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Nieub³aganie dobiega koniec roku. Dla jednych rok 

ten by³ pasmem szczêœliwych chwil, dla innych 

z kolei te szczêœliwe chwile zagubi³y siê, czy to 

w wirze politycznych przepychanek czy te¿ 

ekonomicznych taræ. Dla Subaru rok ten, co nas 

niezmiernie nobilituje, by³ ³askawy zarówno 

w sukcesy sportowe jak i salonowe. Zwróciæ nale¿y 

uwagê, ¿e sukcesy te dotycz¹ niemal ka¿dego 

kontynentu naszego globu.

Najwiêksz¹ niespodziank¹ i powodem do 

ogromnego zadowolenia jest wygrana Pettera 

Solberga na Subaru Impreza WRC w Rajdzie Walli, 

która wynios³a go na pozycjê mistr za Œwiata 

Rajdów Samochodów 2003 roku. Ciekawostk¹ jest 

równie¿ fakt, ¿e w kategorii samochodów 

seryjnych w Rajdowych Samochodowych Mistrzos-

twach Œwiata, kierowcy prowadz¹cy Subaru zajêli 

pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej. 

Wprowadzony w koñcu ubieg³ego roku, odnowiony 

Forester, z pocz¹tkiem tego, zaczyna triumfowaæ w 

iloœciach sprzedanych egzemplarzy. Nowy Forester 

zdobywa pochlebne opinie w ró¿nych krêgach 

motoryzacyjnych. Miêdzy innymi otr zymuje 

kanadyjsk¹ nagrodê „SUV Roku 2004”. 

Dodatkowo w europejskich testach NCAP zdobywa 

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta sk³aniaj¹ zarówno do refleksji, jak i 

spojrzenia w oczekuj¹c¹ nas przysz³oœæ.

Dla naszej firmy zdobycie tytu³u Mistr za Œwiata przez 

Pettera Solberga jest nie tylko ukoronowaniem starañ 

koncernu, ale jednoczeœnie potwierdzeniem w³aœciwie 

obranego kierunku rozwoju technicznego samochodów 

Subaru. Tym bardziej, ¿e w kategorii Production Cars, 

odnieœliœmy jeszcze wiêkszy sukces trzy pierwsze miejs-

ca zajêli kierowcy Subaru.

Miniony rok by³ ostatnim, w którym obowi¹zywa³y dla 

naszych aut najwy¿sze stawki celne. Pomimo tych 

niekorzystnych warunków zewnêtrznych dziêki Pañstwa 

przekonaniu do zalet naszych samochodów osi¹gnêliœmy 

po raz kolejny przyrost sprzeda¿y. W tym miejscu 

chcia³bym podziêkowaæ za Panstwa zaufanie i zapewniæ, 

¿e tak producent jak i my do³o¿ymy wszelkich starañ, 

aby go nie zawieœæ.

Pomimo wielu znaków zapytania co do warunków 

funkcjonowania naszej gospodarki w nadchodz¹cym 

roku, ¿e wymieniê tylko kwestiê odpisów podatkowych 

czy biopaliw, ¿yczê Pañstwu w imieniu w³asnym, ca³ej 

za³ogi oraz naszych partnerów zdrowych, spokojnych 

Œwi¹t oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku. Roku 

akcesji do Unii Europejskiej, która to akcesja  jak mam 

nadziejê  zweryfikuje wiele nieprzemyœlanych dzia³añ 

naszego rz¹du, które i Pañstwu i nam niepotr zebnie 

utrudniaj¹ ¿ycie.

Prezes Subaru Import Polska

Witold Rogalski

palmê pierwszeñstwa w swojej kategorii, jako 

najbezpieczniejszy ma³y SUV. Dodatkowo o jego 

wyœmienitych zdolnoœciach terenowych mo¿ecie 

Pañstwo przeczytaæ w niniejszym numerze Plejad 

w relacji z Salonu 4x4 we Francji. Obok znajduje siê 

obszerny opis niemal ca³kowicie zmienionego 

modelu Legacy, który w Japonii zosta³ og³oszony 

„Samochodem Roku 2004”.

Inny, nowy model, któremu poœwiêcamy uwagê 

w tym numerze Plejad, jest najmniejsze, dostêpne 

na naszym rynku Subaru Justy.

Zapraszamy równie¿ do naszego sklepiku, 

w którym mog¹ Pañstwo nabyæ zimow¹ kurtkê, by 

skutecznie ustrzec siê przed zimowym ch³odem.

W imieniu ca³ego zespo³u redakcyjnego Plejad 

¿yczê Pañstwu, radosnych i pogodnych Œwi¹t 

Bo¿ego Narodzenia, spêdzonych w rodzinnym 

gronie, aby wszystkie marzenia spe³ni³y siê 

w nadchodz¹cym nowym roku oraz by zdrowie 

i spokój psychiczny towarzyszy³ Pañstwu we 

wszelkich podró¿ach, Pañstwa wymar zonymi 

pojazdami, po tysi¹cu kilometrów nowych 

autostrad, którymi bezpiecznie dotrzecie Pañstwo 

do celu.

Stabilne cztery ³apy

c Œh ³ wyo ¹s i teW

We wish You a Marry Christmas with full of joy
& quiet, either The New Year will bring “The Pleiad" of success" 

¯yczymy Pañstwu

by zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia

wype³ni³y radoœæ i spokój,

a nadchodz¹cy Nowy Rok zaowocowa³ plejad¹ sukcesów

Subaru Import Polska

Kraków, 17.12.2003
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Niebezpieczna prêdkoœæ!

statystyk, ponad 40 procent wypadków drogowych 

jest spowodowanych przez kierowców, którzy 

je¿d¿¹ za szybko. - Nie mam nic przeciwko szybkiej 

jeŸdzie, tam gdzie jest to dozwolone. Ale czêsto 

szybka jazda oznacza brawurê. Nasi kierowcy 

nagminnie nie przestrzegaj¹ znaków ograniczeñ 

prêdkoœci na obszarze zabudowanym. Co gorsze, 

zmieniaj¹ce siê warunki na drodze, takie jak 

deszcz, czy œliska nawierzchnia te¿ nie s¹ sygna³em 

do zmniejszenia szybkoœci. A w³aœnie w takich 

sytuacjach najczêœciej dochodzi do wypadków  - 

mówi komisarz Krzysztof Dymura z ma³opolskiej 

"drogówki".

Szczególnie ten ostatni aspekt jest wart uwagi. 

Wiara we w³asne umiejêtnoœci, w systemy 

elektroniczne takie jak ABS, ESP czy dobre opony 

sprawia, ¿e czujemy siê zbyt pewnie nawet jak na 

Niebezpieczna prêdkoœæ!

Lubimy jeŸdziæ szybko - to nie ulega w¹tpliwoœci. 

Bez wzglêdu na to czy mamy dobr y mocny 

samochód, czy taki o mniejszej mocy, czy nam siê 

spieszy, czy te¿ jedziemy na spotkanie ze sporym 

zapasem czasu wiêkszoœæ z nas niechêtnie 

zdejmuje nogê z gazu. Wed³ug policyjnych 

prostej drodze nagle zrobi siê œlisko.

Nawierzchnia potrafi byæ bardzo zdradliwa, czego 

niechlubnym przyk³adem jest autostrada A-4 

Kraków - Katowice. S¹ na niej takie miejsca, gdzie 

jak spadnie trochê deszczu, to mo¿na wypaœæ 

z drogi nawet dobrym samochodem, na dobrych 

oponach, przy prêdkoœci niewiele przekraczaj¹cej 

100 km/h. Ten przyk³ad pokazuje, ¿e nie zawsze 

wina le¿y tylko po stronie kierowców.

Prawdziw¹ bol¹czk¹ polskich dróg jest nie tylko 

tragiczny stan nawierzchni, czy z³e oznakowanie, 

ale brak odpowiednio wyprofilowanych ³uków 

i zakrêtów. A w³aœnie w takich miejscach bardzo 

czêsto dochodzi do wypadków. Dopiero od 

niedawna zaczêto w Polsce stosowaæ system 

oznakowania informuj¹cy o zbli¿aniu siê np. do 

niebezpiecznego ³uku.

Dziêki pieni¹dzom z Unii Europejskiej na 

najbardziej niebezpiecznych odcinkach ustawia siê 

nie tylko znaki z ograniczeniem prêdkoœci, ale 

równie¿ tzw. "sier¿antów" biegn¹cych wzd³u¿ 

zacieœniaj¹cego siê zakrêtu.

Takie oznakowanie widaæ z daleka i kierowca ma 

czas, aby zredukowaæ prêdkoœæ. 

Szkoda tylko, ¿e nie idzie za tym przebudowa ca³ej 

infrastruktury drogowej na danym odcinku. 

Dobrym rozwi¹zaniem s¹ równie¿ tzw. "azyle" dla 

pieszych, lub tzw. "zwalniacze" - wtopione w asfalt 

elementy informuj¹ce, ¿e zbli¿amy siê do 

niebezpiecznego miejsca. Jest to niew¹tpliwie 

ogromny postêp, ale przy coraz wiêkszej liczbie 

samochodów na drogach takie zmiany wprowa-

dzane s¹ stanowczo zbyt wolno.

Wydaje siê, ¿e dziêki temu idziemy (czy raczej 

jedziemy) we w³aœciwym kierunku.

Gdyby jeszcze tylko policjanci zamiast staæ tam, 

gdzie naj³atwiej ³apaæ na radar, zaczêli naprawdê 

uprzykrzaæ jazdê drogowym piratom by³oby 

(prawie) dobrze.

Chyba jednak zbyt du¿o wymagamy.

Zatem na razie spieszmy siê z umiarem. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 

faz¹ projektowania, która obejmuje szczegó³owe 

badania prototypów na specjalnie do tego 

przystosowanej hamowni. Ma to na celu uzyskanie 

maksymalnych osi¹gów w zakresie zwiêkszenia 

mocy i momentu obrotowego.

Produkty firmy Hayward & Scott s¹ projektowane 

przez doœwiadczonych in¿ynierów. Wykonywane 

s¹ rêcznie i wy³¹cznie ze stali nierdzewnej, spa-

wanej w os³onie gazów szlachetnych. Technologia 

ta zapewnia wysok¹ jakoœæ oraz tr wa³oœæ wyko-

nania, co jest szczególnie istotne w polskich 

warunkach. 

Oferta firmy obejmuje poszczególne elementy 

uk³adów wydechowych oraz pe³ne zestawy. Uk³ady 

wydechowe Hayward & Scott oferowane bêd¹ 

równie¿ w sieci autoryzowanych dealerów Subaru 

Uk³ady wydechowe Hayward & Scott w Polsce.

Polski rynek sportowych uk³adów wydechowych 

wzbogacony zosta³ przez oficjalnego i wy³¹cznego 

dystrybutora firmê „Sun House”, która specjalizuje 

siê w dostarczaniu uk³adów angielskiej firmy 

Hayward & Scott. Wczeœniej, marka ta znana by³a 

pod nazw¹ ScoobySport. Oferta firmy obejmuje 

produkowane w Wielkiej Brytanii, kompletne, 

sportowe uk³ady wydechowe do takich samocho-

dów jak: Subaru, Mitsubishi EVO, Porsche, Jaguar 

oraz Mini Cooper. 

Wydechy Hayward & Scott s³yn¹ z piêknego, 

g³êbokiego dŸwiêku, który nie wybiega ponad 

normy g³oœnoœci.

Powstanie gotowego uk³adu, popr zedzone jest 

Import Polska. Produkty objête s¹ tr zyletni¹ 

gwarancj¹.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy 

na stronê www.haywardandscott.pl oraz bezpoœ-

rednio u:

£ukasz Kiniewicz
-tel. 0603 886 087, email: lkiniewicz@sunhouse.pl

Micha³ Su³kiewicz
- tel. 0601 295 100, email: msulkiewicz@sunhouse.pl

Uk³ady wydechowe Hayward & Scott
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Samochód

-SprawdŸ stan techniczny zawieszenia, na œliskiej 

nawierzchni wychodz¹ wszystkie usterki 

amortyzatorów i hamulców.

-Zadbaj o dobry stan wycieraczek i œwiate³.

-Zmieñ ogumienie na zimowe i czêœciej kontroluj 

ciœnienie w oponach.

-Wymieñ p³yn w spryskiwaczu na niezamarzaj¹cy 

i sprawdŸ w³aœciwoœci p³ynu ch³odz¹cego.

-Zakonserwuj np. gliceryn¹ wszystkie uszczelki 

w drzwiach.

-Ka¿dorazowo oczyœæ wszystkie szyby i lusterka 

w  samochodzie.

-Czêsto przewietrzaj wnêtrze aby odprowadziæ 

nagromadzon¹ wilgoæ.

-Usuñ wszystkie zbêdne pr zedmioty mog¹ce 

utrudniaæ widocznoœæ i pr zeszkadzaæ podczas 

jazdy.

-W przypadku opadów œniegu zawsze oczyœæ 

œwiat³a zarówno przednie jak i tylnie.

-Zawsze miej w baga¿niku ³añcuchy , ³opatkê 

i linkê holownicz¹.

Kierowca

-Pamiêtaj o mo¿liwoœciach w³asnych i swojego 

samochodu. Nawet du¿e doœwiadczenie 

z poprzedniej zimy nie wznowi siê automatycznie 

po up³ywie roku. Z nastaniem zimy nale¿y od 

Zimowe porady SJS - Dekalog Bezpiecznej Jazdy

PLEJADY nr 03/2003

nowa "uczyæ siê" jazdy na œliskiej nawierzchni.

-Zwracaj szczególn¹ uwagê na zachowanie 

i sposób jazdy innych kierowców.

-Dbaj o czystoœæ i wygodê butów.

-Nigdy nie prowadŸ samochodu w ubraniu 

krêpuj¹cym ruchy (kurtki puchowe, futra, 

p³aszcze).

-Po odœnie¿eniu pojazdu, a przed jazd¹ - rozgrzej 

rêce.

-Unikaj gwa³townego hamowania i pr zyspie-

szania. Stale kontroluj kierownic¹ przód samo-

chodu.

-Je¿eli cokolwiek dzieje siê z samochodem, z wy-

czuciem uciekaj na pobocze.

-Zw³aszcza w zimie unikaj jazdy na luzie.

-Unikaj gwa³townego puszczania sprzêg³a.

-Zawsze dostosuj prêdkoœæ do panuj¹cych 

warunków.

Wac³aw Kostecki - SJS
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lowane tarcze s¹ ogromnej œrednicy 366 mm, 
z 6-t³oczkowymi zaciskami. Tylne hamulce to 305 
milimetrowe tarcze i zaciski 4-t³oczkowe.

Mocne naciœniêcie hamulca pozwala zatr zymaæ 
Subaru na krótkim dystansie, nawet ze znacznych 
prêdkoœci. Hamulec rêczny jest hydrauliczny, a jego 
u¿ycie powoduje rozpiêcie napêdów tylnej osi. 

Impreza WRC - ods³aniamy tajemnicê!

300 KM pod mask¹, aktywne dyferencja³y, napêd na 
cztery ko³a, niepowtarzalny wygl¹d i technika rodem 
z samolotów - takie jest Subaru Impreza WRC S8. Tym 
modelem przez ca³y sezon rajdowy w Polsce startowa³ 
Leszek Kuzaj. Jedyny polski kierowca, któr y mia³ 
mo¿liwoœæ u¿ywania Subaru Impreza WRC w najlep-
szej specyfikacji dostêpnej dla zawodników niefabry-
cznych. Przyjrzyjmy siê, zatem bli¿ej tej niesamowitej 
"rajdówce". 
Kosmiczny œrodek

Pró¿no szukaæ we wnêtrzu elementów, które przypo-
minaj¹ seryjn¹ wersjê Imprezy. Od razu w oczy rzuca-
j¹ siê dwa du¿e ciek³okrystaliczne ekrany LCD. Jeden 
dla kierowcy, drugi dla pilota. Na obu wyœwietlane s¹ 
dane o samochodzie m.in.: tryb pracy skrzyni biegów, 
obroty, temperatura wody, oleju, ciœnienie gazu 
w dyferencja³ach, k¹t wychylenia kierownicy, czy... 
peda³u gazu. Subaru posiada dwa podstawowe tryby 
pracy: Road Mode - odcinki dojazdowe i Stage Mode - 
jazda na oesie. Do ka¿dego z nich opracowany jest 
inny program komputerowy steruj¹cy prac¹ silnika, 
skrzyni biegów czy dyferencja³ów - tzw. "mapping". 
Kierownica to bardzo skomplikowane ur z¹dzenie. 
Znajduj¹ siê na niej pr zyciski do uruchamiania 
wstecznego i neutralnego biegu, kalibracji spr zêg³a 
oraz manetka do szybkiej zmiany biegów. Na 
œrodkowym panelu umieszczono pokrêt³a do regulacji 
pracy aktywnych "dyfrów", rozrusznika, pomp wody, 
oleju, dodatkowych œwiate³ i kilku innych ur z¹dzeñ. 
Klatka bezpieczeñstwa wykonana jest ze specjalnej 
stali (tajemniczy symbol T45), jakiej u¿ywa siê 
w przemyœle lotniczym.

Silnik, skrzynia i dyferencja³y 

Sercem Subaru Impreza WRC jest dwulitrowy boxer, 
z turbodo³adowaniem o mocy ponad 300 KM. Moment 
obrotowy wynosi prawie 600 Nm przy 4000 obr/min. 
Prac¹ silnika i 6-biegowej, sekwencyjnej skr zyni 
biegów steruje ten sam program komputerowy 
opracowany przez in¿ynierów z Prodrive. Pr zedni, 
œrodkowy i tylny dyferencja³ jest aktywny, a ka¿dy 
z nich ma 10 poziomów regulacji. Kierowca mo¿e je 
odpowiednio "spi¹æ" dziêki pokrêt³om na œrodkowym 
panelu. Umiejêtne ustawienie „dr yfów” wymaga 
¿mudnych testów. 

Zawieszenie i hamulce

W Subaru Impreza WRC mo¿na zastosowaæ albo 
zawieszenie Reigera, albo du¿o dro¿sze z Prodrive'u. 
Amortyzatory maj¹ kilkadziesi¹t mo¿liwoœci regulacji 
twardoœci, d³ugoœci skoku oraz szybkoœci odbicia. Do 
nich dobiera siê sprê¿yny o odpowiedniej sztywnoœci. 
Prawdziw¹ sztuk¹ jest jednak ustawienie geometrii 
zawieszenia. S³u¿y do tego skomplikowany system 
poprzecznych i pionowych stabilizatorów . Ka¿dy 
rodzaj nawierzchni skazuje kierowcê na nieustanne 
poszukiwanie idealnych „nastawów”. System hamul-
cowy Imprezy WRC wspomagany jest pr zez elektro-
nikê. Komputer dba o odpowiedni podzia³ si³y hamo-
wania na poszczególne ko³a oraz automatycznie ch³o-
dzi przednie tarcze specjaln¹ ciecz¹. Przednie wenty-

Wiele tajemnic 

Szczegó³y pracy wielu podzespo³ów objête s¹ 
tajemnic¹. Dok³adne parametry silnika znaj¹ tylko 
in¿ynierowie z Prodrive'u. Podobnie jest ze skrzyni¹ 
biegów. Jest ona zaplombowana i aby dokonaæ 
przegl¹du, trzeba j¹ wys³aæ do Anglii. Leszek Kuzaj 
wraz z samochodem otrzyma³ dwie bardzo grube 
ksi¹¿ki z instrukcj¹ obs³ugi. Ale nawet po ich uwa¿nym 
przestudiowaniu i wielu pr zeprowadzonych testach 
przyznaje, ¿e jeszcze nie pozna³ wszystkich tajemnic 

Ciekawostki - WRC od œrodka

PLEJADY nr 03/2003

Silnik jest umieszczony nisko i g³êboko, dla lepszego zbalansowania 

masy samochodu. 

Peda³y ustawione s¹ w jednej linii. Mo¿na je regulowaæ tzn. przysun¹æ 

bli¿ej nóg kierowcy. Sprzêg³o s³u¿y tylko do ruszania. 

Na kierownicy umieszczono przyciski do uruchamiania samochodu, a 

po prawej stronie manetkê do szybkiej zmiany biegów. 

Mnóstwo elektroniki i wiele skomplikowanych mechanizmów. 

W Subaru stosuje siê 18-calowe ko³a na asfalt i 16-calowe na szuter. 

Opony - oczywiœcie Pirelli. 

Tylny spojler dba o odpowiednie doci¹¿enie tylnej czêœci samochodu. 

Silnik pracuje fantastycznie. Moment obrotowy wynosi prawie 600 Nm, co pozwala uzyskaæ nie tylko doskona³e przyspieszenia w ka¿dym zakresie obrotów, 

ale i wyj¹tkow¹ elastycznoœæ. Dziêki zawansowanemu zawieszeniu i aktywnym dyferencja³om Subaru fantastycznie siê prowadzi. Szczególnie dobrze "czuje" 

siê na œliskich i luŸnych nawierzchniach. JeŸdzi³em wieloma samochodami WRC, ale w Imprezie czujê siê najlepiej. 
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RAJD ŒL¥SKI I RAJD RZESZOWSKI - 

ZASKAKUJ¥CY FINA£!

Niecodzienny przebieg mia³y dwie eliminacje 

RSMP - Rajd Rzeszowski i Rajd Œl¹ski. G³ówny 

faworyt Leszek Kuzaj dwukrotnie nie ukoñczy³ 

zawodów, bêd¹c za ka¿dym razem pokonanym 

przez z³oœliwoœæ rzeczy martwych. W Rzeszowie 

zawiód³ elektroniczny uk³ad steruj¹cy prac¹ 

dyferencja³ów w Subaru Impreza WRC,  na Œl¹sku 

tu¿ przed met¹ wspó³pracy odmówi³o spr zêg³o. 

Mistrzami Polski zostali Tomasz Czopik i £ukasz 

Wroñski, którzy po tr zech startach w Subaru 

Impreza WRC 99, przesiedli siê do A-grupowego 

Mitsubishi Lancera Evo VII. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 

Rajd Œl¹ski i Rzeszowski - pech Kuzaja

RAJD WARSZAWSKI - ZWYCIÊSTWO 

KUZAJA!

Leszek Kuzaj z Magdalen¹ Lukas (Subaru Impreza 

WRC) wygrali Rajd W arszawski - ostatni¹ 

eliminacjê Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 

Polski. Zrealizowali tym samym swój cel, jakim 

by³o zakoñczenie tegorocznego sezonu efektow-

nym zwyciêstwem. Drugie miejsce zajêli tegoroczni 

Mistrzowie Polski Tomasz Czopik i £ukasz Wroñski 

(Mitsubishi Lancer Evo VII A-gr), a trzecie Sebastian 

Frycz i Jaros³aw Baran (Mitsubishi Lancer Evo VI 

zg³oszony w grupie A). "Kuzi" by³ najszybszy 

w czasie pierwszego etapu, który rozegrano na 

szutrowych odcinkach w okolicach P³oñska. Nad 

Tomaszem Czopikiem mia³ ponad 4 minuty 

przewagi. Drugiego dnia kierowca Subaru Impreza 

WRC zaprezentowa³ niezwykle dynamiczny 

i widowiskowy styl jazdy - taki, jaki uwielbiaj¹ 

kibice. - Cieszê siê ze zwyciêstwa, choæ w tym roku 

pokona³a mnie technika. Na szeœæ rajdów 

ukoñczy³em trzy. Ale jestem zadowolony, bo 

wygra³em ostatnie zawody w tym sezonie 

i pokazaliœmy siê kibicom z dobrej strony. 

Z myœl¹ o nich pojechaliœmy bardziej widowiskowo. 

Szkoda tylko, ¿e zawody nie by³y d³u¿sze. Gdyby 

drugiego dnia trasê równie¿ poprowadzono po 

odcinkach szutrowych widowisko zyska³oby na 

atrakcyjnoœci. Dziêkujê wszystkim za doping przez 
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Rajd Warszawski

ca³y rok - powiedzia³ Leszek Kuzaj na mecie 

w Warszawie. Ostatecznie za³oga Subaru Poland 

Rally Team zajê³a trzecie miejsce w klasyfikacji 

RSMP zdobywaj¹c tytu³y II-gich Wicemistr zów 

Polski 

£ukasz Kañski-Chmielewski 
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RAJD NIEMIEC - NIEPRZYJAZNE ASFALTY 

Dla zespo³u Subaru Rajd Niemiec mia³ byæ 

kontynuacj¹ œwietnej passy zapocz¹tkowanej 

zwyciêstwem Pettera Solberga na Cyprze. Sta³o siê 

jednak inaczej. Na niezwykle trudnych asfaltowych 

oesach triumfowa³ Sebastian Loeb (Citroen Xsara 

WRC). Drugi, ze strat¹ zaledwie 3,6 sekundy, 

by³ aktualny mistrz œwiata, Marcus Grönholm 

w Peugeocie 206 WRC, a trzeci jego kolega z zespo-

³u Richard Burns. Zespó³ Subaru World Rally Team 

rozpocz¹³ pechowo. Ju¿ w czasie pierwszego etapu 

z rywalizacji odpad³ Tommi Mäkinen. W Subaru 

Imprezie WRC Fina zepsu³ siê alternator. "Big Mak" 

zatrzyma³ siê dwa kilometr y przed parkiem 

serwisowym z kompletnie roz³adowanym akumu-

latorem. Z kolei Petter Solberg na pocz¹tku 

pojecha³ zbyt nerwowo. �le dobrane opony oraz 

dwie wizyty poza drog¹ kosztowa³y go spadek 

poza pierwsz¹ pi¹tkê. Z kolei na 11 odcinku 

specjalnym, po efektownym skoku Nor weg 

uszkodzi³ zawieszenie i cudem doturla³ siê do 

serwisu. 

- Myœla³em, ¿e ju¿ po nas. Skoczyliœmy trochê za 

Rajd Niemiec

bardzo "dynamicznie" akurat w miejscu, gdzie 

nale¿a³o nieco zwolniæ. Urwaliœmy ko³o i z wielkim 

trudem dotoczyliœmy siê do parku ser wisowego. 

Odcinki s¹ naprawdê trudne. Czasem jest tak 

ciasno, ¿e mam obawy czy zmieœcimy siê na drodze 

- relacjonowa³ kierowca Subaru. Straty czêœcio-

wo uda³o siê odrobiæ w czasie ostatniego etapu 

i w efekcie Solberg przyjecha³ na siódmym miejscu 

w generalce. Udany wystêp zaliczyli Janusz Kulig 

z Maciejem Szczepaniakiem (Mitsibishi Lancer Evo 

VI). Polacy zajêli trzecie miejsce w klasyfikacji 

generalnej grupy Production Car. Druga polska 

za³oga, Micha³ So³owow i Maciej Baran (Mitsubishi 

Lancer Evo VII) dojechali do mety na ósmej pozycji 

w grupie N.

£ukasz Kañski-Chmielewski 

Rajd Finlandii

BEZ FINÓW NA PODIUM!

Trzy dni zaciêtej walki, po której na mecie nie 

znalaz³ siê ¿aden z fiñskich kierowców - tak mo¿na 

krótko podsumowaæ 53 Rajd Finlandii. T o 

wyj¹tkowe wydar zenie, bo pr zez dziewiêæ 

ostatnich sezonów w imprezie triumfowali tylko 

kierowcy ze Skandynawii. Zwyciê¿y³ Estoñczyk 

Markko Martin (Ford Focus WRC), a drugie miejsce 

zaj¹³ Petter Solberg (Subaru Impreza WRC). 

Sensacja wisia³a w powietrzu ju¿ od samego 

pocz¹tku. Prolog i pierwszy odcinek wygra³ Martin. 

Potem jednak wyprzedzi³ go Marcus Gronholm 

(Peugeot 206 WRC). Fiñscy kibice odetchnêli 

z ulg¹, ale na krótko, bo w koñcówce pierwszego 

etapu na pozycjê lidera powróci³ kierowca z Estonii. 

Zaciêty bój o miejsce w pierwszej trójce stoczyli: 

Petter Solberg, Richard Burns i Colin McRae.

Norwega kilka razy wspomóg³ partner z zespo³u 

Tommi Makinen wygrywaj¹c z g³ównymi rywalami. 

Kolejny etap rozpocz¹³ siê od ataku i zwyciêstwa 

Gronholma. Ale kiedy w Peugeocie odpad³o ko³o 

i mistrz œwiata wyl¹dowa³ poza drog¹, wszystko 

sta³o siê jasne - Finowie zostali bez fawor yta do 

zwyciêstwa. Honoru Skandynawów musia³ broniæ 

Solberg. Norweg mia³ nik³¹ szansê na dogonienie 

Martina. Na dodatek pr zydarzy³o mu siê kilka 

problemów na trasie i ca³y czas musia³ opêdzaæ siê 

od ataków Burnsa i Carlosa Sainza (Citroen Xsara 

WRC). W koñcówce ci trzej zawodnicy stoczyli 

pasjonuj¹c¹ walkê o drug¹ lokatê. Na s³ynnym 

oesie "Palsankyla", zwanym "drog¹ o szeœciu 

skokach", Solberg traci³ do Burnsa zaledwie 1,8 

sekundy! W samochodzie Sainza pojawi³y siê 

problemy z uk³adem kierowniczym i „El-Matador” 

przesta³ siê liczyæ w bitwie o podium. Kierowca 

Subaru pojecha³ jak szalony na ostatniej próbie. 

Odrobi³ stratê i wygra³ z Burnsem zaledwie o 1.2 

sekundy! - Kilka razy jechaliœmy na granicy 

ryzyka. Na ostatniej sekcji by³o du¿o d³ugich 

zakrêtów i szybkich nawrotów i wiedzia³em, ¿e tam 

mam szansê uzyskaæ przewagê nad Richardem. To 

by³a szaleñcza jazda, która o ma³y w³os nie 

zakoñczy³a siê wypadniêciem z drogi. Ale uda³o siê. 

W pewnym momencie ca³ym ciê¿arem cia³a 

naciska³em na peda³ gazu. To cud, ¿e nie wbi³em go 

w pod³ogê! - powiedzia³ szczêœliwy Petter Solberg. 

Czwarte i pi¹te miejsce zajêli Carlos Sainz 

i Sebastian Loeb. Najlepszym z Finów by³ Tommi 

Mäkinen (Subaru Impreza WRC), który zaj¹³ szóste 

miejsce. 

£ukasz Kañski-Chmielewski
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SOLBERG NAJSZYBSZY NA ANTYPODACH!

Rajd Australii dobitnie pokaza³, ¿e w Mistrzostwach 

Œwiata zaczyna siê powolna zmiana warty . 

G³ównymi aktorami widowiska byli kierowcy 

m³odego pokolenia - Petter Solberg, Sebastian 

Loeb i Markko Martin. W ich cieniu rywalizowali ze 

sob¹ "star zy" mistrzowie tacy jak Marcus 

Gronholm, Carlos Sainz, Colin McRae czy Richard 

Burns. Niezwykle zaciêty pojedynek wygra³ 

przedstawiciel ekipy "m³odych" - Petter Solberg w 

Subaru Impreza WRC. 

Norweg rozpocz¹³ rewelacyjnie, obejmuj¹c 

prowadzenie po pierwszym odcinku specjalnym. 

Potem jednak do g³osu doszed³ "star y wyjadacz" 

Marcus Gronholm (Peugeot 206 WRC). Ale 

aktualny mistrz œwiata nie dojecha³ do mety . 

Dachowanie, potem awaria samochodu... i koniec 

marzeñ. Pa³eczkê lidera po pier wszym etapie 

przej¹³ Sebastian Loeb (Citroen Xsara WRC), który 

wyprzedzi³ Solberga zaledwie o 4 sekundy. 

Niespodziewanie z walki zosta³ wykluczony 

Markko Martin. W baga¿niku jego Focusa WRC 

sêdziowie znaleŸli... kamieñ. Uznano to za 

niedozwolony balast. M³ody Estoñczyk ze ³zami 

w oczach po¿egna³ siê z zawodami. W czo³ówce 

trwa³ festiwal m³odych wilków. Solberg z Loebem 

jechali bardzo szybko, agresywnie i na pr zemian 

wygrywali kolejne oesy. Coraz bardziej oddalali siê 

od œcigaj¹cych ich Richarda Burnsa oraz Colina 
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Rajd Australii

straci³ 9.3 sekundy. Na ostatniej próbie emocje 

siêgnê³y zenitu. Wygra³ j¹ Colin McRae, a Solberg 

by³ trzeci, ze strat¹ 10 sekund. W ekipie Subaru 

trwa³o nerwowe oczekiwanie na czas Loeba. 

 

McRae (Citroen Xsara WRC). Losy zwyciêstwa 

rozstrzygnê³y siê w samej koñcówce rajdu. 

Najpierw na 21 oesie, najszybszy by³ Petter 

Solberg. Po kolejnym przejeŸdzie na pierwsz¹ 

pozycjê wróci³ Sebastian Loeb! Norweg postawi³ 

wszystko na jedn¹ kartê - spodziewaj¹c siê 

deszczu, na przedostatnim odcinku specjalnym 

pojecha³ na miêkkich oponach. Kierowca Citroena 

Francuz zameldowa³ siê na mecie dopiero na... 

ósmym miejscu. Ostatecznie zwyciêzc¹ Rajdu 

Petter Solberg Mistrzem ŒwiataRAJD WIELKIEJ BRYTANII - PETTER 

SOLBERG MISTRZEM ŒWIATA! 

Petter Solberg wraz z pilotem Philem Millsem 

zostali rajdowymi Mistrzami Œwiata sezonu 2003! 

Za³oga Subaru World Rally Team zwyciê¿y³a 

w Rajdzie Wielkiej Br ytanii i tym samym 

wywalczy³a pierwsze w karierze tytu³y mistrzow-

skie. Jest to ogromny sukces 28-letniego Pettera 

Solberga i ca³ego zespo³u Subaru. Ambitny Norweg 

na walijskich odcinkach specjalnych stoczy³ 

pasjonuj¹c¹ walkê z najgroŸniejszym r ywalem - 

Francuzem Sebastianem Loebem (Citroen Xsara 

WRC). 

Po Rajdzie Korsyki w rywalizacji o miano najlep-

szego kierowcy rajdowego na œwiecie liczy³o siê 

tylko trzech zawodników: Solberg, Loeb i drugi kie-

rowca Citroena - Carlos Sainz. S³ynny "El-Matador" 

prze¿y³ jednak prawdziwy dramat ju¿ w czasie 

pierwszego etapu Rajdu Wielkiej Brytanii. Hiszpan 

wypad³ z trasy i w ten sposób zaprzepaœci³ szansê 

na tytu³. Prowadzenie najpier w obj¹³ Sebastian 

Loeb, ale potem rewelacyjnie pojecha³ Solberg, 

dziêki czemu awansowa³ na pozycjê lidera.

Kierowca Subaru nie odda³ prowadzenia a¿ do 

koñca. "Mr. Hollywood" pokaza³ na co go staæ, na 

ostatnim oesie. Wiedz¹c, ¿e kierowca Citroena 

postawi wszystko na jedn¹ kartê, Solberg pojecha³ 

jak natchniony i zyska³ dodatkowe 11 sekund 

przewagi. Na mecie wyprzedzi³ Francuza o 43.6 

sekundy. - Nie wiem co powiedzieæ. Jestem 

najszybszym kierowc¹ rajdowym œwiata! To mój 

wielki sukces. Dziêkujê ca³emu zespo³owi Subaru , 

a szczególnie Tommiemu Mäkinenowi. Jemu 

dedykujê to zwyciêstwo i tytu³ mistrzowski - 

powiedzia³ uradowany Petter Solberg. Mäkinen 

zaj¹³ doskona³¹ trzeci¹ pozycjê, w piêknym stylu 

¿egnaj¹c siê z mistrzostwami œwiata. - Cieszê siê 

z sukcesu Pettera i naszego zespo³u. Nie mogê 

jednak uwierzyæ, ¿e to by³ mój ostatni start za 

kierownic¹ samochodu WRC. Pod koniec 

¿a³owa³em, ¿e rajd nie potrwa jeszcze d³u¿ej. Nie 

chcia³em wysiadaæ z auta. Có¿ teraz bêdê 

uczestniczy³ w mistrzostwach œwiata tylko jako 

widz - stwierdzi³ "Big Mak", który na swoim Subaru 

mia³ wymalowany napis: "World Rally Legend". 

Czwarte miejsce zaj¹³ Colin McRae (Citroen Xsara 

WRC), a pi¹ty by³ Francois Duval w Fordzie Focusie 

WRC. 

Dla Pettera Solberga wygrana w Walii by³a pi¹tym 

zwyciêstwem w karierze i czwartym w tym sezonie. 

Jest on równie¿ pierwszym w historii kierowc¹ 

z Norwegii, który zdoby³ tytu³ rajdowego Mistrza 

Œwiata. W klasyfikacji producentów triumfowa³ 

Citroen, drugie miejsce zajê³a ekipa Peugeota, 

a trzecie zespó³ Subaru.
£ukasz Kañski-Chmielewski
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Mini-SUV o sporych mo¿liwoœciach.

Mini-SUV o sporych mo¿liwoœciach.

Najnowsze dziecko Fuji Heavy Industries, Subaru 
Justy jest najmniejszym z obecnie oferowanych 
w Europie pojazdów spod znaku szeœciu gwiazd. 
Jednak nie oznacza to, ¿e jego walory s¹ dalekie od 
tych oferowanych przez pozosta³e pojazdy. Pewne 
ró¿nice technologiczne podyktowane s¹ obecnymi 
uwarunkowaniami rynkowymi. St¹d te¿, silnik 
typu bokser, nie znalaz³ zastosowania. Napêd 
pozostaje nadal na cztery ko³a, jednak funkcjonuje 
na innych zasadach ni¿ w pozosta³ych modelach 
Subaru.

Sylwetka nadwozia cechuje siê stonowan¹ 
stylistyk¹, która nie zosta³a natchniêta ostatnimi 
trendami ekstrawaganckiej mody. Du¿e przednie 
reflektory nadaj¹ weso³oœci pr zedniej czêœci. 
Spokojnie biegn¹ca linia dachowa koñczy siê 
niemal¿e pionowo opadaj¹c¹ szyb¹ tylnej klapy . 
W górnych s³upkach umieszczone zosta³y lampy, 
które wydatnie poprawiaj¹ widocznoœæ w trudnych 
warunkach pogodowych panuj¹cych na drodze. 
Wnêtrze pojazdu przystosowane jest do transportu 
piêciu pasa¿erów, maj¹cych do dyspozycji 
trójpunktowe pasy bezpieczeñstwa oraz mnog¹ 
iloœæ porêcznych schowków. Mimo niedu¿ych 
wymiarów, wnêtrze jest obszerne i nie wywo³uje 
klaustrofobii. Zajmowana przez kierowcê pozycja 
zapewnia dobr¹ widocznoœæ w ka¿dym kierunku. 
Dodatkowo wy¿sza pozycja siedziska w porów-
naniu z innymi pojazdami tej wielkoœci, sprawia, ¿e 
ma mo¿liwoœæ wczesnego dostrze¿enia niebezpie-
czeñstwa. Wszystkie prze³¹czniki znajduj¹ siê 
w zasiêgu rêki, co nie absorbuje i nie odwraca 

uwagi podczas prowadzenia pojazdu.

A propos prowadzenia pojazdu. Justy wyposa¿ony 
mo¿e byæ w silnik 1,3 dysponuj¹cy moc¹ 94 KM, 
oraz drug¹ jednostkê napêdow¹, o zwiêkszonej do 
1,5l pojemnoœci, o mocy 99KM. Wykorzystanie ich 
mo¿liwoœci nie jest okupione du¿ym zu¿yciem 
paliwa. Jego œrednia wartoœæ w pr zypadku 
mniejszej jednostki wynosi 6,9 l/100 km, a dla 
wiêkszej wartoœæ ta osi¹ga 7,2 l/100 km. Niska 
masa pojazdu w po³¹czeniu z dobr ze dobranymi 
prze³o¿eniami i ¿wawymi silnikami sprawia, ¿e 
samochód porusza siê z du¿¹ swobod¹. Jego 
przyœpieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 
odpowiednio 11,7 i 11 sekund. W warunkach 
miejskich sprawdzaj¹ siê jego gabar yty oraz 
zrywnoœæ, daj¹ce du¿¹ dozê bezpieczeñstwa przy 
manewrach zmiany pasa ruchu. Uwagê zwróciæ 
nale¿y na niezaprzeczalny atut, jakim w ruchu 
miejskim jest du¿y przeœwit, którego wartoœæ 
pozwala na sprawne wdrapywanie siê na wysokie 
krawê¿niki. W tych manewrach pomocny stajê siê 
tylny napêd, który „wpycha” przód samochodu 
nawet na œliski krawê¿nik. Na trasie osi¹gniêcie 
prêdkoœci maksymalnych, podawanych pr zez 
producenta nie stanowi najmniejszego problemu. 
Wyprzedzanie przy odpowiednim zredukowaniu 
biegu nie nastrêcza kierowcy niepotr zebnych 
stresów. 

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e wysokoœæ pojazdu bêdzie 
uci¹¿liwa przy szybkim pokonywaniu ostr ych 
zakrêtów. Nic bardziej mylnego. Samochód jak na 
swoje gabaryty i masê sprawuje siê nad wyraz 

sprawnie. Oczywiœcie nie mo¿na go porównywaæ 
z Imprez¹ czy Foresterem. Zjechanie z utwardzonej 
drogi jest jednak tym, na co to autko wrêcz czeka. 
Dobrze dzia³aj¹ce sprzêg³o wiskotyczne, za³¹cza 
napêd tylnych kó³ bardzo szybko, kiedy tylko 
pojawi siê ró¿nica w prêdkoœci obrotowej pomiêdzy 
ko³ami przednimi, a tylnymi. Odpowiednio 
dobrana twardoœæ tego spr zêg³a powoduje, ¿e 
samochód wdrapuje siê nawet na ca³kiem pochy³e 
zbocza o luŸnym pod³o¿u. Zachowanie zdrowego 
rozs¹dku i odpowiednie wykor zystanie mocy 
silnika, pozwala na sprawne poruszanie nim 
w lekkim terenie. Przeœwit poprzeczny Justy 
o wartoœci 170 mm jest dobrym wynikiem, rzadko 
spotykanym w tej kategorii pojazdów.

Ograniczenia mobilnoœci terenowej, wynikaj¹ce 
z ma³ej œrednicy kó³ i zawieszenia o niewielkim 
skoku, na szczêœcie studz¹ zapa³ zapaleñców 
pragn¹cych udaæ siê w b³otniste knieje.

Subaru Justy jest ciekaw¹ propozycj¹ dla m³odych, 
aktywnych ludzi. Samochód ten daje im mo¿liwoœæ 
komfortowego podró¿owania w upalne dni 
(ukochana „klima”) i w zimie, kiedy pr zy 
wydajnym ogrzewaniu, Justy zgrabnie drapie siê 
po oœnie¿onych górskich drogach. Mi³oœnicy jazdy 
miejskiej równie¿ powinni doceniæ wysoki przeœwit, 
ma³e gabaryty zewnêtrzne, czy te¿ wspomaganie 
kierownicy, które s¹ nieodzownym wyposa¿eniem 
w tych warunkach. A wszystko to przy niewielkich 
kosztach u¿ytkowania.

Kamil „Kamel” Jab³oñski
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Subaru Legacy  „Szybko, bezpiecznie i z klas¹”.

Subaru posiada dwa kierunki rozwoju: pozostaæ 
przy silnikach typu „bokser” i symetr ycznym 
podziale napêdu na cztery ko³a oraz pod¹¿aæ za 
wszelkimi zmianami, jakie nar zuca prê¿nie 
rozwijaj¹cy siê rynek motoryzacyjny. Subaru 
Legacy czwartej generacji kontynuuje tradycje 
poprzedniego modelu, pojawiaj¹c siê w nowych, 
szykownych „szatach”. Nowe Legacy stwor zone 
zosta³o tak by przyjemnoœæ z jazdy by³a osi¹gana 
nie tylko przy najwy¿szych prêdkoœciach, ale 
równie¿ w jeŸdzie codziennej. Ci¹g³e d¹¿enie do 
idea³u zaowocowa³o nowymi rozwi¹zaniami 
jeszcze bardziej podnosz¹cymi bezpieczeñstwo, 
funkcjonalnoœæ oraz dynamikê pojazdu.

W przeciwieñstwie do stylistyki bez zmian 
pozosta³a paleta modelowa. Nadal do wyboru 
pozostaje sedan i kombi oraz Outback.

Nowoczesna, aczkolwiek spokojna stylistyka 
nadwozia typu sedan charakteryzuje siê zaostrzo-
nymi liniami. £agodnie wznosz¹ca siê linia maski 
przechodzi w ob³¹ liniê dachu, która p³ynnie ³¹czy 
siê baga¿nikiem. Tylna klapa uformowana na 
kszta³t lotki stabilizuj¹cej, oprócz spe³niania roli 
doci¹¿ania ty³u przy znacznych prêdkoœciach, 

nadaje Legacy sportowego wygl¹du. Model kombi 
ró¿ni siê przebiegiem linii dachowej, która zosta³a 
wyprostowana i przed³u¿ona. Kombi podobnie jak 
sedan zachowuje eleganck¹ stylistykê. Schodz¹ca 
nisko linia tylnej klapy zarówno w wersji sedan jak i 
kombi, daje dobry dostêp do przestrzeni baga¿-
nika. Skoœnie umieszczone przednie reflektory obu 
wersji nadaj¹ nadwoziu agresywnego wygl¹du, 
który ³agodnieje w miarê przenoszenia wzroku na 
tyln¹ czêœæ karoserii. Model Outback stylistycznie 
podobny jest do modelu kombi. Jego karoseria 
wzbogacona jest o masywniejsze zder zaki oraz 
nadkola, które oferowane s¹ w dwóch wariantach 
koloru; w kolorze nadwozia b¹dŸ szarym. Jest to 
pojazd o zwiêkszonym przeœwicie w stosunku do 
modelu kombi, co nadaje mu walorów rekre-
acyjnych. Tak opracowana stylistyka ma znacz¹cy 
wp³yw na wspó³czynnik oporu powietr za, który 
w tych samochodach osi¹ga; sedan C 0,28, kombi x
C 0,30 oraz Outback C 0,34.x x

Zastosowanie stali o wysokiej wytr zyma³oœci na 
naprê¿enia i odpowiednie zaprojektowanie 
samonoœnego nadwozia, pozwoli³o na redukcjê 
masy przy jednoczesnym zwiêkszeniu bezpie-
czeñstwa konstrukcji. Obni¿ona masa w po³¹czeniu 
z nisko umieszczonym (22 mm ni¿ej ni¿ w popr zed-
nim modelu) i przesuniêtym bli¿ej centralnego 

mechanizmu ró¿nicowego (o 10 mm) silnikiem, 
da³a odpowiedni rozk³ad mas. Wynikiem tego jest 
jeszcze lepsze prowadzenie i reakcje na zmiany 
kierunku jazdy. Zastosowanie pr zek³adni 
kierowniczej o mniejszym prze³o¿eniu, daje pewn¹ 
kontrolê nad pojazdem. Promieñ zawracania 
wszystkich modeli wynosi 5,4 m. Pr zeprojekto-
wany uk³ad zawieszenia, wzorowany na samocho-
dach rajdowych, zapewnia Legacy wyœmienite 
trzymanie siê drogi. Niezale¿ne zawieszenie 
w po³¹czeniu z symetrycznym napêdem czterech 
kó³ daje du¿y margines bezpieczeñstwa np. pr zy 
pokonywaniu kolein drogowych oraz w przypadku 
wyst¹pienia aquaplaningu.

Wykorzystuj¹c tradycyjne rozwi¹zania z zakresu 
uk³adu przeniesienia napêdu nie poprzestano na 
skopiowaniu poprzedniego systemu, lecz doko-
nano stosownych zmian i udoskonaleñ dla ci¹g³ego 
d¹¿enia do idea³u (filozofia KAIZEN). Gama 
silników obejmuje trzy jednostki - wszystkie 
oczywiœcie s¹ to silniki przeciwsobne (bokser). 
Pierwszy z nich to czterocylindrowy motor 
o pojemnoœci 2 litrów, dysponuj¹cy moc¹ 138 KM 
osi¹gan¹ przy 5600 obr/min i maksymalnym 
momentem obrotowym 187 Nm osi¹ganym pr zy 
4400 obr/min. Jednostka o tej pojemnoœci, 
w swojej klasie zu¿ywa najmniejsze iloœci paliwa i to 

Subaru Legacy  „Szybko, bezpiecznie i z klas¹”.
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przy sta³ym napêdzie na czter y ko³a. Spalanie 
kszta³tuje siê na nastêpuj¹cym poziomie; w cyklu 
mieszanym wynosi ono 7,6 l/100 km, w cyklu 
drogowym jedynie 6,0 l/100 km, a w cyklu 
miejskim 10,5 l/100 km. Silnik ten wspó³pracuje 
z manualn¹, piêciostopniow¹ skrzyni¹ biegów lub 
z automatyczn¹ o czterech prze³o¿eniach.

Zmiana biegów w automacie nastêpuje szybko 
i p³ynnie, co pozwala na uzyskanie nie tylko 
odpowiednich przyspieszeñ, ale równie¿ na 
zmniejszenie zu¿ycia paliwa, które w tym 
przypadku jest ni¿sze ni¿ w wersji ze skr zyni¹ 
manualn¹. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ 
sekwencyjnej zmiany prze³o¿eñ.

Kolejnym silnikiem jest 2,5 litrowy cztero-
cylindrowy bokser, który ³¹czony mo¿e byæ 
z identycznymi skrzyniami biegów. Dysponuje on 
moc¹ 165 KM przy 5600 obr/min i maksymalnym 
momentem obrotowym 226 Nm pr zy 4400 
obr/min. Spalanie tej jednostki, równie¿ obni¿ono 
w sposób konkurencyjny dla innych pojazdów tej 
klasy i wynosi odpowiednio: w cyklu miejskim 11,4 
l/100 km, cyklu drogowym 6,4 l/100 km oraz 
w cyklu mieszanym 8,2 l/100km.

Trzeci, szeœciocylindrowy silnik o pojemnoœci 
3 litrów jest dostêpny jedynie z automatyczn¹ 
skrzyni¹ biegów, o mo¿liwoœci sekwencyjnej 
zmiany piêciu prze³o¿eñ. Osi¹ga moc 245 KM przy 

Subaru Legacy - c.d.

6600 obr/min i maksymalny moment obrotowy 
297 Nm przy 4200 obr/min. P³aski pr zebieg 
krzywej momentu obrotowego, otrzymywany jest 
m.in. dziêki zamiennym fazom rozr z¹du 
i elektronicznie regulowanemu otwarciu przepust-
nicy. G³ówn¹ zalet¹ jest stonowana praca 
pozwalaj¹ca na rewelacyjne pr zyœpieszenia 
w ca³ym zakresie obrotów. Œrednie spalanie tej 
jednostki kszta³tuje siê na poziome: 9,6 l/100 km. 
Napêd z silnika, przechodz¹c przez skrzyniê 
biegów oraz centralny mechanizm ró¿nicowy, 
trafia do wszystkich kó³. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e 
ju¿ w wersji 2,5 litrowej uk³ad wydechowy 
zakoñczony jest dwoma koñcówkami, w dwóch 
przeciwleg³ych koñcach tylnego zder zaka. Tak 

skonstruowany wydech nie tylko poprawia wygl¹d 
Legacy, ale jednoczeœnie usprawnia opró¿nianie 
spalin z komory spalania, co korzystnie wp³ywa na 
moc samochodu.

Nowy „image” nadwozia poci¹gn¹³ za sob¹ 
równie¿ zmiany w wyposa¿eniu wnêtr za, które 
teraz „napêcznia³o” od wszelakiego rodzaju 
nowoœci.

Szczególny nacisk po³o¿ono na bezpieczeñstwo 
czynne i bierne. Z zakresu bezpieczeñstwa 
czynnego zwróciæ nale¿y uwagê na hamulce 
tarczowe o du¿ej œrednicy . Ich dzia³anie 
wspomagane jest systemem ABS oraz elektro-
nicznie sterowanym podzia³em si³y hamowania. 
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Niezaprzeczalnym atutem jest wci¹¿ udosko-
nalany, symetryczny uk³ad napêdowy. Sta³y napêd 
na cztery ko³a, niezale¿nie od warunków 
nawierzchni drogi pozwala na sprawne poruszanie 
siê, a w sytuacjach krytycznych zapewnia lepsz¹ 
kontrolê nad pojazdem. Wydajny i precyzyjnie 
dzia³aj¹cy, wspomagany uk³ad kierowniczy 
zapewnia pewne prowadzenie samochodu. 
Równie¿ wyposa¿enie z zakresu bezpieczeñstwa 
biernego jest na najwy¿szym poziomie.

Ju¿ w modelu podstawowym wystêpuj¹ czter y 
poduszki powietrzne, a w modelu o jedn¹ pó³kê 
wy¿ej mo¿na zamówiæ przednie i tylne kurtyny 
powietrzne. W ka¿dym z samochodów montowane 
s¹ trzypunktowe pasy bezpieczeñstwa wyposa¿one 
w napinacze i ograniczniki si³y napiêcia. Przednie 
fotele posiadaj¹ aktywne zag³ówki. Zastosowano 
równie¿ uk³ad „cofania” peda³ów spr zêg³a, 
hamulca oraz gazu, w momencie zder zenia, co 
zmniejsza ryzyko powstania urazów koñczyn 
dolnych. Bardzo wa¿ny element mocowania 
fotelików, tak jak w popr zednim modelu, 
skonfigurowany zosta³ w systemie ISOFIX. Legacy 
w testach zderzeniowych prowadzonych pr zez 
NCAP osi¹ga najwy¿sze noty. Zadbano równie¿ o 
pieszych, wyd³u¿aj¹c maskê w celu zmniejszenia 
ryzyka odniesienia powa¿nych obra¿eñ. 
Zastosowane materia³y we wnêtr zu cechuje 
wysoka trwa³oœæ przy jednoczesnym zachowaniu 
odpornoœci na ogieñ. Komponenty, z jakich 
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wykonany jest ca³y pojazd spe³niaj¹ wszelkie 
normy ochrony œrodowiska.
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VIII TARGI MOTORYZACYJNE MOBILEXPO 2003

Tradycyjnie, jesienna pora królewskiego miasta 
Krakowa, œci¹ga na tereny wystawowe 
Chemobudowy S.A. pasjonatów techniki 
motoryzacyjnej. Dzieje siê to za spraw¹ Targów 
Motoryzacyjnych MOBILEXPO, które odby³y siê ju¿ 
po raz ósmy . Ogólna reces ja bran¿y 
motoryzacyjnej nie zosta³a zauwa¿ona, gdy¿ 
frekwencja tej edycji wprowadzi³a w zadowolenie 
zarówno samych wystawców i organizatorów jak i 

samych zwiedzaj¹cych, któr zy mieli mo¿liwoœæ 
poznania kilku ciekawych nowoœci. Jedn¹ z nich 
by³o w³aœnie Subaru Justy , które zosta³o 
uhonorowane „Srebrn¹ Tablic¹ Rejestracyjn¹” 
Dziennika Polskiego w kategorii „Najciekawsza 
Premiera Targów”. Najnowsze dziecko Subaru 
przedstawione zosta³o z silnikiem o pojemnoœci 
1.3l. Pojazd wzbudza³ ogromne zainteresowanie 
wœród zwiedzaj¹cych, a nawet innych wystawców. 
Obok niego sta³ nowy model Legacy, który cieszy³ 
s i ê równ ie du¿ym za in te re sowan iem. 

Reprezentanci innych marek równie¿ przedstawiali 
swoje nowoœci. Do najciekawszych nale¿a³y: coupé-
cabrio spod znaku francuskiego lwa wspartego na 
tylnych ³apach - model 307 CC oraz inny ma³y 
Francuz  Citroen C2. Japoñska firma Mitsubishi 
przedstawi³a zwiedzaj¹cym najnowszego Lancera 
w wersji kombi. Nie mog³o siê obejœæ równie¿ bez 
pojazdów terenowych. Organizatorzy zadbali o jak 
najlepsz¹ organizacjê przeprowadzaj¹c ciekawe 
i m p r e z y t o w a r z y s z ¹ c e z w i ¹ z a n e z 
bezpieczeñstwem ruchu drogowego.

OFF-ROAD 2003

Popularnoœæ samochodów z napêdem na czter y 
ko³a roœnie z ka¿d¹ chwil¹. Wymagania r ynku 
sprawi³y, ¿e w ostatni weekend wrzeœnia mia³a 
miejsce Wystawa Samochodów Terenowych „Off-
road 2003”. Zorganizowana zosta³a w pobli¿u 
siedziby g³ównego organizatora, redakcji 
czasopisma Auto+. Na wystawie tej swoj¹ krajow¹ 
premierê mia³o Subaru Justy . Obok niego 
przedstawiany by³ starszy, ju¿ doœwiadczony brat 
Subaru Forester. Organizatorzy zadbali niemal¿e o 

ka¿dy szczegó³, a zw³aszcza o te dotycz¹ce 
pojazdów terenowych i postacie z nimi zwi¹zane. 
Zwiedzaj¹cy mieli mo¿liwoœæ poznaæ tajniki zmiany 
przebitego ko³a w warunkach pustynnych. 
Fachowej demonstracji dokonali zawodnicy z Orlen 
Teamu £ukasz Komornicki i jego pilot Rafa³ Marton. 
Dopisali równie¿ inni przedstawiciele polskiego 
œrodowiska off-roadowego, tacy jak Maciej 
Majchrzak czy Grzegorz Baran. Du¿a frekwencja 
zwiedzaj¹cych zapowiada powodzenie kolejnych 
edycji.

AUOTOSALON 2003

W Katowicach najwiêkszym hitem by³ premierowa 
prezentacja nowego Legacy. Samochód ten bêd¹cy 
w 80% nowym pojazdem w porównaniu 
z poprzednim samochodem przyci¹ga³ najwiêksz¹ 
iloœæ zwiedzaj¹cych. Innym ciekawym samo-
chodem by³ Ford Focus RS, któr y dla amatorów 
rajdów samochodowych jest nie lada gratk¹. Inni 
wystawcy równie¿ dopisali mimo jeszcze 
nieznacz¹cej rangi Autosalonu.

Targi i wystawy
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Pisz¹ o nas - przegl¹d prasy motoryzacyjnej

„Prawo dla ró¿nic”
4x4 Magazine (Francja)

Powszechna znajomoœæ Subaru opiera siê na 

sukcesach Imprezy w Rajdowych Mistr zostwach 

Œwiata. Pozostaj¹cy w cieniu Legacy, mimo 

wszystko jest samochodem zadziwiaj¹cy. Dziêki 

swojej oryginalnej technice, sprzyja przyjemnoœci i 

efektywnoœci  u¿ytkowania.

(...) ka¿dy jest w b³êdzie jeœli s¹dzi, ¿e wsiadanie do 

tego samochodu jest kar¹, gdy¿ potrafi on w pe³ni 

uwidoczniæ swoje nie banalne mo¿liwoœci. (...) 

nowy model prezentuje jednak prawdziw¹ 

elegancjê. Schodz¹cy ku do³owi ty³ nadwozia 

dodaje wiêcej dynamiki w porównaniu z poprzed-

nim modelem. W gamie znajduje siê sedan, kombi 

oraz kombi Outback, dlatego te¿ akcent terenowy 

wzmocniony jest poprzez wydatne reflektory 

przeciwmgielne wkomponowane w pr zedni 

zderzak, który przechodzi w obfite nadkola. (...)

(...) wnêtrze zyskuje ca³kiem nowy wygl¹d. 

Wyrafinowana stylistyka, materia³y na najwy¿-

szym poziomie, bardzo delikatna skór zana 

tapicerka oraz stalowe dodatki na konsoli 

centralnej nadaj¹ wnêtrzu podnios³ej atmosfery. 

Ca³oœæ pozostaje bardzo przyjemna w u¿ytkowaniu 

zw³aszcza przy wyposa¿eniu niemaj¹cym siê, 

czego wstydziæ (klimatyzacja automatyczna, 

przednie fotele regulowane elektr ycznie, system 

nawigacji satelitarnej, radio z CD, lakier meta-

liczny, podwójny otwierany dach otwierany 

elektrycznie, itd.)

(...) Rewelacyjna jest praca szeœciu cylindrów . 

Wspaniale br zmi¹ i p³ynnie reaguj¹ na 

przyciœniêcie gazu zachowuj¹c jednoczeœnie pe³n¹ 

kontrolê nad sytuacj¹. Stonowane 245 KM nie ma 

negatywnego wp³ywu na konstrukcjê samochodu, 

która jest jego mocnym atutem.

Dziêki powiêkszonemu rozstawowi osi, zmienio-

nemu ustawieniu zawieszenia, dziêki zwiêkszonej 

sztywnoœci nadwozia, dziêki po³¹czeniu silnika 

i skrzyni biegów Subaru Outback oferuje tyle 

efektywnoœci, której mog³oby mu pozazdroœciæ 

wiele samochodów sportowych.

Precyzyjny uk³ad kierowniczy reaguje bez zarzutu  

zbêdnych opóŸnieñ, i powoduje, ¿e pojazd 

przemieszcza siê po zamier zonym torze bez 

najmniejszych zastrze¿eñ. W³aœciwoœæ ta pozwala 

kierowcy na pokonywanie zakrêtów w pe³nym 

bezpieczeñstwie i precyzji, która konkuruje na 

równi z przyjemnoœci¹ i komfortem kierowania. 

Podobnie jest równie¿ z jazd¹ na wprost, która jest 

zadziwiaj¹co stabilna. Sta³y napêd czterech kó³ nie 

utrudnia prowadzenia, a w ciasnych zakrêtach 

widaæ pe³niê jego mo¿liwoœci. Sta³y napêd czterech 

kó³ oraz nieco podniesione nadwozie, sprawiaj¹, ¿e 

mo¿na siê zapuœciæ Subaru w leœne dukty. (...) 

Outback stanowi ciekaw¹ alternatywê wobec Audi 

Allroad i Volvo XC 70, pod warunkiem, ¿e klientela 

pozwoli sobie na poznanie tych pojazdów 

niszowych, którymi mo¿na nieco inaczej podró-

¿owaæ wraz z wyposa¿eniem, które proponowane 

jest przez wiêkszoœæ samochodów z wy¿szej gamy 

o wiele lepiej znanych.

Thierry Emptas

Prze³o¿y³ - Kamil „Kamel” Jab³oñski

„3xSubaru”
Auto Moto 15/2003

Subaru od 1972r. kojarzy siê przewa¿nie z jedn¹ 

rzecz¹. Napêdem na czter y ko³a. Tymczasem 

drugim, czêsto pomijanym znakiem szczególnym 

tej marki s¹ silniki typu bokser.

Samochody Subaru zawsze cechowa³y niekonwen-

cjonalne rozwi¹zania techniczne oraz klasyczne 

kszta³ty nadwozia, które zdobywa³y sympatiê 

w¹skiej rzeszy potencjalnych klientów.

Zaprezentowane niedawno nowe modele tej marki 

ca³kowicie ³ami¹ dotychczasowe kanony styli-

zacyjne.

(...)Legacy nadrabia zaleg³oœci w stylizacji 

uzyskuj¹c znakomity efekt. W¹skie pr zednie 

reflektory i sylwetka nadwozia w kszta³cie klina 

nadaj¹ mu bardzo dynamiczny wygl¹d. Nowy 

image otrzyma³o równie¿ uniwersalne kombi.(...) 

Wnêtrze Legacy cechuje wysoki standard wyko-

nania, zarówno w odniesieniu do wyposa¿enia 

seryjnego, jak i jakoœci u¿ytych materia³ów. Nawet 

podstawowa wersja nie ma siê tu czego wstydziæ. 

Seryjne fotele zapewniaj¹ znakomite podparcie ud 

oraz pleców w czasie szybkiej jazdy krêtymi 

drogami, a regulowana w dwóch p³aszczyznach 

kierownica renomowanej w³oskiej firmy Momo 

idealnie le¿y w d³oniach.

Konstruktorzy Subaru du¿y nacisk po³o¿yli na 

bezpieczeñstwo zarówno czynne, jak i bierne. 

Jednakowy podzia³ napêdu na obie osie sprawia, 

¿e auto w ka¿dej sytuacji drogowej zachowuje siê 

bardzo stabilnie.

Na tak wysoki standard bezpieczeñstwa pracuj¹ 

równie¿: czterokana³owy ABS oraz nowy system 

VDC (Vehicle Dynamic Control) automatycznie 

koryguj¹cy pracê hamulców i dop³yw paliwa 

w sytuacjach krytycznych. Zawieszenie idealnie 

t³umi wszelkie nierównoœci, a do uszu kierowcy 

dociera jedynie przyjemny pomruk silnika typu 

bokser.(...) Wart uwagi jest tak¿e, stosowany 

wy³¹cznie przez Subaru system Hill-holder, 

zapobiegaj¹cy staczaniu siê pojazdu na stromych 

zboczach.

(...) We wnêtrzu Outbacka panuje luksus.

Skórzana tapicerka, elektryczna regulacja foteli 

czy system nawigacji z ekranem „touch screen”, to 

tylko znikoma czêœæ tego, co auto mo¿e zaofe-

rowaæ swoim pasa¿erom.

Tomasz Tuchowski

„Najlepszy SUV”
GT  Listopad 2003

(...) Nadwozie obecnie produkowanego Forestera 

jest przede wszystkim praktyczne.

Jednak w porównaniu z popr zednim modelem 

zdecydowanie zyska³o na urodzie. Patr z¹c na 

przód, który podkreœla terenowe mo¿liwoœci 

Forestera nie mamy w¹tpliwoœci, i¿ dla tego 

samochodu nie straszne jest zjechanie z utwardzo-

nych dróg.(...)

Innym elementem wyró¿niaj¹cym auta tej marki 

(z silnikami turbodo³adowanymi) jest efektowny 

wlot na masce, przez który powietrze dociera do 

intercoolera.(...) Zegary s¹ czytelne, obszyta skór¹ 

kierownica bardzo dobrze le¿y w d³oniach, a obs³u-

ga automatycznej klimatyzacji nie nastrêcza 

¿adnych trudnoœci. 

Ca³y uk³ad napêdowy jest niemal ¿ywcem 

prze³o¿ony z Subaru Imprezy GT. 

(...) O Foresterze bez dwóch zdañ mo¿emy 

powiedzieæ, ¿e jest to najlepiej prowadz¹ce siê auto 

klasy SUV. Zawieszenie jest idealnie zestrojone 

z samochodem. Wprowadzenie auta w poœlizg nie 

jest takie proste, gdy¿ samochód broni siê jak mo¿e 

i robi co siê da, aby jechaæ zgodnie z wczeœniej 

obranym kierunkiem.

Ale czego mo¿na by³o oczekiwaæ, kiedy konstruk-

cja zawieszenia podobnie jak motor pochodzi 

wprost ze sportowej Imprezy. Równie¿ uk³ad 

hamulcowy auta reprezentuje odpowiednio wysoki 

poziom.

Micha³ Kwiatkowski

Pisz¹ o nas...
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Szanowni Pañstwo, proszê sobie wyobraziæ 

przepiêkne górskie miasteczko po³o¿one na 

wysokoœci 1850 m n.p.m., zagubione poœród 

alpejskich, nagich szczytów. Prowadzi do niego 

jedna droga, która biegnie nad ur wistymi 

przepaœciami i ostrymi skalnymi zboczami, które 

rozdzierane s¹ pr zez strumyki powstaj¹ce 

z topniej¹cego w s³oñcu lodowca. Mnogoœæ tuneli 

i zapieraj¹cych dech w piersiach wodospadów oraz 

dziesi¹tki ostrych zakrêtów przywo³uj¹ jedn¹ myœl  

dlaczego jadê autobusem a nie dobrym, szybkim 

samochodem z napêdem na cztery ko³a. 

Spe³nienie tego marzenia znajduje siê w³aœnie 

w tym zagubionym miasteczku, które znane jest 
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pod nazw¹ Val d'Isére. Tu w³aœnie ju¿ po raz 

dwudziesty zosta³ zorganizowany salon samoc-

hodów z napêdem na cztery ko³a. Formu³a tej 

imprezy jest bardzo ciekawa i wyj¹tkowa. Oprócz 

ekspozycji sta³ej znajduj¹cej siê w miasteczku, 

mo¿na zobaczyæ i odczuæ jak naprawdê, 

wystawiane pojazdy, zachowuj¹ siê w warunkach 

drogowych i terenowych. Pasjonaci górskich 

serpentyn mog¹ odbyæ jazdy testowe na jednej 

z 7 tras o ró¿nej d³ugoœci, natomiast ci, którzy wol¹ 

terenowe przeszkody, mog¹ udaæ siê, specjaln¹ 

kolejk¹ górsk¹ na teren testowy znajduj¹cy siê na 

wysokoœci ponad 2500 m n.p.m. Oprócz wy-

stawców samochodowych mo¿na zobaczyæ namioty 

z akcesoriami do wszelkich pojazdów z napêdem 

na cztery ko³a. Znajduj¹ siê równie¿ bar y 

z posi³kami i miejsca gdzie przyjemnie czas mog¹ 

spêdziæ dzieci. Mnogoœæ atrakcji na salonie, który 

trwa ponad tydzieñ sprawia, ¿e czas mija pr zy-

jemnie i na dodatek niepostrze¿enie.

Oczywiœcie na salonie nie mog³o zabrakn¹æ Subaru, 

które, jak co roku zapewnia moc wra¿eñ. Dzieje siê 

to za spraw¹ jednego z kierowców testowych, który 

porusza³ siê Foresterm XG, wyposa¿onym 

w reduktor. Model ten, „obuty” zosta³ w ogumienie 

o rozmiarze 195/75 R 15 o typowo terenowym 

bie¿niku. Pozwoli³o to na uzyskanie dodatkowych 

milimetrów przeœwitu. Poza zmian¹ ogumienia 

i p³yt¹ ochronn¹ pod silnikiem, Forester pozosta³ 

oryginalnym samochodem. Acha! Zapomnia³em o 

wyci¹gniêtym bezpieczniku ABS-u, który w jeŸdzie 

terenowej przeszkadza. Wspomniany powy¿ej 

kierowca to Philippe Simonin. We Francji znany jest 

on z wieloletniego doœwiadczenia w prowadzeniu 

pojazdów terenowych, którym siê dzieli z innymi 

poprzez dwie szko³y doskonalenia technik jazdy 

samochodami 4x4 jakie prowadzi od 1977 roku.

Potwierdzeniem jego umiejêtnoœci by³ niemal¿e 

lataj¹cy Forester. Przyznam szczerze, ¿e widzia³em 

wiele w ¿yciu, jeœli chodzi o pokonywanie 

przeszkód terenowych, ale takiej jazdy jeszcze nie 

widzia³em. Forester pokonywa³ takie konfiguracje 

terenu gdzie ba³bym siê wybraæ na nogach, a gdzie 

nie zapuszczali siê kierowcy innych testowanych 

samochodów - tych prawdziwych terenowych 

renomowanych firm. Odpowiednie operowanie 

gazem i hamulcem, o sprzêgle w jeŸdzie terenowej 

praktycznie zapominamy, sprawia, ¿e Forester nie 

ma siê czego wstydziæ. Jeœli tylko jeszcze nauczymy 

siê akceptowaæ dŸwiêki ocieraj¹cego zder zaka 

o pod³o¿e, gwarantuj¹, ¿e dojedziecie pañstwo tym 

samochodem bardzo daleko. 

Na terenach wystawy sta³ej znajdowa³y siê 

wszystkie modele Subaru.

Pocz¹wszy od Foresterów, poprzez Legacy Outback 

do Imprezy STI. Mo¿na by³o siê zaopatr zyæ we 

wszelakie firmowe gad¿ety oraz uzyskaæ wyczer-

puj¹ce informacje na temat samochodów marki. 

Zwiedzanie salonu i mo¿liwoœæ odbycia jazd 

samochodami daje pe³niê obrazu wymar zonego 

samochodu i pozwala na podjêcie ostatecznej 

decyzji.

Wszystkim zainteresowanym motor yzacj¹, nie 

tylko t¹ off-roadow¹, polecam odwiedzenie salonu, 

który zawsze w sierpniu ma miejsce w tym 

wspania³ym kurorcie narciarskim, któr y mo¿na 

bez obaw nazwaæ europejsk¹ „mekk¹” pojazdów 

4x4.

Kamil „Kamel” Jab³oñski 

Subaru na Salonie 4x4 w Val d'Isere.
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MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE 
„MOTOR SHOW 2003”

W Warszawskim Centrum Expo XXI na pocz¹tku 
listopada mia³y miejsce 3 Miêdzynarodowe Targi 
Motoryzacyjne „Motor Show 2003”. Impreza ta 
cieszy siê wielkim powodzeniem. W tym roku 
organizatorzy zapewnili bardzo ciekawe modele, 
których œwiatowe premiery mia³y miejsce na kilka 
chwil przed targami. Spoœród tych pojazdów nale¿y 
wyró¿niæ Subaru Justy i czwart¹ generacjê Subaru 
Legacy. Sam importer by³ pod du¿ym wra¿eniem 
zainteresowania tymi pojazdami wœród zwiedza-

j¹cych. Da³o siê nawet zauwa¿yæ niespotykany 
dot¹d trend odwrotu zaintere-sowania, od Imprezy 
o rajdowej duszy w kierunku Legacy o typowych 
cechach komfortowej limuzyny.

Jednego z powodów nale¿y zapewne doszukiwaæ 
siê w kolorze nadwozia, które w tym wypadku by³o 
czarne  kojarzone zwykle z pojazdami zacnych 
dostojników. Spore zainteresowanie wzbudza³ 
równie¿ Outback. Samochód ten cechuje siê 
podniesionym nadwoziem w stosunku do wersji 
podstawowej i wygl¹dem nawi¹zuj¹cym do 
pojazdów terenowych. 

Na targach, swoj¹ premierê mia³ Nissan 350Z, 

który zarówno na rynku rodzimym jak i ame-
rykañskim bije rekordy spr zeda¿y i potwier-
dzonych zamówieñ. Inn¹ nowoœci¹ by³y nowy 
model Toyoty Land Cruiser 120. Wœród ma³ych 
samochodów nowoœci¹ by³ Fiat Panda oraz Suzuki 
Ignis. Obok nowoœci prezentowana by³a sta³a 
oferta poszczególnych przedstawicieli marek.

Równolegle prowadzone by³y seminaria, konfe-
rencje, pokazy i prezentacje. Targi te ciesz¹ siê 
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ i maj¹ ca³kowicie 
s³uszne aspiracje, stania siê centrum wystawien-
niczym bran¿y motoryzacyjnej Europy Œrodkowo-
Wschodniej.

Targi i wystawy
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Krzysztof Majchrzak
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szenie, cudowne hamulce i napêd na cztery ko³a. 

Jest to najlepsze auto w tej klasie za w miarê 

rozs¹dne pieni¹dze.
A spalanie? Imprez¹ nie jeŸdzi siê przecie¿ 

wolno, a wtedy podró¿ liczy siê od jednej 

stacji benzynowej do drugiej.

Wszystko zale¿y od „nogi”. Mo¿na jeŸdziæ tak, aby 

spalaæ jak w dobrze wyregulowanym Polonezie, 

ale mo¿na te¿ pozwoliæ sobie na wiêcej. Frajda 

z jazdy rekompensuje czêste wizyty na stacjach 

benzynowych. Na tym polega urok sportowego 

auta w tym wydaniu, ¿e mo¿na decydowaæ 

o sposobie podró¿owania.  
Co z zawieszeniem? Nie jest za twarde?

Nie dla mnie, jest w sam raz.
W jakiej sytuacji, w takim aucie odda³by 

Pan kierownicê kobiecie? 

Raczej w ¿adnej. Generalnie nie po¿yczam 

samochodu nikomu. STi to nie jest rodzinny, 

miêciutki Fiat Multipla czy nawet VW Golf. Impreza 

to powa¿ne auto i trzeba umieæ nim jeŸdziæ. Kiedy 

go u¿ywam musze mieæ pewnoœæ, ¿e ominê 

wystaj¹c¹ studzienkê i nie trafiê w krawê¿nik. 

Muszê byæ pewien stanu opon, wszystkiego od A do 

Z. Nie wyobra¿am sobie, abym móg³ oddaæ auto 

w rêce kogoœ innego. Nie dowierzam jego 

rzetelnoœci. Nie mogê sobie pozwoliæ na to np. przy 

200 km/h strzeli mi opona. Nie ma znaczenia czy 

mia³aby nim jechaæ kobieta, czy facet. 
A generalnie kobieta za kierownic¹ kojarzy 

siê Panu pozytywnie, czy negatywnie?

Bardzo pozytywnie. Z bezpieczeñstwem, spokojem 

i stabiln¹, ostro¿n¹ jazd¹. Nie pr zy³¹czam siê do 

pogardliwych uwag na temat kobiet za kó³kiem, 

rzucanych przez „prawdziwych” macho. Kiedy 

zdarza mi siê jechaæ z kobiet¹ jako kierowc¹ 

doznajê uczucia ulgi. 

Czy uwa¿a siê Pan za dobrego kierowcê? 

Na pewno za œwiadomego. Wiem, ¿e przekraczanie 

granic w³asnych umiejêtnoœci jest niebezpieczne 

i mo¿e skoñczyæ siê tragicznie. To ju¿ po³owa drogi 

do bycia „dobrym kierowc¹”.
Czy w zwi¹zku z tym æwiczy Pan technikê 

jazdy? 

Na ile mi czas pozwala. Zamier zam rozpocz¹æ 

æwiczenia w Szkole Jazdy Subaru. Jest to konieczne 

jeœli siê eksploatuje taki samochód jak Impreza Sti.

Wszystko odbywa siê na zamkniêtym tor ze, 

w ró¿nych warunkach, pod okiem instruktorów. Na 

co dzieñ rozs¹dnie u¿ywam tego co daje STi  

rewelacyjnego przyspieszenia i œwietnych hamul-

ców. Rzadko przekraczam dozwolon¹ prêdkoœæ. 

Bezustanne œciganie siê to doœæ g³upia metoda na 

podró¿owanie. Szczególnie przy tak du¿ym natê-

¿eniu ruchu. 
A jak ocenia Pan polskich kierowców?

Wiêkszoœæ niestety jest bardzo nie¿yczliwa 

w stosunku do innych. Staram siê panowaæ nad 

swoimi nerwami, ale kiedy ktoœ w obleœnym geœcie 

pokazuje mi œrodkowy palec, ca³y ten plan bierze 

w ³eb. Rozumiem, ¿e mo¿na siê spieszyæ i komuœ 

zdarzy siê wcisn¹æ na si³ê pr zed maskê, albo 

zajechaæ drogê. Kiedy umie podnieœæ d³oñ w geœcie 

przeproszenia, to wszystko jest OK. Rzecz w tym, 

¿eby z wyrozumia³oœci¹ spojrzeæ na prawa i b³êdy 

naszych bliŸnich. 
A jak w nat³oku zajêæ znajduje Pan czas na 

pasjê poznawania mo¿liwoœci swojego 

Subaru Impreza STi? 

Je¿eli cz³owiek nie potrafi znaleŸæ sobie czasu na 

pasjê, to co warte jest jego ¿ycie? Nic.
Dziêkujê i ¿yczymy powodzenia 

Rozmawia³ £ukasz Kañski-Chmielewski 

Dobry samochód musi byæ „militarnej” 

jakoœci !

Wywiad z aktorem, Krzysztofem Majchrzakiem. 

Kiedy w Pana ¿yciu zaczê³a siê przygoda 

z „powa¿nymi” samochodami? Wiem, ¿e 

lubi Pan szybkie, sportowe auta....

Wtedy, kiedy na rynku Polskim zaczê³y pojawiaæ 

siê „powa¿ne” marki. Moim pierwszym takim 

presti¿owym samochodem by³o BMW 3 w tzw. 

M pakiecie. Ca³a w oryginalnych spojlerach BMW, 

piêkna, czerwona i szybka. Zawsze lubi³em 

sportowe modele. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mam 

smyka³kê do takich aut. Kiedyœ kupi³em Jaguara  

XJ 12, który mia³ 340 KM, silnik o pojemnoœci 

szeœciu litrów i „pi³” jak smok. Ale jeŸdzi³ 

fantastycznie.   
Czym zatem powinien siê charakteryzowaæ 

samochód, aby spe³niæ Pana oczekiwania? 

Przede wszystkim du¿ym pr zyspieszeniem, 

dobrym hamulcem i œwietnym zawieszeniem. Inne 

rzeczy mnie nie krêc¹, takie jak czujniki odleg³oœci, 

elektrycznie ustawiane fotele, czy GPS z dykto-

wana tras¹. To mnie w ogóle œmieszy.

S¹ to dodatki, które niewiele wnosz¹. 

To, co jest najbardziej istotne: silnik, hamulce 

i zawieszenie musi mieæ „militarn¹” jakoœæ. Wtedy 

mam pewnoœæ, ¿e samochód mnie nie zawiedzie. 
Czy w³aœnie dlatego wybra³ Pan Imprezê 

STi? Jak siê w ogóle zaczê³a przygoda 

z Subaru?  

Dowiedzia³em siê od znajomego, ¿e pokaza³ siê na 

rynku samochód, który mia³ takie cechy o jakich 

wczeœniej powiedzia³em. Wtedy nie wiedzia³em, ¿e 

jest to model Impreza. Na pocz¹tku nie podoba³a 

mi siê ta nazwa. Uzna³em, ¿e jest kretyñska. Ale 

wkrótce sta³em siê w³aœcicielem Subaru Imprezy 

GT. Jak tylko przejecha³em siê tym autem 

wiedzia³em, ¿e w³aœnie takiego szuka³em. Teraz 

kupi³em Imprezê STi i chyba z tej marki ju¿ nie 

zrezygnujê. Ma rewelacyjny silnik, super zawie-
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Brytanii prowadz¹cy Subaru Legacy Mistr z Anglii 
Richard Burns uplasowa³ siê na trzeciej pozycji za 
Sainzem i McRaem osi¹gaj¹c tym samym kolejne 
tego typu zwyciêstwo. Colin McRae zosta³ pier w-

Szczyt formy...
...teamu SWRT nast¹pi³ w sezonie 1995, któr y 
wniós³ powa¿n¹ zmianê do regulaminu. W celu 
ograniczenia mocy samochodów œrednica zwê¿ki 
zosta³a zmniejszona z 38 do 36mm. Silniki 
otrzymywa³y mniej powietr za, co drastycznie 
zmniejszy³o osi¹gi turbodo³adowanych bolidów. 
Producenci zaczêli wymyœlaæ inne sposoby zwiê-
kszenia mocy w swoich jednostkach napêdowych. 
Subaru zdecydowa³o siê na pr zekonstruowanie 
silnika zmieniaj¹c wa³ki rozr z¹du i stopieñ 
sprê¿ania. Nowy silnik okaza³ siê nadzwyczaj 
wydajny i Carlos Sainz wygra³ pier wszy rajd 
sezonu, Monte Carlo, w którym moc motoru 
odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê.

Radoœæ Subaru trwa³a  krótko. W drugiej rundzie 
(Rajd Szwecji), silniki wybuch³y we wszystkich 
trzech Imprezach wystawionych pr zez team. 
Subaru niezw³ocznie pr zyst¹pi³o do analizy 
problemu niepokoj¹c siê o wyniki pozosta³ych 
rajdów. Jak siê okaza³o, nie trzeba by³o  d³ugo 
czekaæ na rozwi¹zanie. K³opot zosta³ zlikwidowany 
w ci¹gu miesi¹ca i Sainz zdo³a³ wygraæ po raz 
kolejny  tym razem w Portugalii. 

Impreza dominowa³a w WRC  zwyciê¿aj¹c w Nowej 
Zelandii i Katalonii. W ojczystym rajdzie Carlosa, 
w Katalonii, spodziewano siê, ¿e McRae dojedzie za 
Sainzem. Jednak  Colin zaatakowa³ i wyszed³ na 
prowadzenie. W koñcowym efekcie (by³ to przecie¿ 
rajd w Hiszpanii ) zwyciê¿y³ jednak Carlos Sainz. 
Piero Liatti jad¹cy trzecim samochodem SWRT zaj¹³ 
trzecie miejsce, co dawa³o Subaru piêknego 
hattricka. W koñcz¹cym sezon Rajdzie Wielkiej 

szym Mistrzem Œwiata pochodz¹cym z Wysp Bry-
tyjskich,a Subaru wreszcie zdoby³o tytu³ Mistr za 
w kategorii producentów.

Than Ju

amerykañskich, wszelkie starania, jakie prowa-

dzone s¹ przez pracowników firmy, skierowane s¹ 

ku najskuteczniejszemu propagowaniu, tak egzo-

tycznej marki, jak¹ jeszcze pozostaje SUBARU.

Zachêcamy klientów do jazd testowych, dziêki 

którym klient mam mo¿liwoœæ sprawdzenia 

Firma ZDANOWICZ znana jest na r ynku moto-

ryzacyjnym od 12 lat. Jej pocz¹tki zwi¹zane by³y 

ze sprzeda¿¹ skuterów i motocykli japoñskich 

marek, takich jak Yamacha i Suzuki. 

Obecnie zajmuje siê sprzeda¿¹ i kompleksow¹ 

obs³ug¹ trzech marek samochodów, równie¿ 

japoñskich.

Nale¿¹ do nich: Subaru, Suzuki i Mazda.

Dodatkowo prowadzi sprzeda¿ i serwis motocykli, 

a w tym Harley'a Davidson'a. 

Firma ZDANOWICZ od wielu lat serwisuje równie¿ 

samochody amerykañskie, które by³y i nadal s¹ 

wielk¹ pasj¹ w³aœcicieli firmy  Pañstwa Zdanowicz. 

St¹d te¿ obs³uga amerykañskiej marki motocykli.

W firmie zatrudnionych jest ok. 20 pracowników, 

którzy specjalizuj¹ siê w promocji, spr zeda¿y 

i serwisie pojazdów wymienionych marek.

Siedziba znajduje siê przy g³ównej ulicy Gdañska - 

Grunwaldzkiej 256A.

Mimo wielkiej pasji w³aœcicieli do pojazdów 

japoñskiej, niezawodnej technologii. Doœwiadczeni 

kierowcy zapewniaj¹ niezapomniane wra¿enia, 

g³ównie z jazd terenowych.

Serdecznie zapraszamy do naszego salonu, gdzie 

s³u¿ymy nie tylko profesjonalnym doradztwem, 

ale równie¿ mi³¹ i sympatyczn¹ obs³ug¹.

Pocz¹tek nowej dynastii

SUBARU ZDANOWICZ

PLEJADY nr 03/2003
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W zwi¹zku z bardzo ciep³ym pr zyjêciem przez 

czytelników, rubryki dotycz¹cej sklepiku interne-

towego postanowiliœmy kontynuowaæ ten temat 

i utworzyliœmy na sta³e k¹cik poœwiêcony 

gad¿etom Subaru. W przysz³oœci pojawi¹ siê w nim 

równie¿ informacje o nowoœciach z dzia³u 

akcesoria.

W nawi¹zaniu do artyku³u z poprzedniego numeru 

Plejad, pragnê przyznaæ, i¿ bardzo du¿e zainte-

resowanie gad¿etami firmowanymi logo Subaru 

Poland Rally Team, przeros³o nasze oczekiwania. 

Czapeczki z autografem Leszka Kuzaja, jak i kurtki 

polarowe z tej serii sta³y siê w ostatnim czasie 

prawdziwym hitem. Postanowiliœmy wiêc pójœæ 

o krok dalej i wprowadziliœmy ostatnio do naszej 

oferty internetowej koszulki polo oraz t-shirty, 

identyczne z tymi jakich u¿ywa polski zespó³ 

Subaru. Zw³aszcza te drugie znalaz³y du¿e uznanie 

wœród fanów rajdów samochodowych.

Na Rajdzie Rzeszowskim zaobserwowaliœmy wrêcz 

niecodzienn¹ sytuacjê, kiedy to kilku kibiców 

próbowa³o odkupiæ od mechaników i cz³onków 

teamu koszulki, w które byli ubrani. Z pewnoœci¹ 

koszulki te „maj¹ charakter”. Du¿e logo team'u 

Subaru na plecach, oraz oryginalnie umieszczone 

grafiki sponsorów na piersi, jednoznacznie kojarz¹ 

siê z prêdkoœci¹ i dynamik¹. Rajdowy charakter 

t-shirta podkreœla zastosowana jaskrawa farba 

o zielonkawym odcieniu, któr¹ wykonano 

wiêkszoœæ napisów. 

W nieco innym stylu zosta³a zaprojektowana 

koszulka polo. Elegancki i „spokojny” wzór z deli-

katn¹ grafik¹. Bardzo przyjemny w dotyku i prze-

wiewny materia³ zapewnia komfort. Wspaniale 

nadaje siê na wyjœcie z przyjació³mi.

Coraz czêstsze ostatnio ch³odne noce nie napawaj¹ 

jednak optymizmem. Oczywiœcie prawdziwy 

narciarz z uœmiechem skwitowa³by to s³owami: „ju¿ 

nied³ugo sypnie”. Maj¹c to równie¿ na uwadze 

postanowiliœmy i na tê porê roku wprowadziæ coœ 

ciekawego. Kilka tygodni temu pojawi³y siê 

w naszej ofercie dwa nowe modele kurtek. S¹ one 

wykonane z wysokiej jakoœci materia³ów, a bardzo 

estetycznie wkomponowane w ca³oœæ projektu 

kultowe ju¿ logo Subaru dodaje jej szyku. Ciekawe 

wzornictwo i kolorystyka z pewnoœci zadowol¹ 

nawet najbardziej wybrednych. Pierwszy z modeli 

stanowi idealne rozwi¹zanie na deszczowe, niezbyt 

zimne dni. Nieprzemakalna zewnêtrzna warstwa, 

chroni równie¿ przed wiatrem. Posiada bardzo 

du¿¹ iloœæ zapinanych na zamek kieszeni (w tym 

jedn¹ zaprojektowan¹ specjalnie na telefon 

komórkowy). Kurtka ta posiada odpinany kaptur, 

który… i tu ciekawostka, chowany jest od wew-

nêtrznej strony, w dolnej czêœci pleców, w specjalnie 

do tego celu uszytej du¿ej kieszeni. Oczywiœcie 

tylko od finezji i kreatywnoœci posiadacza zale¿eæ 

bêdzie, co tak naprawdê zostanie do niej 

„schowane”. Idealna na spacery i do samochodu. 

Trzymana w samochodzie z pewnoœci¹ nie raz 

uchroni przed nieprzewidzianym deszczem. 

Druga z kurtek to ju¿ prawdziwy zestaw zimowy 

Subaru. Sk³ada siê on z czêœci przeciwdeszczowej, 

odpornej na wiatr oraz z podpinki polarowej.

Mo¿e ona œmia³o pe³niæ równie¿ funkcjê 

pe³nowartoœciowej, zapinanej na zamek, bardzo 

ciep³ej bluzy. Tego typu rozwi¹zanie ma charakter 

bardzo uniwersalny.

Pozwala na pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci i do-

pasowanie jej do konkretnych warunków pogodo-

wych. Jest z pewnoœci¹ idealn¹ propozycj¹ dla ludzi 

aktywnych, lubi¹cych podró¿owaæ. Prawdziwym 

testem bêdzie dla niej z pewnoœci¹ nadchodz¹ca 

zima. „Ekipa Subaru” ma zamiar przetestowaæ j¹ 

zarówno podczas wycieczek górskich, jazdy na 

nartach (czytaj boazerii) jak i snowboardzie. Mam 

nadziejê, i¿ bêdzie to bardzo widoczne podczas 

planowanego na pocz¹tku pr zysz³ego roku 

spotkania „Subarytów” w górach.

A tak na marginesie, to w³aœnie opisywana kurtka 

zimowa, zosta³a niedawno przekazana zwyciêzcy 

konkursu „na najwiêksz¹ wpadkê na stronie 

internetowej SIP”.

W szranki stanê³a dosyæ pokaŸna grupa aktywnych 

„forumowiczów” Subaru.

Werdykt… Wielkopolanin! Gratulujemy.

Na zakoñczenie jeszcze raz zapraszam na nasz¹ 

stronê internetow¹ www.subaru.pl gdzie mo¿-

na znaleŸæ wszystkie wy¿ej opisywane gad¿ety. 

Janusz Dudek - SIP
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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
11401081-00-278451-PLNCURR01

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: 266 93 08

E-mail: redakcja@plejady.subaru.pl

+48 (12) 269 07 50+48 (12) 269 07 50+48 (12) 269 07 50

Listy od internautów

Forum Subaru
- Subarus piachus transportus? ;-)

Klub Subaru

Szanowni Pañstwo!

Nadszed³ czas by poinformowaæ o dok³adnym 

terminie wiosennego inauguracyjnego spotkania 

dla klubowiczów. Niniejszym chcielibyœmy zaprosiæ 

Pañstwa do uczestnictwa w imprezie, która 

odbêdzie siê 22-23 maja 2004 w pr zepiêknych 

okolicach Krakowa - Szlaku Orlich Gniazd.

Szczegó³y postaramy siê przedstawiæ w kolejnym 

numerze „Plejad”. W programie znajdzie siê coœ 

dla ka¿dego. W³aœciciele Foresterów i Outbacków 

bêd¹ mogli siê przekonaæ do czego zdolne s¹ ich 

pojazdy. Dla posiadaczy Imprez przygotujemy 

trasê krajoznawczo - sportow¹.

Serdecznie zapraszamy.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierowaæ na 

adres: redakcja@plejady.subaru.pl

lub bezpoœrednio:

Janusz Dudek, (12) 260 17 80
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W nastêpnym numerze...

NAPÊDZIK NA TRZY BAMBOSZKI?

G3X  to nieparzyste oznaczenie w samochodzie marki 

Subaru (gdzie wszystko do tej por y by³o „na cztery”), 

zbi³o mnie lekko z tropu. Czy¿by - jak to zawar³em 

w tytule  napêd na tr zy ko³a? Mo¿e konstruktor siê 

nar¹ba³ i zasn¹³ w trakcie projektowania czwartej 

pó³oœki? A mo¿e wrêcz przeciwnie, nie nawil¿y³ siê 

dostatecznie i w rozdra¿nionym stanie odda³ 

nieukoñczony projekt, a drugi nar¹bany to zatwierdzi³. 

Sake to zdradliwa gorza³a.  Obserwowa³em kiedyœ 

podobne fiki miki na terenowej trasie szybkiego ruchu, 

czyli na wroc³awskiej czo³gostradzie. Zachodnio-

niemieckie auto (dla niepoznaki w kolorze promuj¹cym 

komunizm) z za³o¿enia quattro, sunê³o z eksperymen-

talnym napêdem  na trzy ko³a, wlok¹c czwarte na lince 

od rêcznego hamulca. Ca³y eksper yment musia³ byæ 

w mocno zaawansowanej fazie, poniewa¿ pojazd 

przemieszcza³ siê z pe³nym obci¹¿eniem, a manekiny 

umieszczone w kabinie, mia³y w czêœci twar zowej  

górnego elementu korpusu, bardzo realistycznie naszki-

cowane pe³ne przera¿enie. O tajnoœci ca³ego przedsiê-

wziêcia upewni³ mnie fakt, i¿ pojazd pr zemkn¹³ obok 

pe³nego przypadkowych gapiów parkingu i pr zyziemi³ 

w g³êbokim mateczniku. DŸwiêk jaki dobieg³ naszych 

uszu chwilê póŸniej, przypomina³ odg³os równoczesnego 

otwierania kilku tysiêcy butelek szampana.

Czyli ..............pe³ny  sukces. Tym bardziej ¿e chwile 

póŸniej  s¹dz¹c po gêstym dymie  impreza rozwinê³a siê 

o grilla. Na ca³e szczêœcie „trójeczka” w Subaru, nie ma 

nic wspólnego z rodzajem napêdu Justi-jego, bo o nim 

mowa. Tak na moje oko to raczej chodzi o rozmiar, 

znaczy siê ...... „ma³a trójka” ........miseczka typu C. 

Dwie rzeczy  w tym kurduplu nie  pasuj¹ mi do Subaru. 

Jedna to motorek, który boksuje w jednym kierunku, 

zamiast tradycyjnie „praæ” na wszystkie strony, a druga 

to ramki w drzwiach, na których  ktoœ przyzwyczajony 

do patentów tej firmy  - mo¿e zostawiæ gustownie nabit¹ 

ga³kê oczn¹. Reszta w zasadzie jest cacy. Upierdliwy 

klient, pr zyzwyczajony do klubowych wersalek 

w amerykañskich limuzynach, móg³by mieæ zastr ze-

¿enia do przednich krzese³. Tylnymi nie specjalnie siê 

interesowa³em, poniewa¿ osobiœcie rzucam tam zazwy-

czaj teczkê lub teœciow¹, acz niechêtnie bo roœnie mi 

wtedy zu¿ycie (zarówno auta jak i moje osobiste). 

Zada³em sobie hamletowskie pytanie: BYÆmo¿e ......ktoœ 

to kupi??? Nawet wiem kto  kobieta. No bo popatrzcie, 

kobieta lubi rzeczy permanentne (chocia¿by mê¿a) np. 

napêd na cztery ko³a, bo wtedy wie, ¿e jak nie jedzie, to 

znaczy ¿e nie wrzuci³a biegu, a nie ¿e jest œlisko.

Podwy¿szone podwozie - ¿eby psy, koty, krowie kupy 

i inne przeszkody terenowe braæ miêdzy ko³a, bez 

koniecznoœci póŸniejszego œcierania  tych œmierdz¹cych 

rzeczy z b³yszcz¹cej karoserii.  Do tej pory, ¿eby auto 

posiada³o tylko te dwie zalety, musia³o byæ gabarytami 

zbli¿one do amerykañskiego lotniskowca klasy TRIDENT. 

Poniewa¿ z pozycji operatora widaæ by³o pantografy 

tramwajów, dachy autokarów i ......... pogodê, musia³a 

siê posi³kowaæ nawigacj¹ satelitarn¹ i zabezpieczyæ 

zewnêtrzne elementy karoserii ruroci¹giem tak zwanej 

.......przyjaŸni...... do zapr zyjaŸniania siê z innymi 

uczestnikami ruchu drogowego. S³owo „drogowego” 

pochodzi od rzeczownika DROGA......... czyli  dotyczy 

PLEJADY nr 03/2003

Polski w bardzo ograniczonym zakresie - katowicki haj³ej 

i jeszcze parê kilometrów na wybrze¿u (o tym wybrze¿u 

to pewnie tylko plotki, ale tak ludzie gadaj¹). Wy¿ej 

wspomniana miseczka typu C, z wy¿ej wspomnianymi 

zaletami, wy¿ej wspomnianych TRAJDENT-ów (wy¿ej siê 

ju¿ chyba wspomnieæ nie da), mieœci siê w ka¿d¹ 

nieopatrznie pozostawion¹ pr zerwê pomiêdzy pojaz-

dami. Pozwala to na zaparkowanie auta, w najruchliw-

szym miejscu miasta, w celu odebrania gaci z pralni 

ekologicznej. Pralnie te s¹ zazwyczaj z³oœliwie otwierane 

w miejscach, gdzie zaparkowanie „rasowej” terenówki, 

przez nie wprawnego kierowcê, mo¿e spowodowaæ 

zablokowanie ruchu ko³owego, szynowego i powietrzne-

go w danym rejonie kraju. Dziêki temu kurduplowi, 

samoloty mog¹ sobie fruwaæ tam i nazad albo gdzie 

indziej na pe³nym luzie. „D¿astuœ” wyposa¿ony jest 

w dwa motorki (nie naraz !!!). Jeden modelik ma 

motorek 1,3l. a drugi 1,5l. Dwie „setki” ró¿nicy? Na tak¹ 

ró¿nicê ta mój organizm reaguje dopiero przy trunkach 

typu spirytus. Na tradycyjnej gorzale to tylko piêæ minut 

ró¿nicy do urwania siê filmu. Justy reaguje dok³adnie tak 

samo, co oznacza w praktyce, ¿e ta pó³galonówka 

dochowa³a siê piêæ Ÿrebi¹t wiêcej. Skoro wtran¿oli³em siê 

ju¿ tu z tym Hamletem, to muszê skoñczyæ to jego g³upie 

pytanie .......ALBO NIE BYÆmo¿e, tylko na pewno kupi¹ 

to m³odzieñcy, wyznawcy religii „SUBARU”, co to jeszcze 

nie zarobili na w³asny koœció³ IMPREZA STI, i musz¹ 

zacz¹æ od jakiejœ kapliczki. O³tarzyk spasowany jest tak, 

¿e nic nie zgrzypi, kropid³o precyzyjnie wrzuca modlitwy 

o wy¿sze wartoœci (na prêdkoœciomierzu), a dzwonnica 

tak ha³asuje, ¿e ludzie z zebrów uciekaj¹. Ministrant po 

prawicy i para wiernych z ty³ siê mieœci. W zakrystii jest 

zapasowa taca, podnoœnik do kapliczki (jak by siê komuœ 

przedziurawi³ fundament) i legutko wchodzi ca³a 

gosposia.......... albo ten jej najwa¿niejszy kawa³ek.

Z uwagi na przeœwit (17 cm), kupi¹ to na pewno 

wêdkarze, co sobie lubi¹ zaparkowaæ obok wêdki, a nie 

dyndaæ z kijami po krzakach od parkingu. Poza tym 

ka¿dy lubi mieæ swojego pupila na oku, a nie ¿eby mu 

wœcibskie, brudne dzieciska papra³y brudnym czo³em 

i brudnymi ³apami po wypucowanych szybach, albo jakiœ 

œlepy z³odziej rzuca³ ceg³¹ w okno, ¿eby sobie z bliska 

zobaczyæ ¿eœmy zabrali pr zezornie radio, akumulator 

i siedzenie kierowcy. Parkowanie kurdupla to bu³ka 

z salcesonem kujawskim luksusowym, pod warunkiem 

¿e wczeœniej upewnimy siê ¿e nie ma w pobli¿u studzie-

nek burzowych, gdzie by móg³ nam wpaœæ nasz ulubie-

niec. Japoñczyki go kochaj¹, Europejczyki lubi¹, 

a Amerykanie bêd¹ go podstawiaæ pod nogê od sto³u, 

¿eby im siê nie kiwa³. I tak to ju¿ jest w œwiecie 

motoryzacji, ¿e jedni robi¹ takie auta  ¿eby siê da³y 

naci¹gn¹æ przez g³owê. Potem œci¹gn¹æ i wr zuciæ do 

pralki, a drudzy jak ju¿ wybuduj¹ auto, to jak nasi 

Lichieñ - 90% zbêdnej kubatur y obsiaduj¹ muchy 

i paj¹ki. Ten japoñczyk co projektowa³ Justy, to naprawdê 

by³ kawa³ ch³opa. Ko³nierzyk na mnie jak by na miarê, 

pod pachami luzy no i d³ugi rêkaw. Tylko ciut  kieszeñ mi 

wisi.  

WESO£YCH ŒWI¥T  ¿yczy-ortodoksyjny subaroholik 

Waldemar Biela

Jak nowy Outback radzi
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Spotkanie klubowe
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Klub Subaru




