ostatnie lata dominowa³y w grupie N. 

Tytu³ mistrzowski w klasie Super 1600 

zapewni³ sobie równie¿ Grzegorz 

Grzyb (Suzuki Ignis). Na dziewi¹tym 

miejscu w "generalce" ukoñczy³ 

zawody Maciej Oleksowicz (Subaru 

Impreza WRX STi), który w koñcówce 

stoczy³ fantastyczn¹ walkê z Sebastia-

nem Fryczem (Fiat Punto S 1600). 

Do rozegrania zosta³ jeszcze Rajd War-

szawski (pocz¹tek paŸdziernika), ale 

z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e 

dla Subaru Poland Rally Team tego-

roczny sezon by³ niezwykle udany. 

Zapraszamy do przeczytania wywiadu 

z Leszkiem Kuzajem!

£ukasz Kañski-Chmielewski
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CRASH TESTY - SUBARU LEGACY

PLEJADY nr 06/2004

Crash Test - New Car Safety

SUBARU LEGACY 
(w Australii LIBERTY)
Rok modelowy od 2004r.
Poduszki pow.: przednie + boczne  +
kurtyny powietrzne

Ogólna ocena: *****

Ogólna nota: 35,52 punkty 
(na 37 mo¿liwych)
Typ nadwozia testowanego pojazdu: kombi
Waga modelu testowego: 1 439 kg
Silnik: 2.5 litra
Klasa: wy¿sza œrednia

Legacy zosta³o wprowadzone na rynek 
w drugiej po³owie 2003r. Wyniki tego 
testu odnosz¹ siê do modeli 2004 
wyposa¿onych w kurtyny powietrzne.
ABS, przednie czo³owe oraz boczne 
poduszki powietrzne stanowi¹ stan-
dardowe wyposa¿enie wszystkich mo-
deli. Chroni¹ce g³owê kurtyny po-
wietrzne i system kontroli trakcji (3.0R 
oraz 2.5i) s¹ dostêpne jako opcja.
Sprz¹czka przednich pasów bezpie-
czeñstwa bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ 
fotela i regulowane górne mocowanie 
poprawiaj¹ dopasowanie pasów do cia-
³a kierowcy/pasa¿era. Przednie fotele 
wyposa¿one s¹ w napinacze pasów, 
a tylne œrodkowe miejsce w trzypunk-
towy pas bezpieczeñstwa, zapewniaj¹-
cy lepsz¹ ochronê ni¿ pas biodrowy.

Ogólna ocena: *****
Subaru Legacy zdoby³o 14,52 pkt. na 
16 mo¿liwych, w czo³owym offseto-
wym teœcie zderzeniowym. Przedzia³ 
pasa¿erski praktycznie nie uleg³ od-
kszta³ceniu. Ryzyko urazu klatki pier-
siowej oraz podudzi kierowcy jak i pa-
sa¿era jest niewielkie.
Samochód zdoby³ 16 pkt. na 16 
mo¿liwych w bocznym teœcie zderze-
niowym. Kolejne 2 pkt. Legacy zdoby³o 
w dodatkowym teœcie zderzeniowym 
ze s³upem, a 3 pkt. przyznano za 
zaawansowany system przypominania 
o zapiêciu pasów bezpieczeñstwa. Po 
zsumowaniu wszystkich zdobytych 
przez Legacy punktów okaza³o siê, ¿e 
osi¹gnê³o ono ³¹czn¹ notê 35,52 pkt - 
najwy¿sz¹ ocenê wœród pojazdów 
badanych przez AustralianNCAP.

Czo³owy, offsetowy test zderze-
niowy
Punkty zdobyte za ochronê poszcze-
gólnych czêœci cia³a (maks. 4):
G³owa/Szyja 4 pkt.
Klatka piersiowa 3,21 pkt.
Uda 4 pkt.
Podudzia 3,31 pkt.

Przedzia³ pasa¿erski praktycznie nie 
uleg³ odkszta³ceniu. Peda³ hamulca 
przesun¹³ siê do ty³u o 25mm oraz do 
góry o 12mm. Ko³o kierownicze prze-
sunê³o siê do przodu jedynie 10mm 
i do góry o 11mm. S³upek przedni ("A") 
przesun¹³ siê w ty³ o 7mm. Wszystkie 
drzwi w trakcie kolizji pozosta³y 
zamkniête. Po kolizji wszystkie drzwi 
dawa³o siê normalnie otworzyæ.
Poduszka powietrzna zamortyzowa³a 
g³owê kierowcy a kontakt z ni¹ by³ 
stabilny. Równie¿ g³owa pasa¿era zos-
ta³a ³agodnie zamortyzowana przez 
poduszkê powietrzn¹.

Boczny test zderzeniowy
Punkty zdobyte za ochronê poszcze-
gólnych czêœci cia³a (maks. 4):
G³owa/Szyja 4 pkt.
Klatka piersiowa 4 pkt.
Podbrzusze 4 pkt.
Miednica 4 pkt.

W bocznym teœcie zderzenia Legacy 
uzyska³o maksymaln¹ liczbê punktów 
- 16 na 16 mo¿liwych.

Badanie wykonano w marcu 2004r.
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5 LAT SUBARU W POLSCE

Dok³adnie 5 lat temu, we wrzeœniu 

1999 przyjêliœmy pierwsze zamówie-

nia na samochody Subaru w naszej 

siedzibie w Krakowie. Zamiast histo-

rycznych wspomnieñ i chwalenia siê 

dokonaniami Subaru Import Polska, 

firma (w dalszym ci¹gu) bardzo na 

naszym rynku m³oda przygotowa³a 

fajerwerk nowoœci i ofert specjalnych.

Dla amatorów dynamicznej jazdy 

wprowadzamy na rynek ju¿ w tym 

miesi¹cu dwa bardzo specjalne samo-

chody  Forester XT 2.5 oraz Legacy 

3.0 H6 Spec. B.

Pierwszy z wymienionych samocho-

dów posiadaj¹c bardziej ni¿ komplet-

ne wyposa¿enie, w sk³ad którego 

wchodz¹ takie elementy jak skórzana 

tapicerka, specjalnie wyprofilowane, 

sportowe fotele czy te¿ system na-

wigacyjny charakteryzuje siê dynami-

k¹, której pozazdroœciæ mog¹ mu 

nawet rasowe samochody sportowe. 

Wystarczy powiedzieæ, ¿e 2.5 litrowy 

silnik - oczywiœcie „bokser", ze zmien-

nymi fazami rozrz¹du i turbodo³a-

dowaniem rozwijaj¹cy moc mak-

symaln¹ 210 koni mechanicznych 

i dysponuj¹cy maksymalnym momen-

tem obrotowym 320 Nm umo¿liwia 

osi¹gniêcie prêdkoœci 100 km/godz. 

ju¿ po 6,3 s! I to praktycznie w ka¿dych 

warunkach drogowych.

Legacy Spec. B to po³¹czenie kom-

fortu du¿ej limuzyny z w³asnoœciami 

jezdnymi i dynamik¹ samochodu 

sportowego. Rozwi¹zania zawiesze-

nia i przeniesienia napêdu s¹ oparte na 

za³o¿eniach technicznych legendarnej 

Imprezy STi! Manualna skrzynia 

biegów o szeœciu prze³o¿eniach, 

przednie zawieszenie z odwróconymi 

amortyzatorami w celu zmniejszenia 

masy nieresorowanej i 18" ko³a to 

wizytówki tego modelu. Dostêpny jako 

limuzyna i kombi Legacy Spec. B to 

najbardziej dynamiczna wersja tego 

modelu oferowana kiedykolwiek 

w Europie.

Specjalnie na piêciolecie Subaru 

w Polsce przygotowaliœmy tak¿e mo-

del specjalny: Forester 5ive. W pe³ni 

wyposa¿ony samochód (m.in. 4 po-

duszki powietrzne, ABS, napinacze 

pasów bezpieczeñstwa, automatycz-

na klimatyzacja, elektrycznie stero-

wane szyby drzwi, centralny zamek 

z pilotem, elektrycznie sterowane 

lusterka, aluminiowe obrêcze kó³, 

samopoziomowanie nadwozia, reflek-

tory przeciwmgielne przednie itd.) jest 

oferowany ju¿ od tego miesi¹ca 

w promocyjnej cenie odpowiadaj¹cej 

wartoœci 22.000 Euro - czyli przy ak-

tualnym kursie znacznie poni¿ej 

100.000 z³. Wartoœæ promocji (ró¿nica 

ceny w porównaniu z wersj¹ bazow¹ 

XG plus ró¿nica wyposa¿enia) to oko-

³o 11.000 z³!

Lub te¿ porównuj¹c aktualn¹ cenê 

z t¹, obowi¹zuj¹ca jeszcze przed 

rokiem uzyskamy ró¿nicê ponad 20%! 

Szczególnie cieszy nas, ¿e w czasie gdy 

nowe samochody na rynku motoryza-

cyjnym staj¹ siê coraz dro¿sze dziêki 

poparciu producenta uda³o nam siê 

zrealizowaæ dla Pañstwa tak korzystn¹ 

mo¿liwoœæ stania siê posiadaczami 

modelu, który zgodnie ze zdaniem 

licznych testerów jest lepszy od 

porównywalnych modeli konkurencji, 

a którego jedynym powa¿nym man-

kamentem przed majem tego roku 

by³a cena.

Zapraszamy serdecznie do salonów !

Dyrektor SIP - Witold Rogalski

vi e



                        2.5 XT                        2.5 XT
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NADEJŒCIE NOWEJ GWIAZDY
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Œwiat ujrza³ go na zesz³orocznych tar-
gach motoryzacyjnych w Tokio. Wzbu-
dzaj¹c podziw i po¿¹danie zwiedzaj¹-
cych b³yszcza³ jak gwiazda, wywo³uj¹c 
furorê. Samochód koncepcyjny Subaru 
B9 Scrambler, bo o nim tu mowa, to jed-
no z najm³odszych dzieci japoñskiego 
koncernu. Niezwyk³y i spektakularny.
Stworzony przez koncern FHI - najwiêk-
szego producenta samochodów osobo-
wych z napêdem na wszystkie ko³a - 
- przyci¹ga³ wzrok publicznoœci. B9 
Scrambler - w skrócie B9SC jest wyzna-
cznikiem kierunku w jakim zmierzaæ 
bêd¹ projekty kolejnych aut tej firmy. To 
roadster o osobliwym design'ie, stylu 
i wyrazistym charakterze. Stworzony 
zosta³ przez g³ównego projektanta Su-
baru - Andreas'a Zapatinas'a. Ten uro-
dzony w 1957 r. Grek, pracuje dla 
Subaru zaledwie od dwóch lat. 
Studiowa³ w Kalifornii, a nastêpnie by³ 
zwi¹zany z projektami Fiata - na przyk-
³ad Barchett¹.
Pojazd projektu Zapatinas'a zachwyca. 
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e auto kon-
cepcyjne nie powinno byæ jedynie 
eksponatem muzeum nowoczesnej 
techniki, lecz w miarê mo¿liwoœci po 
wykonaniu niezbêdnych korekt trafiæ na 
rynek, stworzy³ on samochód wrêcz 
doskona³y. Scrambler wskazuje nowe 
trendy przy jednoczesnym zachowaniu 
rozpoznawalnoœci marki. Wywa¿ony 
œrodek na przysz³oœæ, bez palenia 
duchowych mostów z przesz³oœci¹. 
Andreas Zapatinas wskazuje liniê i for-
mê Subaru przysz³oœci. 
Przód B9SC obdarzony zosta³ "skrzydla-

tym" grilem nawi¹zuj¹cym do doœwiad-
czeñ gromadzonych przez FHI w prze-
myœle lotniczym, symbolizuj¹c równie¿ 
poziomy uk³ad silników typu bokser. 
Stylizacja wnêtrza bazuj¹ca na ³ukach 
wrêcz zachwyca, prezentuj¹c ambicje 
twórcy. Wystarczy spojrzeæ na sporto-
we, awangardowe fotele, nawi¹zuj¹ce 
form¹ do architektury wnêtrz przysz-
³oœci. Karbonowe wstawki, technika 
odlewu, charakterystyczny lakier z ref-
leksami w odcieniu bursztynu, polero-
wane peda³y - wszystko to twórcza wizja 
Zapatinas'a. Do zaprojektowania 
wnêtrza u¿yto wszystkiego, czego tylko 
zapragn¹³ stylista. 
W Scrambler'ze design gra najwa¿niej-
sz¹ rolê. Projektowanie wrêcz identycz-
nych elementów nale¿y do przesz³oœci. 
Z szerokoœci¹ 188cm i wysokoœci¹ 
126cm B9SC jest dla jednych klasycz-
nym roadsterem, dla innych "offroadow-
cem" o powœci¹gliwym charakterze.
Linia nadwozia bardzo przypomina wyg-
l¹dem modele w³oskich samochodów - 
jest agresywna i nostalgiczna zarazem. 
Ogl¹dane z boku auto przypomina pok-
³ad ³odzi, z charakterystycznie zaryso-
wan¹ "ruf¹". Zwracaj¹ równie¿ uwagê: 
nadzwyczaj krótki zwis z przodu i z ty³u, 
19-calowe felgi z lekkich stopów, wys-
makowany, awangardowy wygl¹d oraz 
muskularna sylwetka.
Równie niezwykle wygl¹da hybrydowy 
silnik B9SC, któremu za techniczn¹ bazê 
pos³u¿y³a jednostka napêdowa Subaru 
Imprezy. Zastosowany w tak niewielkim 
pojeŸdzie napêd "Sequential-series-
hybrid" zapewnia podró¿uj¹cym nieza-

pomniane wra¿enia z jazdy.
Nad komfortem pasa¿erów czuwa z kolei 
pneumatyczne zawieszenie o zmiennym 
przeœwicie (od 150-200mm).
Nie wiadomo jeszcze czy pojazd ten trafi 
do salonów sprzeda¿y… A szkoda, gdy¿ 
z pewnoœci¹ stanowi³by ciekaw¹ alter-
natywê.

SIP Janusz Dudek

Subaru od pocz¹tków swojego istnienia 
zawsze zaskakiwa³o. Innowacje tech-
niczne maj¹ na celu stworzenie samo-
chodu utylitarnego, wyprzedzaj¹cego 
swoje czasy.
Rozwi¹zania zastosowane w koncepcyj-
nym modelu B9SC s¹ najlepszym 
dowodem na potwierdzenie tych s³ów. 
Silniki hybrydowe wystêpuj¹ ju¿ co 
prawda na rynku, ale nie stanowi¹ jak na 
razie konkurencji dla samochodów spa-
linowych, g³ównie ze wzglêdu na cenê 
i nie najlepsze parametry. Czy uda siê to 
zmieniæ za spraw¹ rozwi¹zania SSHEV 
przedstawionego w którymœ z modeli 
Subaru? B9SC to typowe Subaru z napê-
dem na 4 ko³a i œwietnymi w³aœciwoœ-
ciami jezdnymi.
Napêd przekazywany jest sekwen-
cyjnie a nie jak w przypadku rozwi¹zañ 
konkurencji jednoczeœnie. Pocz¹tkowo 
pracuje jedynie silnik elektryczny, który 
od prêdkoœci 80km/h jest wspomagany 
przez silnik spalinowy. Elektryczny 
motor dysponuje moc¹ 100kW 
(136KM), zaœ spalinowy silnik to typowy 
boxer 2.0 103kW (140KM). Niedostrze-
galne przejœcie z zasilania elektrycznego 
na benzynowe optymalizuje balans miê-
dzy ekologi¹ a zadowoleniem z jazdy. 
Nad p³ynnym przekazywaniem momen-
tu obrotowego na osie czuwa elektro-
nika, zatem si³a napêdowa doprowadza-
na jest na odpowiednie osie adekwatnie 
do sytuacji na drodze. Baterie ³adowane 
s¹ z generatora o mocy 50kW, a dziêki 
nowemu rozwi¹zaniu Subaru i NEC 
obecnie istniej¹cy problem ze zbyt 
ciê¿kimi i ma³o wydajnymi bateriami 
zosta³ rozwi¹zany. Panaceum okaza³o 
siê stworzenie laminowanych baterii 
manganowo-litowo-jonowych. Maj¹ one 
co prawda o po³owê ni¿sz¹ moc ni¿ 
litowo-hybrydowe, ale s¹ od nich dwa 
razy sprawniejsze. 
Jednoczeœnie nowoopracowana kon-
strukcja charakteryzuje siê wiêksz¹ 
pojemnoœci¹, niewielk¹ objêtoœci¹ 
i ciê¿arem oraz zmniejszon¹ emisj¹ 
ciep³a. Czas i struktura roz³adowania 
jest niezmienna przeciwnie do równie¿ 
obecnie stosowanych baterii litowo-
kobaltowych. 
Kyoji Takenaka - prezydent firmy Fuji 
Heavy Industries ju¿ w 2003 r. na 
miêdzynarodowych targach motoryza-
cyjnych we Frakfurcie jasno zadekla-
rowa³ koncepcjê "hybrydy" jako na-
pêdu przysz³oœci. Ten system jest 
sprawniejszy, charakteryzuje siê przy 
tym wy¿sz¹ kultur¹ pracy ni¿ obecnie 
produkowane silniki. 
Fuji Heavy Industry pomimo inten-
sywnych prac nad wdra¿aniem do 
produkcji samochodów hybrydowych 
nie traci z oczu ogniw wodorowych, tak 
wiêc ju¿ nied³ugo Subaru mo¿e nas 
zaskoczyæ kolejnym pojazdem.

SIP Janusz Dudek

SUBARU B9SC (Scrambler)

4200 mm
1880 mm
1260 mm
2475 mm

150 - 200 mm
2

4-cylindrowy, Bokser, SOHC
1994 ccm

92 mm
75 mm

10:1
140 KM przy 5600 obr/min
186 Nm przy 4400 obr/min

50 kW
100 kW

D³ugoœæ
Szerokoœæ
Wysokoœæ
Rozstaw osi
Przeœwit
Liczba miejsc
Silnik
    Pojemnoœæ
    Œrednica t³oka
    Skok t³oka
    Stopieñ sprê¿enia
    Moc maksymalna
    Maksymalny moment obrotowy
Moc generatora
Moc silnika elektrycznego



GOPR

¿ycie przynios³a efekt. Dziewczyna ¿yje.
9. W £utowcu podczas kursu lotów na 

paraglajtach m³ody 18-letni ch³opak 
nieszczêœliwie uderza karkiem o g³az i 
³amie krêgos³up szyjny. Ratownicy 
GOPR po stwierdzeniu ca³kowitego 
parali¿u spowodowanego upadkiem 
unieruchamiaj¹ poszkodowanego 
w materacu pró¿niowym i wzywaj¹ 
œmig³owiec sanitarny, który przewo-zi 
pacjenta do Kliniki. Tam okazuje siê, 
¿e pora¿enie spowodowa³ krwiak, 
który uciska³ na rdzeñ krêgowy. Po 
jego operacyjnym usuniêciu - ch³o-
pak zacz¹³ chodziæ.

10.W Bêdzinie, w okolicach zamku za-
wali³ siê dom rozbierany przez z³o-
miarzy. Do akcji zosta³y wezwane psy 
ratownicze Grupy Jurajskiej GOPR 
Haker i Vantos - wraz ze swymi prze-
wodnikami. Penetracja gruzowiska 
przy sta³ym zagro¿eniu powtórnym 
zawaleniem rozwia³a obawy aby pod 
gruzami móg³ byæ jeszcze ktoœ ¿y-
wy...

11.Grupa integracyjna wypo¿yczy³a sa-
mochody w zawierciañskiej firmie 
zapewniaj¹cej klientom mocne wra-
¿enia. Podczas jazdy Jeepami leœ-
nymi duktami klienci zmieniali siê 
beztrosko za kierownic¹, prowadz¹c 
samochód terenowy, czasem pier-
wszy raz w ¿yciu. W pewnej chwili 
drobna kobieta nie opanowa³a kie-
rownicy i z tak wielk¹ si³¹ uderzy³a 
w poprzedzaj¹cego j¹ , ¿e pa-
sa¿erka wylecia³a z samochodowego 
fotela i uderzaj¹c w drzewo z³ama³a 
krêgos³up. Szybka akcja ratowników 
Grupy Jurajskiej GOPR zakoñczona 
transportem œmig³owcem sanitar-
nym - uratowa³a poszkodowan¹ przed 
kalectwem.  

KONKURS O RATOWNICTWIE 
NA JURZE

I. Co sta³o siê inspiracj¹ do utworzenia 
zorganizowanej jednostki ratownic-
twa górskiego na Jurze?
1. Klêska Œniegu zim¹ 2000 roku.
2. Wypadek 16-letniego taternika na 

ska³ach Biblioteka w 1994 roku.
3. PowódŸ w 1998 roku i akcja ra-

towania turystek uwiêzionych na 
wysepce nad Wart¹.

II. Jaka jest sytuacja finansowa ratow-
nictwa górskiego na Jurze?
1. Bardzo dobra. Grupa Jurajska op-

³ywa we wszystko.
2. Przeciêtna. Brak funduszy na in-

westycje, ale nie jest Ÿle.
3. Fatalna. Brakuje pieniêdzy na 

wszystko.
III. Ilu ratowników - mê¿czyzn, a ile ra-

towniczek - kobiet, liczy Grupa Juraj-
ska?
1. Dwudziestu piêciu ratowników 

i nie przyjmuj¹ dziewcz¹t.
2. Czterdziestu ratowników w tym 

piêæ dziewcz¹t.
3. Stu ratowników w tym dwadzieœ-

cia dziewcz¹t.

Odpowiedzi prosimy przesy³aæ na adres:
zekaj¹ 

cenne nagrody.

Jeep'a

redakcja@plejady.subaru.pl - c

niebem a ziemi¹". Z murów œci¹gnêli j¹ 
ratownicy GOPR unieruchamiaj¹c 
po³amane cia³o w specjalnych no-
szach i transportuj¹c j¹ do szpitala. 
Dziewczyna prze¿y³a. Mo¿e chodziæ! 
Dziœ jest piêkn¹, d³ugonog¹ modelk¹.

3. W ruinach zamku w Mirowie wspiê³a 
siê po murze grupa harcerzy z By-
tomia. Najm³odszy z nich, 16-letni 
Wojtek B. spad³ z wysokoœci kilku 
piêter. Pêkniête p³uco i roztrzaskana 
czaszka spowodowa³y, ¿e poniós³ on 
œmieræ na miejscu.

4. Z ³atwej wspinaczkowo, aczkolwiek 
eksponowanej ska³y zwanej Wielb³¹-
dem spad³ podczas zjazdu na linie 56-
letni Juliusz R., instruktor alpinizmu 
z £odzi. Trwaj¹ca godzinê walka 
ratowników GOPR o jego ¿ycie nie 
przynios³a efektu.

5. Na Kruczych Ska³ach kilku ¿o³nierzy 
z 6 Pomorskiej Powietrzno-Desan-
towej z Krakowa urz¹dzi³o sobie poza 
s³u¿b¹ tzw. tyrolkê, czyli uk³ad lin 
rozpiêtych pomiêdzy ska³ami w sko-
sie w celu dynamicznego zjazdu. Za-
przyjaŸniony z nimi student z Cieszy-
na, podczas zjazdu uderza g³ow¹ 
o ska³ê ponosz¹c œmieræ na miejscu. 
Godzinna reanimacja ratowników 
GOPR przywraca mu oddech i akcjê 
serca, ale nie ratuje mózgu, który 
bezpowrotnie obumiera.

6. Podczas Klêski Œniegu w 2000 roku 
ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR 
zostali oderwani od sto³u wigilijnego. 
W Nag³owicach, odciêtych zaspami 
œnie¿nymi od œwiata m³oda kobieta 
rodzi dziecko. Konieczna jest natych-
miastowa interwencja lekarska. Ra-
townicy GOPR przy 20-stopniowym 
mrozie transportuj¹ opatulon¹ ko-
bietê z po³o¿onym na jej brzuchu 
noworodkiem; 25 km poprzez zaspy 
do karetki, a nastêpnie do szpitala. 
Urodzony wówczas Kamil zosta³ naz-
wany "œnie¿nym malcem" i ¿yje dziœ 
z pewnoœci¹ tylko dziêki akcji ratow-
ników GOPR.

7. Do lasów jurajskich uda³a siê na 
grzyby babcia z 10-cio letnim wnucz-
kiem. W pewnej chwili dziecko zgubi-
³o siê w lesie. Wywo³a³o to panikê, 
gdy¿ ch³opczyk by³ chory na cukrzy-
cê. Zbyt póŸne odnalezienie ch³opca 
mog³o mu groziæ zapadniêciem 
w œpi¹czkê. Do akcji ruszy³y dwie - 
z dwudziestu ratowniczek jurajskich 
GOPR: Irena van der Coghen i Ma³go-
sia Bendkowska - przewodniczki psów 
ratowniczych Nortona i Vanto-sa. 
Ch³opiec zosta³ odnaleziony. ̄ yje.

8. W ruinach zamku w Mirowie m³oda 
17-to latka z 33-letnim koleg¹ wspiêli 
siê do górnych komnat chc¹c je 
zwiedziæ. Gdy przyszed³ czas powrotu 
dziewczyna przestraszy³a siê wyso-
koœci i odmówi³a zejœcia. Mê¿czyzna 
po¿yczy³ wiêc od wspinaczy linê, 
zaczepi³ j¹ o konar rosn¹cy w murach 
zamkowych, "zapakowa³" damê na 
plecy i... pocz¹³ zje¿d¿aæ na linie. 
Niestety konar, o który zaczepiona 
by³a lina pêk³ i oboje turyœci spadli do 
podstawy œciany. Dziewczyna spad³a 
na plecy pierwsza, ³ami¹c krêgos³up 
i miednicê, jej cia³o zamortyzowa³o 
upadek mê¿czyzny, który wyszed³ 
z wypadku prawie bez szwanku, na-
tomiast jego 120 kg ciê¿ar spowodo-
wa³ u dziewczyny pêkniêcie w¹troby 
i œledziony. Walka ratowników o jej 

Na fantastycznie urzeŸbionej ziemi ju-
rajskiej wypadki zdarza³y siê niemal od 
zawsze i nie mówimy tu bynajmniej 
o œredniowiecznych dziewicach skacz¹-
cych z baszt zamkowych na skutek za-
wodu mi³osnego.
Wapienne wychodnie skalne bywa³y 
zdradzieckie dla nieœwiadomych zagro-
¿enia ju¿ 100 i 200 lat temu. Jednak¿e 
dopiero dynamiczny rozwój sportów 
ekstremalnych w ostatnich latach, spo-
wodowa³ lawinê naprawdê powa¿nych 
wypadków.
W lipcu 1994 roku na ska³ach zwanych 
Bibliotek¹, dosz³o do ciê¿kiego wypad-
ku. 16-letni Hubert O. z Torunia spad³ na 
plecy z kilkunastometrowej ska³y. Z³a-
ma³ krêgos³up, miednicê i dozna³ pêk-
niêcia nerki. Na pomoc poœpieszyli mu 
ratownicy GOPR prowadz¹cy Bazê Pol-
skiego Zwi¹zku Alpinizmu w Podlesiach: 
Irena i Piotr van der Coghen. Unierucho-
mili krêgos³up, zajêli siê transportem 
spod ska³ i wezwali œmig³owiec sanitar-
ny, który przewióz³ poszkodowanego do 
Kliniki w Piekarach Œl¹skich. Ch³opiec 
prze¿y³ i - jak wieœæ niesie - chodzi dziœ 
o w³asnych si³ach!
By³o to niebywa³e osi¹gniêcie (gdy¿ do 
tej pory po³amanego taternika wspó³to-
warzysze znosili zwykle do karetki, 
w najlepszym wypadku na drzwiach od 
stodo³y i efekty takiej pomocy by³y 
zwykle op³akane).
Wypadek na Bibliotece przyczyni³ siê do 
tego, ¿e 50 osobowa grupa ratowników, 
taterników i turystów powo³a³a w 1995 
roku Jurajskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, które w 1998 roku po³¹czy³o 
siê z ogólnopolsk¹ organizacj¹ ratow-
nictwa górskiego: GOPR, przekszta³ca-
j¹c siê w Grupê Jurajsk¹ GOPR. 
Dziêki staraniom Naczelnika GOPR Jacka 
Dêbickiego i Prezesa GOPR W³a-dys³awa 
Miroty, nowy oddzia³ GOPR zos-ta³ 
wyposa¿ony w nowoczesny samo-chód 
ratunkowy Land Rover. Jurek Ow-siak - 
Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Œwi¹tecznej Pomocy zakupi³ dla grupy 
Jurajskiej GOPR dwa czteroko³owce 
ratunkowe, samochód ratunkowy Mer-
cedes i sprzêt ratunkowy do jaskiñ. Za 
pozyskane przez Naczelnika GOPR Jacka 
Dêbickiego fundusze zmodernizowano 
budynek starej szko³y (dotychczasow¹ 
siedzibê GOPR na Jurze) przekszta³caj¹c 
j¹ w nowoczesn¹ Centraln¹ Stacjê Ra-
tunkow¹ GOPR z ambulatorium, stano-
wiskiem kierowania akcjami ratowni-
czymi, sal¹ szkoleñ, dy¿urk¹ ratowni-
ków, itd.
A wypadków z dnia na dzieñ przybywa³o. 
Oto niektóre z nich:
1. Do jaskini Wielka Studnia Szpatow-

ców uda³o siê trzech groto³azów. 
Niestety Ÿle wymierzyli linê, a po-
nadto na jej koñcu nie zawi¹zali wêz³a 
zabezpieczaj¹cego.Pierwszy z nich - 
Niemiec, spad³ z wysokoœci kilku 
piêter na dno jaskini. Dozna³ z³amania 
koœci udowej i rozerwania narz¹dów 
wewnêtrznych. Skona³ na rêkach 
ratowników przyby³ych mu na pomoc.

2. W ruinach zamku w Bobolicach 17-
letnia Zosia z Chorzowa wspiê³a siê na 
najwy¿sz¹ basztê. Straci³a równo-
wagê i zaczê³a spadaæ odbijaj¹c siê od 
ska³ i murów zamkowych. Spadaj¹c 
z³ama³a krêgos³up, miednicê i doz-
na³a pêkniêcia czaszki. Na szczêœcie 
zaczepi³a siê o wystaj¹cy z murów 
korzeñ i... zatrzyma³a siê "miêdzy 
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Przybyli z ca³ej Polski - tak jak kiedyœ 

przybywa³o siê na rajd Monte Carlo, 

z t¹ ró¿nic¹, ¿e by³y to automobile 

jednej marki - Subaru, czyli Gwiazdo-

zbiór Plejad. A wszystko to dziêki 

jednemu zapaleñcowi z Subaru 

Import Polska, dyrektorowi Rogal-

skiemu, który postanowi³ wskrzesiæ 

drugie znaczenie nazwy Subaru "jed-

noczyæ siê, ³¹czyæ" i zjednoczyæ u¿yt-

kowników samochodów Subaru. I tak 

21 maja w Morsku dla wielu z nich 

zaczê³a siê  niezwyk³a przygoda.

Uczestnicy zlotu ruszyli z ró¿nych 

miast, tak aby tego samego dnia 

spotkaæ siê w jednym miejscu. 

Przywiod³y ich ró¿ne powody: chêæ 

zmierzenia swych umiejêtnoœci oraz 

mo¿liwoœci samochodu, zobaczenia, 

kto jeszcze jeŸdzi tymi niesamowi-

tymi maszynami (wiêkszoœæ posiada-

czy tak okreœla swoje samochody) 

oraz ciekawoœæ innych ludzi. Ale dla 

wielu g³ównym magnesem by³a chêæ 

prze¿ycia prawdziwego rajdu, bo tak¹ 

atmosferê zagwarantowa³o Subaru 

od samego pocz¹tku.

Szybko przekonano siê, ¿e nie bêdzie 

to zwyk³a impreza, gdzie ludzie bêd¹ 

siê nudziæ, a czas jest podzielony 

pomiêdzy pokazy "super produktów", 

czy te¿ wystêpy "super gwiazd". 

Uczestnicy Rajdu zostali "wziêci 

w obroty" przez czo³ówkê polskich 

rajdowców: Macieja Wis³awskiego, 

Krzysztofa Ho³owczyca oraz Leszka 

Kuzaja. Dwaj pierwsi byli nie tylko 

"goœæmi specjalnymi" ale tak¿e i "pro-

fesorami". Obaj przeprowadzili szko-

lenia dla pilotów oraz kierowców: jak 

czytaæ mapy, road book'i oraz poko-

nywaæ ró¿ne przeszkody terenowe. 

Oprócz tego wszyscy trzej byli te¿ 

sêdziami. Podczas próby na bardzo 

krêtym oraz wymagaj¹cym torze 

kartingowym Maciej Wis³awski ustali³ 

swego rodzaju rekord ¿yciowy, 

odbywaj¹c jazdê z najwiêksz¹ liczb¹ 

kierowców z jak¹ jeŸdzi³ jakikolwiek 

pilot rajdowy.

Zawodników, w miarê jak przyje¿d¿ali 

do hotelu w Morsku podzielono na 

dwie kategorie: szosow¹ oraz tere-

now¹. Do kategorii terenowej zosta³y 

w³¹czone: Subaru Forester, Outback 

oraz... Justy. Ten ma³y samochód 

wbrew obawom oraz uœmieszkom 

innych dzielnie walczy³ ze swoimi 

wiêkszymi braæmi. Trasa szosowa 

zosta³a zdominowana g³ównie przez 

Imprezy. Pewnym ewenementem 

by³o Legacy z nr startowym 76 

z prze³omu lat '80 i '90, którego 

za³oga dosta³a nagrodê za "Najbar-

dziej widowiskow¹ jazdê", dzielnie 

staraj¹c siê dorównaæ Imprezom.

Po zameldowaniu oraz wrêczeniu 

prawdziwego numeru startowego 

uczestnicy spotkali siê na kolacji. 

Niektórzy poszli te¿ do baru, ale 

zdrowy rozs¹dek zwyciê¿y³ i wszyscy 

udali siê na spoczynek. W pi¹tek 

wieczorem oraz w sobotê rano istnia³o 

ryzyko, ¿e pogoda wtr¹ci swoje 

przys³owiowe 3 grosze - deszcz, ale 

skoñczy³o siê tylko na strachu. 

W sobotê rano nast¹pi³ uroczysty 

start z g³ównej kwatery Zlotu. 

Startowa³y równolegle samochody 

z kategorii szosowej i terenowej, 

zaraz za bramami oœrodka samocho-

dy rozje¿d¿aj¹c siê na swoje trasy, 

które czasami im siê myli³y. Niektóre 

t ruk to rów,  uczes tn i cy  m ie l i  

samochody szosowe "próbowa³y" 

pokonaæ trasê terenow¹, co powodo-

wa³o pewne opóŸnienia podczas 

startu. Odcinki specjalne na trasie 

terenowej by³y tak przygotowane, 

aby pod czujnym okiem doœwiad-

czonych instruktorów, uczestnicy 

mieli sposobnoœæ spróbowaæ w³as-

nych si³ w konfrontacji z natur¹. 

Grupa szosowa mia³a wyznaczon¹ 

trasê krajoznawcz¹ Szlakiem Orlich 

Gniazd. Na niej zosta³y ustawione trzy 

próby sportowe. Wymagaj¹cy slalom, 

próba zrêcznoœciowa oraz bardzo 

popularny w Stanach Zjednoczonych 

wyœcig równoleg³y na 400 metrów. 

Wszystkie próby by³y przygotowane 

na zamkniêtym terenie, dla zapew-

nienia jak najwiêkszego bezpie-

czeñstwa, natomiast drogi dojazdowe 

do odcinków specjalnych prowadzi³y 

tak, aby uczestnicy mogli podziwiaæ 

walory krajobrazowe Jury Krakow-

sko-Czêstochowskiej. Wieczorem po 

emocjach rajdowych nast¹pi³o uro-

czyste wrêczenie nagród zwyciêzcom 

poszczególnych kategorii po³¹czone 

z iœcie kabaretowym wystêpem 

pt. "Trzech Jurorów i Ojciec Dyrek-

tor". W rolach Jurorów wyst¹pili: 

Maciej Wis³awski, Krzysztof Ho³ow-

czyc oraz Leszek Kuzaj natomiast 

w rolê Ojca Dyrektora wcieli³ siê 

Witold Rogalski (dyrektor Subaru 

Import Polska). Po czêœci rozryw-

kowej mia³ miejsce koncert Kasi Stan-

kiewicz wraz z zespo³em i pokaz ogni 

sztucznych. 

To co dzia³o siê na Zlocie, trudno jest 

opisaæ s³owami. Najlepiej pokazuj¹ to 

zdjêcia przygotowane przez Subaru 
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Wyniki:

Trasa Terenowa: Trasa Szosowa:
25 Oziemski Micha³ 1 85 Ró¿añski Piotr 1
10 Cieœliñski Piotr 2 96 Dudzik Miros³aw 2
27 Kujawa Krzysztof 3 74 Bi³ek Witold 3

Puchary:

Puchar Gazety Myszkowskiej Konecki Jan nr 90
Puchar Naczelnika GOPR (Fair Play) Cieœliñski Piotr nr 10

Cieœliñska Ma³gorzata
Za widowiskow¹ jazdê Koz³owski Wiktor nr 76
Król jazdy na regularnoœæ Ró¿añski Piotr nr 85
Za odwagê Swoboda Anna nr 06

Dêbek Barbara
Mi³ek Aleksandra nr 07
Katarzyna Ternecka

Grand Prix SJS Bart³omiej Demel nr 69
Œliwa Pawe³

Zlot w cyfrach:

55 samochodów szosowych

41 samochodów terenowych

20 tablic rejestracyjnych

wy³owiono z potoku

9 (oko³o) prostowanych felg

1 zestaw kó³ wypo¿yczy³o 

Subaru Import Polska w celu 

umo¿liwienia udzia³u w rajdzie

1 ch³odnica wymieniona

0 wypadków

oraz maximum zadowolenia.

Do zobaczenia za rok...

Import Polska dostêpne na stronach:

www.subaru.pl/subaru_nowosci.html 

oraz zdjêcia uczestników, oddaj¹ce 

klimat ca³ego Zlotu:

klub.subaru.pl/photos/ 

Wszystkie za³ogi musia³y wykazaæ siê 

nie tylko umiejêtnoœciami bardzo 

dobrego opanowania sztuki prowa-

dzenia nieprzeciêtnego samochodu 

jakim jest Subaru, ale te¿ sprytem, 

inteligencj¹ oraz odrobinê... tê¿yzn¹ 

fizyczn¹.

Próby by³y dobrowolne, ale i tak nie 

by³o nikogo kto by sobie "odpuœci³". 

W przeddzieñ rajdu niektórzy posta-

nowili zapoznaæ siê z okolic¹ oraz 

sprawdziæ swoje samochody. Dla kilku 

okaza³o siê to zgubne. Serwis Subaru 

mia³ trochê "nocnej roboty" przy 

prostowaniu felg. 

W trakcie Zlotu zbyt "profesjonalne" 

podejœcie czasami koñczy³o siê 

niefortunnie, na przyk³ad jedna 

z za³óg tak "odchudza³a" swoje auto 

przed prób¹ na torze kartingowym, ¿e 

zabrak³o jej póŸniej paliwa. Ale takie 

w³aœnie s¹ rajdy, trzeba czasami 

zaryzykowaæ ¿eby wygraæ.

Aby zminimalizowaæ ryzyko i za-

pewniæ optymaln¹ obs³ugê rajdu, nad 

uczestnikami Zlotu czuwa³o wiele 

osób. Próby sprawnoœciowe - zjazdy 

lli. Nad poprawnoœci¹ przebiegu 

na linach i wspinaczkê przygotowali 

i zabezpieczali Ratownicy Jurajskiej 

Grupy GOPR-u. Opiekê nad przejaz-

dami przez pustynie zapewnia³y 

Podhalañska, Bieszczadzka, Krynicka 

i Jurajska Grupy GOPR-u. O spraw-

noœæ techniczn¹ pojazdów troszczyli 

siê w bazie Zlotu mechanicy Subaru 

Rally Team Leszka Kuzaja wraz 

z serwisem Pirelli. Nad poprawnoœci¹ 

przebiegu szosowych odcinków 

specjalnych czuwali cz³onkowie SJS-u 

- Szko³y Jazdy Subaru. Uczestnikom 

obydwu tras towarzyszy³y "lotne 

brygady" pracowników dzia³u tech-

nicznego SIPu i mechaników z ASO 

SUBARU w Krakowie, pomagaj¹c 

uczestnikom rajdu w usuwaniu drob-

nych usterek technicznych w trakcie 

rajdu. 

S. J. Russer
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"Dusza wojownika - 
- Subaru Legacy"
FlotaAutoVIP nr 2(6),
lato 2004r.

"(...) Sta³e cechy tej marki (Subaru  -
przyp. red.): silnik typu bokser i syme-
tryczny podzia³ napêdu na cztery ko³a 
oraz ci¹g³e, typowe dla Japonii 
(filozofia KAIZEN), d¹¿enie do idea³u 
zaowocowa³y stworzeniem niezwyciê-
¿onego samuraja dróg i bezdro¿y. Ju¿ 
po krótkiej jeŸdzie funkcjonalnym 
Subaru Legacy kombi mo¿na dojœæ do 
wniosku, i¿ prowadzimy niezawodny 
samochód z maksymalnie dopraco-
wanym uk³adem jezdnym i idealnym 
uk³adem napêdowym."

"(...) Silnik w uk³adzie poziomym 
z cylindrami przeciwleg³ymi posiada 
ma³¹ wysokoœæ oraz nisko po³o¿ony 
œrodek ciê¿koœci. W po³¹czeniu ze 
sta³ym napêdem 4WD jest czymœ 
fenomenalnym. Taki fenomen jest 
szczególnie przydatny do walki 
z polskimi drogami."

Krzysztof Turczak

“Szlachetny Leœnik"
Auto Œwiat, nr 29

"Seryjny silnik, 2-litrowy turbodo³ado-
wany bokser przenosi nienagannie 
swoje 177 KM, œwietnie sprawdza siê 
napêd na 4 ko³a. (...) Dodatkowo dos-
konale pracuje skrzynia biegów 
(krótkie drogi lewarka)  jazda w takich 
warunkach to czysta przyjemnoœæ."

"Niesamowicie zwinny. Subaru przys-
piesza w 8 sekund do prêdkoœci 100 
km/h. Dla porównania: Audi A4 Avant 
Quatro 1.8T (190KM) potrzebuje na to 
o 0,5 s d³u¿ej."

"Model bazowy Forestera (2.0XT  
przyp. red.) to udane po³¹czenie kombi 
i SUV-a. Dwulitrowy silnik turbodo³a-
dowany sprawia wiele przyjemnoœci 
kierowcy...”

"Perfekcjoniœci"
Magazyn GT, 
Lipiec-Sierpieñ 2004r.

"I co tu siê rozpisywaæ, tak by³o 
w rzeczywistoœci. Z racji profilu 
naszego magazynu bywa³em na wielu 
samochodowych zlotach w Polsce 
i poza granicami naszego kraju i z nie-
ukrywan¹ radoœci¹ muszê oddaæ czeœæ 
i chwa³ê organizatorom zlotu "Plejady 
2004" - tak profesjonalnie przygoto-
wanej imprezy jeszcze nigdy nie 
widzia³em!"

Micha³ Kwiatkowski

"Wodoodporny?"
Auto Œwiat, nr 19

"Nowy Outback œwietnie daje sobie 
radê tak¿e poza utwardzonymi 
drogami. (...) Outback jakby nigdy nic 
sunie naprzód tam, gdzie inne auta ju¿ 
zaczê³yby nabieraæ wody."

"Nasz samochód testowy by³ wyposa-
¿ony w czterobiegowy "automat" 
z Tiptronikiem oraz mo¿liwoœci¹ 
wyboru trybu pracy skrzyni (normalny 
lub sportowy). To dobry wybór dla 
tych, którzy czêsto korzystaj¹ z samo-
chodu. Skrzynia pracuje delikatnie, 
czyni podró¿ bardziej komfortow¹."

"Outback bardzo dobrze utrzymuje 
kierunek jazdy na wprost, ³agodnie 
pokonuje zakrêty, ³atwo go opanowaæ, 
b³yskawicznie reaguje na polecenia 
precyzyjnego uk³adu kierowniczego."

"Od pocz¹tku maja cena spad³a 
o 14 160 z³. Teraz jest wiêc atrak-
cyjniejsza zw³aszcza, ¿e niemiecka 
i szwedzka konkurencja okazuje siê 
dro¿sza."

"U¿ywane"
MOTOR, 18-19/2004

"Subaru Impreza GT (1994-2000) (...) 
Chodzi o wra¿enia jakich dostarcza 
jazda nim. Mocny silnik, dopracowany 
uk³ad przeniesienia napêdu na cztery 
ko³a, wspania³e zawieszenie..."

"A wszystko przy bardzo wysokim 
poziomie bezawaryjnoœci, praktycznie 
wszystkie usterki wynikaj¹ z wyraŸ-
nych b³êdów w eksploatacji."

"Dwulitrowy, turbodo³adowany silnik... 
gwarantuje rewelacyjne osi¹gi 
i wspania³y odg³os pracy."

"Dwa szybkie kombi"
Off-Road PL, 6/2004
(Test porównawczy Subaru Forestera 
2.0XL oraz Mitsubishi Outlander 2.0 
Sport)

"(...) Po utwardzonych drogach 
Forester porusza siê dosyæ sprawnie, 
na mokrym spisuje siê dobrze 
(w zakrêtach, nawet przy du¿ej prêd-
koœci, nie by³ ani nad-, ani podste-
rowny). Tor jazdy nie wymaga zbytnich 
korekt - samochód pewnie trzyma siê 
drogi i nie przera¿a go szybka jazda. 
Zawieszenie zosta³o zestrojone na tyle 
dobrze, ¿e dziury i garby na kiepskich 
drogach staj¹ siê prawie nieodczu-
walne. Jazda nawet w drogowych 
koleinach odbywa siê sprawnie, 
g³ównie dziêki elastycznemu silnikowi, 
który u³atwia zwinne poruszanie."

Grzegorz Surowiec

"Porównanie: 
Honda, Nissan, Mazda, Mitsu-
bishi, Toyota, Subaru"
Auto Sukces,
Lipiec/Sierpieñ 2004-08-13

"Silnik co prawda do 3000 obr./min po 
prostu jest, za to powy¿ej atakuje naj-
ni¿sze instynkty i rwie z si³¹ parowozu  
tyle ¿e szybciej i znacznie sprawniej. 
Uk³ad jezdny to poezja, choæ na tle 
Lancera Evo ca³e Subaru sprawia 
wra¿enie doœæ mocno cywilizowanej 
limuzyny o sporym komforcie jazdy..."

"(...) w kategoriach interesuj¹cych 
mi³oœników szybkiej, bardzo szybkiej 
i cholernie szybkiej jazdy Subaru i Mit-
subishi to zupe³nie inna liga. Ich pot-
wierdzone wielokrotnie w rajdowych 
mistrzostwach œwiata zdolnoœci 
oddzia³ywuj¹ na ka¿dego jak narko-
tyk. I to "na sam patrz". A wystarczy, 
¿e cz³owiek zasi¹dzie na chwilê 
(najlepiej d³u¿sz¹) za kierownic¹ jed-
nego z nich, przepêdzluje kilka zakrê-
tów, a ju¿ odruchowo lew¹ nog¹ zacz-
nie operowaæ ko³o peda³u hamulca 
a wchodzenie w dowolnie ostry zakrêt 
w dowolnych warunkach z prêdkoœci¹ 
poni¿ej 60 km/h zacznie uznawaæ za 
niegodne jego honoru... 

Fakt, s¹ to urz¹dzenia bardzo wyma-
gaj¹ce - serwisowo, paliwowo i w ogóle 
kosztowo. Nie zakocha siê w nich te¿ 
nikt, kto od swego pojazdu wymaga 
komfortu jazdy. Ale tak nies³ychanej 
frajdy z jazdy nie zaoferuje ¿adne BMW 
(a przecie¿ taki jest jego slogan rek-
lamowy). I jest to tym bardziej zach-
wycaj¹ce, ¿e te auta s¹ tak wyrafi-
nowane technicznie, ¿e granica bez-
pieczeñstwa zachowañ na szosie zos-
taje przesuniêta o lata œwietlne. Fakt, 
"praw fizyki pan nie zmienisz i nie b¹dŸ 
pan g³¹b" - jak siê przegnie to ¿adna 
technika nie pomo¿e. Ale o tym 
powinien wiedzieæ ka¿dy."

"Subaru Impreza STi kontra
 Mitsubishi Lancer Evo VIII"
WRC, sierpieñ 2004

"Które auto jest ³adniejsze? To oczy-
wiœcie kwestia gustu. Nam nieco bar-
dziej "rasowe" wydaje siê Subaru. 
Wielki wlot powietrza na masce i spoj-
ler z ty³u naprawdê robi¹ wra¿enie."

"Zanim ruszymy trzeba poczekaæ a¿ 
silniki nabior¹ odpowiedniej tempera-
tury. Spod maski Subaru dochodzi 
wspania³y bulgot! To ten charakterys-
tyczny "bokser" - dŸwiêk, który jest 
muzyk¹ dla rajdowych uszu. Tu od razu 
wiemy, ¿e czekaj¹ nas nie lada emocje. 
A¿ przechodzi dreszcz.”
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JERZY DUDEK

PLEJADY nr 06/2004

"LEPSZY ZE MNIE BRAMKARZ 

NI¯ KIEROWCA" 

W po³owie czerwca w Subaru Import 

Polska dosz³o do niezwyk³ego wyda-

rzenia. Tego samego dnia w siedzibie 

firmy w Krakowie pojawili siê dwaj 

znakomici sportowcy: Leszek Kuzaj i... 

Jerzy Dudek - bramkarz reprezentacji 

Polski, czo³owa postaæ dru¿yny 

FC Liverpool. Czy¿by mia³o dojœæ do 

meczu? W koñcu trwa³o Euro 2004. 

Tym razem gor¹cym przedmiotem 

dyskusji nie by³a pi³ka no¿na, ale nowy 

model Subaru Impreza STi - "Solberg 

Edition". 

Plejady: Czy to prawda, ¿e jak m³o-

dy ch³opiec w Liverpoolu nauczy 

siê ju¿ mówiæ "tata", to kolejne 

s³owo jakie wypowiada brzmi - 

"Dudek"?

Jerzy Dudek: Nieeee! Bez przesady. 

Nie jestem, a¿ tak popularny. Myœlê, ¿e 

jak ma³y ch³opiec w Liverpoolu nauczy 

siê ju¿ mówiæ "tata" i "mama" to kolej-

nym s³owem bêdzie: "The Reds" - czyli 

nazwa barw naszego zespo³u. W tym 

mieœcie niemal ka¿dy identyfikuje siê 

z dru¿yn¹. To jest coœ niesamowitego. 

Jaka jest Twoja pozycja w dru-

¿ynie? Polskie media co jakiœ czas 

spekuluj¹, ¿e byæ mo¿e niebawem 

bêdziesz musia³ szukaæ nowego 

klubu?

Powiem tak. Na pewno jako zespó³ 

mieliœmy wzloty i upadki. W pewnym 

momencie by³em obiektem krytyki, ale 

udowodni³em, ¿e jestem w stanie 

w pe³ni poœwiêciæ siê dla tej dru¿yny. 

Przez wszystkie trudne chwile pomogli 

mi przejœæ koledzy. To naprawdê 

wspania³e. Tworzymy naprawdê 

zgrany team. A gra w Liverpool'u 

zawsze by³a moim marzeniem. Kiedy 

by³em ma³ym ch³opcem wiesza³em 

nad ³ó¿kiem plakaty tego w³aœnie 

klubu. Moje marzenie siê spe³ni³o. 

Jestem szczêœliwy, ¿e mogê graæ w tym 

zespole. Czasem to co pojawia siê 

w gazetach w Polsce nie do koñca ma 

potwierdzenie w faktach. Powiem 

jedno - na pewno w lipcu pojawiê siê na 

treningu Liverpoolu. 

Na chwilê zostawmy pi³kê.

Zjawi³eœ siê w Krakowie, aby po-

jeŸdziæ nowym modelem Subaru 

Impreza STi. Czy jesteœ fanem 

sportowych samochodów?

Oprócz pi³ki, moj¹ drug¹ pasj¹ s¹ 

samochody. Takim moim samochodem 

marzeñ jest Porsche. Ale wiele 

dobrego s³ysza³em o Subaru i dziêki 

uprzejmoœci firmy mia³em okazjê go 

nieco przetestowaæ. Jestem pod 

wra¿eniem tego co pokaza³ mi Leszek 

Kuzaj. Nie wiedzia³em, ¿e mo¿na 

prowadziæ samochód w ten sposób i ¿e 

to auto ma takie mo¿liwoœci. Taka 

przeja¿d¿ka to bardzo cenne doœwiad-

czenie. 

Spoci³eœ siê z wra¿enia? 

Nie. Wiedzia³em, ¿e jadê z Mistrzem, 

poza tym nie jechaliœmy szybko. Le-

szek pokaza³ mi jak mo¿na wykorzys-

taæ zalety Subaru Imprezy - jej moc, 

napêd na cztery ko³a, doskona³e za-

wieszenie. Myœlê, ¿e to bardziej Leszek 

trochê siê spoci³, gdy ja prowadzi³em...

Czym jeŸdzisz na co dzieñ ?  

BMW X5 - automat. Ca³kiem praktycz-

ne auto i na dodatek ma sporo mocy, 

co bardzo ceniê.

Automat pewnie dlatego, ¿e w ten 

sposób ³atwiej poruszaæ siê 

w Anglii? Nie mia³eœ problemów, 

¿eby przyzwyczaiæ siê do pozycji 

po prawej stronie?

Taki samochód dosta³em od klubu. 

Rzeczywiœcie na pocz¹tku mia³em 

trochê problemów. Pamiêtam jak 

z ¿on¹ przyjechaliœmy do Liverpoolu, 

to ju¿ na pierwszych œwiat³ach 

pojecha³em pod pr¹d. Na szczêœcie 

kierowcy byli doœæ wyrozumiali. 

Podobnie jak policja, która zaraz mnie 

zatrzyma³a. Trochê siê obawia³em, ale 

poniewa¿ by³em w firmowym dresie, 

od razu mnie poznali. Poradzili jak 

jechaæ i nawet nie zap³aci³em 

mandatu. Potem ju¿ siê nauczy³em 

jeŸdziæ po w³aœciwej stronie.  

W takim razie musisz prze¿ywaæ 

szok, jak przyje¿d¿asz do Polski. 

U nas kultura jazdy jest na 

zupe³nie innym poziomie? 

Najgorzej odczuwa siê brak autostrad 

i uprzejmoœci za kierownic¹. Ale, moim 

zdaniem polscy kierowcy wcale nie s¹ 

tacy Ÿli. Maj¹ znacznie lepsze umiejêt-

noœci ni¿ stan dróg, po których musz¹ 

siê poruszaæ. 

Czy jesteœ lepszym bramkarzem, 

czy kierowc¹?

Chyba... Nie! Na pewno jestem 

lepszym bramkarzem. Jako kierowca 

lubiê jeŸdziæ szybko i dynamicznie, ale 

tak, aby nie przeszkadzaæ innym. Choæ 

po tych jazdach z Leszkiem patrzê na 

swoje umiejêtnoœci z wiêkszym dys-

tansem. 

Jaki powinien byæ Twój wymarzo-

ny samochód? 

Szybki, bezpieczny i niezawodny. 

Powinien mieæ spory zapas mocy pod 

"nog¹" i pewne zawieszenie. Subaru 

Impreza, któr¹ jeŸdzi³em ma te 

wszystkie zalety, plus niezwyk³y 

rajdowy wygl¹d. Szczerze mówi¹c, 

zawsze by³em fanem rajdów, i jak tylko 

mam czas to staram siê je ogl¹daæ. 

Moim autem marzeñ zawsze by³o 

Porsche, ale Impreza STi na pewno jest 

kolejna na liœcie. 

Kto jest Twoim faworytem Euro 

2004?

Francja, i wszystkie zespo³y preferu-

j¹ce "po³udniowy" styl grania z w pi³kê. 

Myœlê, ¿e szansê na tytu³ maj¹ równie¿ 

Hiszpania, Portugalia i W³ochy. 

(Wywiad odby³ siê zanim Grecja 

wywalczy³a tytu³ Mistrzów Europy)  

Czy Polacy dadz¹ sobie radê 

w eliminacjach do MŒ ?        

Myœlê, ¿e mamy du¿a szansê. Mogê 

tylko zapewniæ wszystkich kibiców, ¿e 

zrobimy wszystko, aby wywalczyæ 

awans. 

Dziêkujê za rozmowê. 

Rozmawia³ 

£ukasz Kañski-Chmielewski
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SZCZÊŒCIE

SUBARU A. KOPER

PLEJADY nr 06/2004

SUBARU A. KOPER jest firm¹ zwi¹za-
n¹ z motoryzacj¹ i us³ugami turystycz-
nymi. Jej za³o¿ycielem i g³ównym pre-
zesem jest wielokrotny Mistrz Polski 
w rajdach samochodowych Andrzej 
Koper.

Serwis istnieje od 1991 roku, w 2002 
otrzymaliœmy autoryzacjê SUBARU 
IMPORT POLSKA. W tym samym roku 
uruchomiliœmy dwugwiazdkowy obiekt 
hotelowy. Firma nasza zatrudnia 16 
pracowników. Serwis, salon i motel 
znajduj¹ siê niedaleko centrum mias-
ta, w okolicy warszawskiego lotniska, 
przy g³ównej trasie wylotowej z War-
szawy. Motel posiada przytuln¹ 
restauracjê, w której goœcie mog¹ spê-
dziæ mi³o czas w cichej, domowej at-
mosferze.

Pomys³em przyci¹gamy przeró¿nych 
klientów, od klientów SUBARU poprzez 
przedstawicieli innych firm. Staramy 
siê, aby mi³oœnicy tej marki samo-
chodu otrzymali jak najwiêcej infor-
macji o nowoœciach wprowadzanych 
przez SUBARU, zapowiedziach na 
przysz³e lata oraz mogli zasiêgn¹æ 
fachowych porad w dziedzinie moto-
ryzacji.

Nasi serwisanci to fachowcy w pe³nym 
znaczeniu tego s³owa, bowiem prawie 
od 14 lat s¹ tylko i wy³¹cznie zwi¹zani 
z SUBARU jako pracownicy firmy 
i u¿ytkownicy samochodów.

Sam pomys³ po³¹czenia marki SUBARU 
z serwisem, salonem i hotelem jest 
chyba jedynym na œwiecie.

Salon i Motel

Al. Krakowska 151

02-180 Warszawa

tel. (22) 886-60-74

fax (22) 886-60-76

Serwis

ul. Robotnicza 14/16

02-261 Warszawa

tel. (22) 846-00-49

fax (22) 868-11-96

deszcz i mokra, œliska nawierz-

chnia skutecznie uniemo¿liwi³y 

im dotarcie do mety. W San 

Remo pech dalej przeœladowa³ 

McRae, który pierwszego dnia 

z³apa³ kapcia i mimo piekielnie 

szybkiej jazdy nie móg³ ju¿ 

dogoniæ ani Mäkinena, ani 

Liattiego, który zdoby³ szczê-

œliwie drugie miejsce. 
Rajd Australii dostarczy³ wielu 

emocji. Sainz, prowadz¹cy 

pierwszego dnia, zatrzyma³ siê 

tu¿ przed met¹ ostatniego 

odcinka, aby nie byæ zmuszo-

nym jechaæ jako pierwszy na 

nastêpnym etapie i zbieraæ 

wszystkie kamienie, co spowo-

dowa³oby, ¿e by³by zdecydowa-

nie wolniejszy. Jak siê okaza³o, 

by³a to bardzo efektywna 

taktyka, jako ¿e startuj¹c do 

etapu drugiego z dalszej po-
w tyle, jednak trzeciego dnia mocno 

nacisn¹³ gaz nadrabiaj¹c ponad minutê 

do prowadz¹cej dwójki. Dwa odcinki 

przed koñcem obj¹³ prowadzenie 

z przewag¹ 3.6 sekundy nad Mäkine-

nem, za którym plasowali siê Sainz 

i Burns ze strat¹ 3.7 oraz 4.7 sekund. 

Pierwsi czterej kierowcy tu¿ przed 

koñcem w obrêbie piêciu sekund - 

istne widowisko!
Jednak ju¿ kolejny odcinek da³ Bry-

tyjczykom popaliæ. Burns dachowa³ 

uszkadzaj¹c silnik, a Colinowi pad³o 

turbo! Tym samym straci³ wszelkie 

szanse na tytu³ mistrza. Czy¿by 

przebieg³ mu przez drogê czarny 

australijski dingo? Tym sposobem 

Subaru i Colin zajêli "tylko" trzecie 

pozycje w klasyfikacji producentów 

i kierowców.

Thanatos

...wydawa³o siê sprzyjaæ w pierwszej 

po³owie sezonu 98 g³ównie teamowi 

SWRT. Zmiany wprowadzone w regula-

minie widocznie nie przeszkadza³y 

kierowcom Subaru. Co prawda, rajdy 

troszkê straci³y charakter (rajd Monte 

Carlo trwa³ ju¿ tylko 3 dni, nie mia³ 

etapów nocnych i za³ogi nie startowa³y 

z ró¿nych miast), jednak traci³o to na 

znaczeniu w obliczu poprawki, która 

powinna by³a zostaæ wprowadzona ju¿ 

zdecydowanie wczeœniej - mierzenie 

czasu co do dziesiêtnych sekundy. 
Konkurencj¹ dla Imprez mia³y byæ 

nowe Toyoty Corolle, zdecydowanie 

ulepszone Fordy Escorty i "Miœki", 

w dalszym ci¹gu A-grupowe. Colin 

McRae i Pierro Liatti w pierwszym 

rajdzie zajêli trzecie i czwarte miejsce, 

co by³o wynikiem dobrym, ale nie 

wspania³ym. Za to nastêpne eliminacje  

(Portugalia, Korsyka, Akropol) pad³y 

³upem Colina. I ju¿ wszystkim siê wy-

dawa³o, ¿e Subaru zdobêdzie czwarte 

z rzêdu mistrzostwo, jednak los posta-

nowi³ splataæ kilka figli...
W Nowej Zelandii i Finlandii (gdzie 

Subaru zamieni³o Liattiego na miej-

scowego kierowcê Jarmo Kytolehto) 

zycji,  podobnie jak Mäkinen, mia³ "po-

zamiatan¹" drogê i móg³ tym sposo-

bem nadrobiæ bardzo du¿o czasu. 

Komentatorzy twierdzili, ¿e oni nie ja-

d¹, lecz "fruwaj¹" po OS-ach. 
Do tej pory Colin trzyma³ siê trochê 
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Nowoœci¹ w naszym internetowym 

sklepiku s¹ gêsto ¿ebrowane felgi 

znanej ze sportu firmy ATS. 

Dostêpne w rozmiarze 7,5Jx17 wspa-

niale nadaj¹ siê samochodów o spor-

towym stylu. Zosta³y zaprojektowane 

specjalnie dla Subaru Impreza, a o ich 

niezwyk³ej wytrzyma³oœci mo¿e 

œwiadczyæ fakt, ¿e na identycznych 

obrêczach Leszek Kuzaj zdoby³ w tym 

sezonie tytu³ Mistrza Polski. Ich z³oty 

kolor mówi sam za siebie. Lekkie i wy-

trzyma³e, piêkne oraz funkcjonalne.

Z rajdowych akcentów chcia³bym 

zwróciæ Pañstwa uwagê równie¿ na 

T-shirty Subaru Poland Rally Team 

(SPRT). Rajdowe wzornictwo, nowe 

logo i przeszycia. Wszystko to nadaje 

niepowtarzalny charakter, który 

z pewnoœci¹ wyró¿ni Ciê wœród 

kibiców na rajdzie.

W podobnym stylu utrzymana jest 

kurtka SPRT, nieprzemakalna, 

z mnóstwem kieszeni. Wspania³y 

wybór na deszczowe dni, a tych w tym 

sezonie mamy niestety sporo. Du¿e 

rajdowe logo i przyjemna dla pasjo-

natów marki kolorystyka.

Prawdziwym hitem ostatnich miesiê-

cy sta³a siê jednak rzecz bardzo 

niewielka. Popularna "smycz" 

cieszy siê nies³abn¹cym 

powodzeniem od po³o-

wy maja. 

Wspaniale nadaje siê 

do noszenia kluczy lub 

identyfikatora. Posiada 

funkcjonaln¹ klamrê 

umo¿liwiaj¹c¹ odpiêcie 

jedynie koñcowego pas-

ka umo¿liwiaj¹c bezpro-

blemowe jej œci¹gniêcie. 

Ju¿ w najbli¿szym czasie 

na stronach naszego 

sklepiku internetowego 

zostan¹ umieszczone 

kurtki zimowe. Znany 

z zesz³ego roku model 

z odpinanym polarem 

cieszy³ siê du¿ym po-

wodzeniem. Uniwersal-

noœæ tego rozwi¹zania 

sprawi³a, ¿e w przeci¹gu 

zaledwie dwóch miesiêcy 

wszystkie zosta³y sprze-

dane. Z tej przyczyny 

zdecydowal iœmy siê 

wznowiæ produkcjê.

SIP  Janusz Dudek



Cena rocznej prenumeraty w Polsce:

20,00 z³otych

Prenumeratê mo¿na zamówiæ

w dowolnym miesi¹cu.

Prenumerata obejmuje 4 numery.

Prenumerata

OBS£UGA P£ATNOŒCI:
Op³aty mo¿na dokonaæ na poczcie lub 
w banku na rachunek: 
Subaru Import Polska Sp z o.o.
BRE Bank S.A. O/R Kraków
03 1140 1081 0000 2784 5100 1001
z dopiskiem "Plejady"

PRENUMERATA:

Subaru Import Polska Sp. z o.o.
30-302 Kraków, ul. M.Konopnickiej 28
tel.: +48 (12) 266 28 00,
Fax: +48 (12) 266 93 08
E-mail: redakcja@plejady.subaru.pl

+48 (12) 269 07 50

Listy od internautów

Klub Subaru
Szanowni Pañstwo!

Pragnê jeszcze raz serdecznie podziê-

kowaæ wszystkim, którzy wziêli udzia³ 

w Zlocie Plejad. Ostatniego dnia roz-

dawane by³y Pañstwu ulotki informa-

cyjne o powstaj¹cym Klubie Subaru. 

Ju¿ kilka dni póŸniej otrzymaliœmy 

pierwsze zg³oszenia.

W³aœnie uruchomiana jest nasza 

wspólna strona klubowa, zawieraj¹ca 

bogat¹ galeriê zdjêæ z naszego 

spotkania w Morsku, pe³n¹ listê zni¿ek 

i przywilejów klubowych oraz wiele 

innych cennych informacji. Strona ta 

bêdzie stale rozbudowywana. Oczy-

wiœcie bêdziemy czekali równie¿ i na 

Pañstwa propozycje. 

Obecnie przygotowywane s¹ karty 

cz³onkowskie identyfikuj¹ce klubo-

wiczów, bêd¹ce przepustk¹ do ko-

rzystania z przywilejów klubowych.

Gor¹co zapraszam do odwiedzenia 

strony www.klub.subaru.pl

SIP  Janusz Dudek
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W nastêpnym numerze...

Wakacje z Subaru

Kolejna lekcja w SJS

Nowoœci Subaru

Concept car R1e

Relacje z rajdów

KRAJOBRAZ Z MOTORYZACJ¥ W DALEKIM TLE

Dwie krzywe nogi, ogromny ty³ek, 
paskudny pysk i torebka. Od biedy 
móg³by to byæ pozytywnie zafa³szowany 
portret mojej teœciowej, ale w tym 
wypadku chodzi³o mi o kangura. Albo 
inny przyk³ad: jest niemi³osiernie po-
wolny i wiecznie nar¹bany. Tak wygl¹da 
polski pracownik budowlany, który zwisa 
ca³y dzieñ z rusztowania, z piwem 
w rêku, a niejeden nawet... w rêce. 
Mia³em jednak na myœli misia Koalê, 
który zwisa ca³y dzieñ z drzewa z euka-
liptusem w ³apku (jêzyk polski jest trud-
ny) w ³apce te¿ zawiera alkohol. Eukalip-
tus zawiera go z zasady, misiu z uwagi 
na dietê. Jak siê domyœlacie, chodzi 
o Australiê (to nie ta ko³o Czechos³o-
wacji). 
To tylko symboliczne przyk³ady na 
opisanie tego kraju. Ca³oœæ wygl¹da 
du¿o gorzej. Kontynent Australiê, a w³a-
œciwie kraj Australiê, a w³aœciwie wyspê 
Australiê zamieszkuj¹  jak sama nazwa 
wskazuje aborygeni… oraz… Australij-
czycy. Zacz¹³em od aborygenów, ponie-
wa¿ zamieszkuj¹ dziewiêædziesi¹t 
procent powierzchni kontynentu… 
w szóstkê. Kilkanaœcie milionów Austra-
lijczyków panoszy siê na pozosta³ych 
dziesiêciu procentach. 
Aborygenów nazywaj¹ buszmenami. To 
nie jest adekwatna nazwa, poniewa¿ 
ca³y ten busz to kilka szkó³ek leœnych 
z drzewkami które swoj¹ wielkoœci¹ 
przywodz¹ na myœl japoñskie BONSAI. 
Co kilka lat, ca³y ten busz pali siê do 
go³ych korzeni. Dlatego nie ma tam 
grzybiarzy i partyzantów. 
Temperatura powietrza zatyka dech 
w piersiach, podobnie jak widok Kata-
rzyny Figury topless. Przebywanie 
w ch³odnej wodzie mo¿e byæ tyle 
przyjemne, co bolesne, z racji towa-
rzystwa fauny rozmiarów szalupy 
ratunkowej TYTANIKA, i to zarówno 
w oceanie jak i w nielicznych jeziorach 
i okresowych rzekach. Okresowoœæ ko-
jarzy siê Europejczykowi z cyklem mie-
siêcznym (plus minus trzy dni), Austra-
lijczykowi z cyklem rocznym (plus minus 
jedna miesi¹czka). 
Ka¿de przebiegniêcie z domu do samo-
chodu bez parasola przeciws³onecz-
nego, grozi udarem mózgu i poparze-
niem naskórka na kilka metrów w g³¹b. 
Aborygeni posiadaj¹ grubszy naskórek, 
dlatego biegaj¹ po s³oñcu bez majtek 
oraz skutków ubocznych. 
Na zwierzêta poluje siê zakrzywionym 
patykiem, który po ominiêciu celu poluje 
na myœliwego. To nie œwiadczy dobrze 
o australijskim przemyœle zbroje-
niowym. Chocia¿… bior¹c pod uwagê 
coraz czêstsze przypadki ataku rakieto-
wego na w³asne cele, doszed³em do 
wniosku, ¿e Amerykañscy konstruk-
torzy broni przyjêli Australijski patyk za 
wzór nowoczesnej broni taktycznej. 
Je¿eli romantyzm powy¿szego opisu 
przyrody coœ wam przypomina, to 
faktycznie czerpa³em wzory z Sienkie-
wicza. Wieszcz posiada³ tak¹ wyobraŸ-
niê, ¿e potrafi³ opisaæ przyrodê Indii, na 
podstawie atlasu i obserwacji Puszczy 
Bia³owieskiej. (a propos s³owa "pusz-
cza", to moja ¿ona pojecha³a do sana-
torium). 
Nikt do dzisiaj nie wypowiedzia³ wojny 
Australii, poniewa¿ nawet amerykañski 
komandos zrzucony w centralnej czêœci 
kraju, zgin¹³by z wycieñczenia w trzy 

dni. Nie dotyczy to polskiego koman-
dosa, który umar³ by dopiero po 
opêdzlowaniu ostatniego  drzewa euka-
liptusowego. Licz¹c na palcach wysz³o 
mi cirka, koma, przecinek 450 lat na 
twarz. 
Motoryzacja wœród aborygenów zatrzy-
ma³a siê na poziomie zbli¿onym do 
przemys³u zbrojeniowego, czyli roweru 
marki "Ukraina 1" w wersji nie nazbyt 
nachalnie wypasionej. Natomiast 
Australijczycy importuj¹ samochody 
z ka¿dego kraju na œwiecie z wyj¹tkiem 
Polski, poniewa¿ nasze s¹ za drogie. 
Samochód dla Australijczyka, to agregat 
do klimatyzacji z ko³ami i obudowany 
blach¹. Przebywanie poza samochodem 
grozi tam œmierci¹, czyli dok³adnie 
odwrotnie ni¿ w Polsce, gdzie przebywa-
nie w samochodzie w najlepszym 
przypadku koñczy siê kalectwem i to 
pod warunkiem, ¿e maj¹ na sk³adzie 
kilku motocyklistów na czêœci, a lekarze 
akurat nie "strajkuj¹" pielêgniarek oku-
pacyjnie. Je¿eli komuœ wydaje siê, ¿e 
w ostatnim zdaniu coœ pokrêci³em, to 
ma racje… wydaje mu siê.
Australijczycy postanowili rozpieprzyæ 
kilka agregatów, ¿eby sprawdziæ, który 
jeszcze ch³odzi po rozpieprzeniu. Do 
crash testów wybrano kilkadziesi¹t 
samochodów ró¿nych marek. 
Kilka z nich rozlecia³o siê jeszcze przed 
zderzeniem, od gor¹cego wiatru. Wyniki 
opublikowano w Internecie. Daewoo 
Leganza na ten przyk³ad - otrzyma³a 
jedn¹ gwiazdkê pro forma, poniewa¿ 
manekin wykaza³ siê przezornoœci¹, 
i odmówi³ udzia³u w teœcie zderze-
niowym tego auta. 
Pierwsze lokaty w swoich klasach 
przypad³y Subaru Outbackowi i Subaru 
Foresterowi. Obu przyznano po piêæ 
gwiazdek na piêæ mo¿liwych, czyli jak by 
nie patrzeæ ktoœ tam nie pomyœla³. 
Subaru z za³o¿enia ma ich szeœæ. 
T³umaczenie ¿e to piêæ, na piêæ 
mo¿liwych to ¿aden argument, ponie-
wa¿ chocia¿by na Forum Subaru udo-
wodni³em, ¿e wpisanie siê na szóstej 
stronie na piêæ mo¿liwych, jest wyko-
nalne.  Z³oœliwi twierdz¹, ¿e tylko w Pol-
sce, a bardzo z³oœliwi, ¿e tylko ja to po-
trafiê.
Postanowi³em wybraæ siê do Australii, 
w celu zaprezentowania autochtonom 
tej nowej ga³êzi matematyki. Niestety 
nie otrzyma³em wizy, co t³umaczono 
obaw¹ o zasoby eukaliptusu i  co za tym 
idzie - wizj¹ g³oduj¹cych misiów Coral-
goli. Obawy uwa¿am za p³onne. Nikt by 
nie uœwiadczy³ g³odnego misia, bo 
w koñcu musia³bym czymœ zagryzaæ eu-
kaliptusówkê.
Wielu z czytelników zarzuci mi, po prze-
czytaniu tego artyku³u, ¿e s¹ to straszne 
g³upoty i na dodatek maj¹ niewielki 
zwi¹zek z motoryzacj¹ i… bêd¹ mieli 
racjê.
Otó¿ po przeczytaniu kilku ustaw 
rz¹dowych zwi¹zanych (bardzo luŸno) 
z motoryzacj¹, doszed³em do wniosku, 
¿e na polu pisania g³upot na temat 
motoryzacji jestem strasznym cienia-
sem i przerzuci³em siê na pisanie strasz-
nych g³upot na tematy przyrodniczo 
geograficzne, zanim nasz kochany rz¹d 
przebije mnie ustaw¹ o ochronie œrodo-
wiska naturalnego. 

W.B.  Matka chrzesna  
Nat(chn)iona(g)le Geografic. 






