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PRZEDŒWI¥TECZNE DYLEMATY

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta sk³aniaj¹ jak 

zwykle do refleksji. Oraz do pisania kar-

tek œwi¹tecznych i robienia zakupów. 

To pierwsze przychodzi ze wzglêdu na 

nastrój jakoœ tak samo z siebie. To dru-

gie powoduje, ¿e zaczynamy nerwowo 

wertowaæ spisy adresów i ubieg³orocz-

ne notatki. Kto siê obrazi³? Komu za-

pomnieliœmy wys³aæ ¿yczenia? A czy ta 

cholerna ciotka Zuzia, której nigdy nie 

mogliœmy œcierpieæ, ci¹gle jeszcze 

mieszka w tym samym miejscu? Wiêk-

szym problemem staje siê wysy³anie 

kartek partnerom biznesowym. Kto 

jeszcze jest na swoim stanowisku? Ko-

go mo¿emy ju¿ pomin¹æ (i dobrze - 

- straszna by³a z niego œwinia!), a kogo 

musimy w³¹czyæ do grona odbiorców 

naszych, jak¿e szczerych, ¿yczeñ? Nie 

b¹dŸmy jednak pesymistami. W koñcu 

przed znacznie wiêkszym problemem 

staj¹ politycy. Kto jest "in", a kto ju¿ 

"out"? No i pisz¹c do kogo, mo¿emy siê 

naraziæ ABW lub prasie? No i do kogo 

zadzwoniæ, próbuj¹c wyjaœniæ powy¿-

sz¹ kwestiê bez obaw o koniecznoœæ 

okazania bilingów kolejnej komisji?

Te dylematy na szczêœcie nie dotycz¹ 

normalnych œmiertelników. Idziemy 

wiêc kupowaæ prezenty. I tutaj oddzie-

la siê amatorszczyzna od zawodow-

stwa. Id¹c na ³atwiznê kupujemy ¿onie 

kolejne perfumy, których nie znosi. Sy-

nowi grê komputerow¹, uznan¹ przez 

niego we wczeœniejszej rozmowie za 

absolutne dno, a prawie pe³noletniej 

córce ksi¹¿kê, zamiast jakiejœ szminki 

czy stringów. Zawodowcy postêpuj¹ 

zupe³nie inaczej. Maj¹ wstêpne rozez-

nanie "terenu". Dziêki ci¹g³ej praktyce 

s¹ na bie¿¹co z potrzebami i zami³owa-

niami osób, które nale¿y obdarowaæ. 

Czy to luksusowa limuzyna z (koniecz-

nie!) przyciemnianymi szybami, czy 

domek letniskowy w piêknym miejscu. 

W innych sytuacjach, uznaj¹c priorytet 

treœci nad form¹, wystarcza zwyk³a ko-

perta...

Powy¿sze przypadki nale¿y jednak, 

zgodnie ze wszelkimi nakazami moral-

noœci, surowo napiêtnowaæ. I wyci¹g-

n¹æ konsekwencje. Tak wiêc w ci¹gu 

ostatniego roku ci¹gle wyci¹ga siê kon-

sekwencje. Pisze siê o tym i mówi na 

ka¿dym kroku. To znaczy, g³ównie 

istotnie pisze siê i mówi... z tym wyci¹-

ganiem to jakby mamy jeszcze trochê 

czasu. Cenne s¹ jednak pod ka¿dym 

wzglêdem wszelkie inicjatywy antyko-

rupcyjne. I tak w jednym z urzêdów 

stwierdzono, ¿e dwóch urzêdników 

przyjmuj¹cych petenta mo¿e siê prze-

cie¿ umówiæ. Aby zapobiec takiej sytu-

acji wydano zarz¹dzenie, i¿ petent ma 

byæ przyjmowany przez... trzech. Bra-

wo! W koñcu jakaœ rozs¹dna inicjaty-

wa! Jej upowszechnienie mo¿e dopro-

wadziæ do ca³kowitej likwidacji... bezro-

bocia. A ponadto Polska mo¿e, przynaj-

mniej w jednej dziedzinie uzyskaæ ab-

solutne Mistrzostwo Œwiata: w iloœci 

urzêdników na 1000 mieszkañców. 

W istocie istnieje tylko jedno niewielkie 

niebezpieczeñstwo - co bêdzie gdy za-

braknie petentów? Bo wszyscy bêd¹ 

urzêdnikami? Obawy te jednak s¹ p³on-

ne - w koñcu urzêdnik te¿ mo¿e byæ pe-

tentem: w innym urzêdzie. Ju¿ widzê 

oczyma duszy, jak naszych trzech Pre-

zydentów wita siê z zaledwie jednym 

Prezydentem Bushem!

Tematem genezy korupcji zaj¹³ siê te¿ 

Sejm. W koñcu - pomyœla³em  bêdzie-

my mieli do czynienia z opini¹ prawdzi-

wych fachowców. W ankiecie Gazety 

Wyborczej wœród naszych przedstawi-

cieli narodu wyniki okaza³y siê jedno-

znaczne. Otó¿ zdaniem szanownych 

pos³ów najbardziej korupcjogennym 

zjawiskiem jest udostêpnianie dzienni-

karzom przez firmy motoryzacyjne sa-

mochodów do celów testowych. Za 

darmo! Oni naprawdê za wykonywanie 

swojego zawodu nie musz¹ p³aciæ! 

Przecie¿ to skandal. Dziennikarze istot-

nie nie musz¹ kupowaæ ka¿dego nowe-

go modelu, aby móc dost¹piæ zaszczytu 

napisania o nim. Jakby nie wystarczy³o, 

gdyby pisali na podstawie obrazków 

i bez jakiejkolwiek znajomoœci rzeczy. 

Dlaczego nie mog¹ wzi¹æ przyk³adu ze 

sposobu dzia³ania ich w³asnych - bo 

przecie¿ te¿ s¹ czêœci¹ narodu - repre-

zentantów? Przecie¿ to, plus informacje 

przekazane (w kopercie?) przez zainte-

resowane firmy powinno w pe³ni wys-

tarczyæ!

Zbli¿a siê Wigilia. I znowu, zgodnie 

z tradycj¹, bêdziemy oczekiwali na to, 

¿e w tym jedynym, szczególnym dniu 

us³yszymy stworzenia przemawiaj¹ce 

ludzkim g³osem.

A mo¿e tym razem, to p os³owie by 

przemówili ludzkim g³osem? I to nie tyl-

ko w Wigiliê? I do tego powiedzieli coœ 

sensownego?

Czego serdecznie Pañstwu i sobie ¿y-

czê.

Witold Rogalski

Dyrektor SIP

1 Wstêp

Tym razem, w przeciwieñstwie do ubieg³ego roku, nie mo-
¿emy na zakoñczenie sezonu pochwaliæ siê Mistrzost-
wem Œwiata - Petter Solberg osi¹gn¹³ "tylko" wicemi-
strzostwo.
Ale za to w kategorii samochodów produkcyjnych, czyli 
tych, które nieomal¿e w identycznej specyfikacji mo¿na 
nabyæ w salonach, ju¿ po raz drugi z kolei kierowcy na-
szych samochodów siêgnêli po najwy¿sze trofea. A w Pol-
sce Leszek Kuzaj i Maciej Szczepaniak, wraz z utworzo-
nym w³aœnie w tym roku Subaru Poland Rally Team, zdo-
byli wszystkie mo¿liwe do zdobycia tytu³y mistrzowskie 
w klasyfikacjach:

- Generalnej
- Grupie N
- Producenckiej
- Sponsorskiej

W ten sposób, po raz pierwszy w historii rajdów w naszym 
kraju, a¿ 4 tytu³y przypad³y w udziale jednemu zespo³owi 
i jego reprezentantom. Ca³emu w pe³ni zaanga¿owanemu 
Zespo³owi a tak¿e naszym wiernym kibicom - Dziêkujê!
Pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku motoryzacyj-
nym, wywo³anej przede wszystkim niekonsekwentnymi 
i nieprzemyœlanymi dzia³aniami ustawodawczymi, Subaru 
- ju¿ dzisiaj mo¿emy to z pe³nym przekonaniem powie-
dzieæ - bêdzie mog³o zapisaæ mijaj¹cy rok do bardzo po-
myœlnych. Dziêki Pañstwa zaufaniu mieliœmy niew¹tpliw¹ 
przyjemnoœæ zaliczyæ do grona u¿ytkowników samocho-
dów naszej marki wiêcej osób ni¿ kiedykolwiek wczeœniej.
Dziêkujê i obiecujê, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, aby te-
go zaufania tak¿e w przysz³oœci nie zawieœæ!
Spogl¹daj¹c na moje w³asne s³owo wstêpne do ubieg³o-
rocznego wydania œwi¹tecznego odczuwam jednak pew-
n¹ rozterkê. Wyra¿ona wówczas nadzieja, ¿e rok akcesji 
do Unii zweryfikuje nieprzemyœlane dzia³ania rz¹du, oka-
za³a siê niestety p³onna. Rok afer, skandali i komisji, rok 
w którym, kieruj¹c siê tanim populizmem bazuj¹cym na 
najni¿szych pobudkach prymitywnej zazdroœci, próbuje 
siê wprowadziæ nonsensownie wysokie opodatkowanie 
dla najlepiej zarabiaj¹cych z pewnoœci¹ nie spe³ni³ zwi¹-
zanych z nim nadziei. 
¯ycz¹c wiêc Pañstwu, w imieniu w³asnym a tak¿e naszej 
zaanga¿owanej za³ogi i partnerów, spokojnych, zdrowych 
Œwi¹t i wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku, po raz ko-
lejny nieœmia³o wyra¿ê nadziejê, ¿e mo¿e tym razem do-
czekamy siê stabilnej sytuacji prawno-gospodarczej, któ-
ra wszystkim nam u³atwi planowanie i umo¿liwi pracê 
w stabilnych pod tym wzglêdem warunkach. Nawet, je¿eli 
w konsekwencji w przysz³ym roku bêdê musia³ wymyœlaæ 
zupe³nie nowe ¿yczenia .

Witold Rogalski
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KLUB SUBARU

SUBARU Import PolskaPLEJADY 07/2004

SK¥D PRZYCHODZIMY?

Kiedy w paŸdzierniku 2002 r. urucha-
mialiœmy internetowe Forum Subaru, 
jego podstawowe za³o¿enia by³y proste 
i klarowne: stworzenie mi³oœnikom Su-
baru mo¿liwoœci bezpoœredniej wymia-
ny opinii oraz informacji. Ponadto, Fo-
rum mia³o zapewniæ wsparcie technicz-
ne oraz, co jest ewenementem w skali 
kraju, umo¿liwiæ bezpoœredni kontakt 
z Dyrekcj¹ Subaru Import Polska. Pe³na 
realizacja tych za³o¿eñ zajê³a nam dwa 
lata. Bardzo szybko okaza³o siê jednak, 
¿e to, co mia³o byæ celem samym w so-
bie, sta³o siê jedynie etapem bardziej 
rozbudowanego procesu. Znajduj¹ce 
odzwierciedlenie w aktywnoœci forumo-
wiczów i temperaturze prowadzonych 
dyskusji zainteresowanie tematyk¹ 
prezentowan¹ na Forum, jest w dzisiej-
szych czasach wartoœci¹ tak cenn¹ i wy-
j¹tkow¹, i¿ roztrwonienie jej by³oby 
zwyczajnym grzechem. Przekona³a nas 
o tym atmosfera panuj¹ca podczas en-
tuzjastycznie przyjêtego przez fanów 
Subaru, tegorocznego Zlotu Plejad 
w Morsku. Czas zatem przejœæ na wy¿-
szy poziom organizacji…

DOK¥D ZMIERZAMY?

Sposobem na przejœcie z rzeczywistoœci 
wirtualnej do "realu" jest KLUB SUBA-
RU. Po kilku miesi¹cach ciszy, jaka za-
leg³a po Zlocie Plejad, mo¿emy zaprosiæ 
wszystkich mi³oœników Subaru do ucze-
stnictwa w Klubie. Pocz¹tki, jak ka¿dy 
zapewne wie, bêd¹ trudne. Wierzymy 
jednak, ¿e tworz¹c coœ z ludŸmi 
o wspólnych zami³owaniach, szybko 
uda nam siê osi¹gn¹æ "obroty", które 
pozwol¹ w pe³ni i z sukcesem realizo-
waæ przyjête za³o¿enia.

W STRONÊ KLUBU SUBARU

Tworz¹c ogólne podstawy dzia³alnoœci 
Klubu staraliœmy siê zapewniæ klubowi-
czom poczucie wsparcia i pomocy, nie 
tylko w dziedzinie motoryzacji. Przygo-
towaliœmy szerokie spektrum propozy-
cji i ofert: pocz¹wszy od 10% zni¿ki na 
us³ugi serwisowe i czêœci w autoryzowa-

nych serwisach Subaru, poprzez spec-
jalne oferty dla klubowiczów w naszym 
sklepie internetowym, rabaty na naj-
bli¿szy i ka¿dy nastêpny Zlot Plejad, 
zni¿ki na kursy w SJS, rozszerzony pa-
kiet assistance tzw. "Assistance Plus" a¿ 
po ubezpieczenie NW i wiele innych. Dla 
potrzeb uczestników Klubu Subaru zos-
tanie przygotowana specjalna linia 
identyfikacyjna, obejmuj¹ca karty 
cz³onkowskie, t-shirty, czapeczki, smy-
cze, a tak¿e przestrzeñ dyskow¹ na ser-
werach SIP przeznaczon¹ na umiesz-
czenie zdjêæ, opisu klubowicza itd.

W naszych dzia³aniach nie zamierzamy 
ograniczaæ siê jedynie do corocznego 
Zlotu Plejad. W planach s¹ równie¿ wy-
darzenia o charakterze klubowym, któ-
rych organizacjê przewidujemy w Rally 
Cafe, krakowskiej siedzibie Klubu Su-
baru.

Uczestnictwo w Klubie to nie tylko wy-
¿ej wymienione przywileje w dziedzinie 
szeroko pojêtej motoryzacji. Specjalnie 
dla klubowiczów ca³y czas wzbogacana 
bêdzie oferta naszych partnerów, któ-
rzy udostêpni¹ nam swoje produkty 
i us³ugi w ni¿szych, specjalnie skalkulo-
wanych cenach. Przewidujemy tak¿e 
mo¿liwoœæ zorganizowanych wyjazdów 
na rajdy w kraju, a w razie zapotrzebo-
wania tak¿e poza Polsk¹.

Zamierzamy pomagaæ klubowiczom 
w poszukiwaniu czêœci samochodo-
wych, informacji, rozwi¹zañ i pomys-
³ów, jak równie¿ proponowaæ ró¿ne 
sposoby spêdzenia wolnego czasu. Klub 
Subaru to nie tylko samochody. Klub 
Subaru to równie¿, a nawet przede 
wszystkim ludzie, którzy swoim zado-
woleniem i przyjemnoœci¹ z jazdy chc¹ 
dzieliæ siê z innymi.

B¥D� JEDNYM Z NAS

Kto mo¿e zostaæ klubowiczem? Prak-
tycznie ka¿da osoba! Jako organizato-
rzy nie kierujemy propozycji cz³onko-
stwa jedynie do posiadaczy Subaru, 
lecz do wszystkich, dla których pojazdy 
te znacz¹ coœ wiêcej, ni¿ tylko œrodek do 
przemieszczania siê "z punktu A do 

punktu B". Niezale¿nie od przekonañ, 
koloru skóry, wyznania i innych ró¿nic, 
w Klubie Subaru znajd¹ swoje miejsce 
wszyscy, których ³¹czy zami³owanie do 
tej wyj¹tkowej marki. 

Otwarty charakter klubu wymaga wpro-
wadzenie tzw. statusów klubowicza, 
które pozwol¹ na korzystanie z dobro-
dziejstw przynale¿noœci do klubu tak 
w³aœcicielom Subaru, jak i jedynie ich 
mi³oœnikom. Ka¿dy z posiadaczy Suba-
ru zakupionego w Autoryzowanym Sa-
lonie Subaru w Polsce oraz studenci 
(niezale¿nie od tego czy s¹ w³aœciciela-
mi Subaru czy te¿ nie) bêd¹ mogli 
przyst¹piæ do Klubu Subaru op³acaj¹c 
50% sk³adkê. Osoby, które nie s¹ posia-
daczami pojazdu zakupionego w sieci 
dealerskiej Subaru Import Polska bêd¹ 
mog³y przyst¹piæ do Klubu Subaru do-
konuj¹c 100% op³aty.

CZAS ODPALIÆ SILNIK

Jak ka¿da nowa idea, równie¿ i Klub Su-
baru bêdzie przechodzi³ okres rozwoju. 
Liczymy na to, ¿e nieocenione us³ugi 
bêdzie nadal "œwiadczy³o" Forum Suba-
ru, które teraz, dziêki uwagom i suge-
stiom forumowiczów stanie siê dodat-
kowym motorem rozwoju Klubu. Tak, 
jak dotychczas, damy Pañstwu prak-
tycznie nieograniczon¹ mo¿liwoœæ kon-
taktu z nami, wymiany informacji oraz 
zg³aszania wszelkich krytycznych 
uwag, za które bêdziemy szczególnie 
wdziêczni.

Ju¿ dzisiaj zapraszamy na zupe³nie no-
wy serwis internetowy Klubu Subaru, 
który zostanie uruchomiony pod adre-
sem www.klub.subaru.pl. Wkrótce znaj-
d¹ siê tam szczegó³y dotycz¹ce funkcjo-
nowania Klubu, jego regulamin oraz wa-
runki uczestnictwa. 

Mamy nadziejê, ¿e czynnie w³¹czycie 
siê Pañstwo w tworzenie i organizacjê 
Klubu Subaru, a my postaramy siê 
uczyniæ wszystko, aby zami³owanie, ja-
kim darzycie Subaru, przynios³o Pañ-
stwu jeszcze wiêcej satysfakcji.

Robert Kardzis
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Internetowe Forum SUBARU PLEJADY 07/2004

Subaru ratownik 

"Jade sobie dzisiaj na spotkanie do 
Rawy Maz. (ok 70km od W-wy) 
popularna Gierkowka i nagle widze 
z kumplem, ze w rowie lezy Panda, 
ktora stara sie wyciagnac Sprinter, czy 
jakis inny duzy wynalazek. Pomyslelis-
my, ze moze skoro mamy woz 4x4 po-
mozemy, bo Sprinterowi srednio szlo 
wyciaganie biednej Pandy z dosc glebo-
kiego rowu. Zablokowalismy na chwile 
Gierkowke ustawilismy Impreze pod od-
powiednim katem i wyciagnelismy bied-
na Pande bez najmniejszych proble-
mow. Wszyscy byli zdziwieni, ze tak 
szybko i latwo nam poszlo ze mna na 
czele. No coz po raz kolejny zadzialala 
magia Subaru AWD. Policjanci patrzyli 
z niedowierzaniem, ze taka mala Impre-
za wyciagnela zakopana Pande i z uzna-
niem kiwali glowami. Zatem dobry 
uczynek spelniony (Panda uratowana - 
dzieki duzej ilosci sniegu nie ucierpiala 
nawet karoseria malego Fiacika), a przy 
okazji jaka promocja «jedynej slusz-
nej» marki."

michal (20-11-2004)

Mamo gdzie jesteœ ?!

"Nie wiem jak Wy bracia i sióstry odbie-
racie roz³¹ke z Mamusi¹, która coraz 
rzadziej do nas zagl¹da, ale ja czuje sie 
opuszczony. GdzieŸ te czu³e szeptania, 
och gdziez werbalne pieszczoty... ech 
Mama w tangu..., a Tata taki zajêty bi-
dulek ]:->"

Loucyphre (12-10-2004)

Potrzebna pomoc w sprawie SI

"Kazdy wiekowy samochod i z duzym 
przebiegiem bedzie wymagal opieki 
wiekszej niz mlodszy. Zaczna piszec 
i stukac rozne elementy (o co na pol-
skich drogach nie trudno). Sam jezdze 
samochodem z przebiegiem 170kkm 
i nie zamierzam go sprzedawac, bo po 
pierwsze cena niska, a po drugie nic sie 
nie psuje. Moze poza silentblokami.

Jesli ktos dba o samochod to mozna du-
zo nim przejechac (widzialem Corolle 
z 600kkm na liczniku).

Znam goscia, ktory zajechal Avensisa, 
bo zapomnial o kontroli (i dolewaniu) 
oleju."

Aries (15-11-2004)

Podziêkowania... spóŸnione
"Kilka dni temu da³em ogloszenie na fo-
rum, ¿e szukam WRX lub STI. Wieczo-
rem odebra³em telefon... dzwoni³ Pan 
Andrzej Koper. Bardzo mi³a rozmowa. 
Oferowa³ mi auto Pani M.W. (TVN :-) )

Bardzo sie cieszê, ¿e dealerzy Subaru 
czytaj¹ forum i reaguj¹ na zapytania 
u¿ytkowników.

By³ to bardzo mi³y akcent i myœlê, ¿e 
dealerzy innych marek nie œledz¹ tak 
dok³adnie problemów swoich u¿ytko-
wników.

Forumowicze!!! Nie jesteœmy sami!!! 
Panie Andrzeju - Pozdrawiam serdecz-
nie i dziêkujê

Pawe³ - Kraków"

ALEX (22-11-2004)

Czy g³oœny wydech jest 
problemem z Policj¹?
"JeŸdzi pe³no ciê¿arowych i leciwych 
g³oœnych œmierdzieli !
Jad¹c za nimi jak nie zd¹¿ysz zamkn¹æ 
obiegu to masz gól g³owy ca³y dzieñ!
Czepiaj¹ siê ludzi, co dbaj¹ o pozytywne 
odczucia akustyczne przechodniów i nie 
tylko ! Rozumiem jak by nas bylo tysi¹ce 
na minute !
Ten pan Policjant to by³ jedyny obywa-
tel, któremu dŸwiêk mego auta siê nie 
podoba³, reszta tylko zachwyt !!"

Intakwrx (25-11-2004)

Jecha³em dziœ w SI 2.0T - 
- co za potwór!!!
"Witajcie,
musze Wam opisaæ moje wra¿enia 
z jazdy tym potworem, bo tylko tak to 
coœ mo¿na nazwaæ, przesiadaj¹c siê 
z mojego Legacy 2.0.
By³em u mechanika specjalizuj¹cego siê 
w Subarynach, przewióz³ mnie swoj¹ 
wersj¹ 2.0T po "ma³ych" modyfikac-
jach.
Kurde, co TO jest za samochód? Na 
trójce rozpêdza siê lepiej niz u mnie na 
jedynce. :-) 180 km/h to dla niego spa-
cerek. A w zakrêty to siê wbija, jak po 
szynach. Po prostu marzenie. Od 2500 
obrotów dostaje takiego kopa, ¿e g³owê 
urywa.
Gratulujê wszystkim posiadaczom «Pot-
worów» i zazdroszczê, ¿e mo¿ecie co-
dziennie doœwiadczaæ tego, czego ja 
dzisiaj?
Pozdrawiam"

Adimas (30-11-2004)
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RAJD WARSZAWSKI - WYGRYWA SO£OWOW

Rajd Warszawski by³ ostatni¹ eli-
minacj¹ tegorocznych Mistrzostw 
Polski. Choæ w roli faworyta jecha³ 
aktualny Mistrz Polski Leszek Ku-
zaj (Subaru Impreza WRX STi), to 
jednak pierwsze w swojej karierze 
zwyciêstwo w RSMP odniós³ Mi-
cha³ So³owow (Mitsubishi Lancer 
Evo VII). 

Stawk¹ zawodów by³ tytu³ wicemistrza 
kraju. Mistrza poznaliœmy ju¿ wczeœ-
niej - Leszek Kuzaj zapewni³ sobie zwy-
ciêstwo w klasyfikacji generalnej pod-
czas Rajdu Rzeszowskiego. Kierowca 
Subaru Poland Rally Team mia³ jednak 
jeszcze jeden wa¿ny cel - walkê 
o punkty w klasyfikacji sponsorskiej 
oraz producentów. O drugie miejsce 
w "generalce" Mistrzostw Polski wal-
czyli Micha³ So³owow i Micha³ Bêbenek. 
Du¿¹ niespodziank¹ by³ start Tomasza 
Czopika w… barwach Subaru Poland 
Rally Team, za kierownic¹ N-grupowej 
Imprezy ze "stajni" Leszka Kuzaja. 
Spore emocje przynios³y pierwsze dwa 
odcinki specjalne: na prowadzeniu by³ 
So³owow przed Bêbenkiem i "Kuzim". 
Mistrz Polski przyspieszy³ jednak na 
kolejnej pêtli i zosta³ liderem zawodów 
z 45-sekundow¹ przewag¹ nad konku-
rentami. Niestety nadszed³ pechowy 
ostatni oes. Tu¿ przed met¹ w samo-
chodzie Kuzaja awarii uleg³a testowa-
na w tym rajdzie skrzynia biegów 
o zmienionej konstrukcji. Uda³o siê do-
jechaæ do parku serwisowego i napra-
wiæ usterkê. Ale nieszczêœcia lubi¹ cho-
dziæ parami. Tym razem "zastrajkowa-

³a" elektronika i auto nie chcia³o odpa-
liæ. W koñcu "Kuzi" dotar³ do mety, ale 
z czterominutowym opóŸnieniem. A to 
oznacza³o 40 sekund kary i spadek na 
trzeci¹ pozycjê. Na prowadzenie po-
nownie wysun¹³ siê Micha³ So³owow 
z pilotem Maækiem Baranem. Drugi 
dzieñ up³yn¹³ bez wiêkszych zmian. 
Jad¹c z seryjn¹ skrzyni¹ biegów ze s³a-
biej ni¿ w wersji rajdowej "zeszpero-
wanymi" dyferencja³ami, "Kuzi" nie 
mia³ na luŸnych nawierzchniach szans 
na odrobienie strat. Zatem para So³o-
wow/Baran czuj¹c ¿yciow¹ szansê na 
zwyciêstwo nie da³a sobie odebraæ wy-
granej. Drugie miejsce zajêli bracia 
Bêbenkowie, którzy wywalczyli pierw-
szy w karierze tytu³ Wicemistrzów Pol-
ski. Kierowcy SPRT przypad³a trzecia 
pozycja. Czwart¹ lokat¹ musia³ zado-
woliæ siê Tomasz Czopik. "Œwietne doœ-
wiadczenie. Subaru doskonale siê pro-
wadzi, szczególnie na szutrach. Nie 

oby³o siê bez problemów. Przez po³owê 
dnia jechaliœmy bez aktywnych dyf-
rów. Po prostu zapomnia³em je w³¹-
czyæ. Ale jestem zadowolony z wyni-
ku.", powiedzia³ na mecie Krakowia-
nin. Z dobrej strony pokaza³ siê Maciej 
Oleksowicz (Subaru Impreza WRX STi), 
który zaj¹³ szóste miejsce w "gene-
ralce". W kategorii Super 1600 trium-
fowa³ Sebastian Frycz (Fiat Punto) 
przed Micha³em Koœciuszko (Suzuki 
Ignis) i drugim kierowc¹ Suzuki, a jed-
noczeœnie Mistrzem Polski w klasie Su-
per 1600 - Grzegorzem Grzybem. Epi-
logiem Rajdu Warszawskiego by³ odci-
nek na warszawskim lotnisku Bemo-
wo, który jednak nie liczy³ siê do kla-
syfikacji koñcowej. Na Bemowie zwy-
ciê¿y³ Tomasz Kuchar, który otrzyma³ 
punkty nie tylko za osi¹gniête czasy, 
ale równie¿ za "styl jazdy".

£ukasz Kañski-Chmielewski 
(WRC - Magazyn Rajdowy)

RAJD WALII

WYSPY SZCZÊŒLIWE 
DLA SOLBERGA 
Mg³a, Big Ben, The Beatles, Petter Sol-
berg… Tak, z wolna, Wielka Brytania 
mo¿e kojarzyæ siê mi³oœnikom rajdów. 
A wszystko za spraw¹ regularnych 
zwyciêstw kierowcy Subaru w Walii. 
Wygrana w 2002 roku - pierwsza w eli-
minacjach cyklu WRC w karierze Nor-
wega - da³a mu tytu³ wicemistrzowski. 
Na mecie ubieg³orocznych zawodów, 
jak¿e szczêœliwych dla team'u Subaru, 
wci¹¿ jeszcze mi³oœciwie nam panu-
j¹cy "król rajdowych szlaków" z niedo-
wierzaniem konstatowa³: "Jestem naj-
szybszym kierowc¹ œwiata". Tak¿e 
i w tym roku Wyspy Brytyjskie - siedzi-
ba SWRT - sta³y siê miejscem sukcesu 
Norwega.

W walce o zwyciêstwo na walijskich 
szutrach liczy³y siê dwa zespo³y: 
Sebastian Loeb z pilotem Danielem 
Elena, jad¹cy Citroënem Xsar¹ WRC, 
oraz Petter Solberg z Philem Millsem 
(Subaru Impreza WRC). Francuz roz-
poczyna rajd z przewag¹ 7,3 sekundy 
nad Norwegiem, któr¹ po pierwszym 
etapie zwiêksza o kolejne 1,3 sekundy. 
Podjêty przez Solberga poœcig powiód³ 
siê i po drugim etapie Loeb wyprzedza 
Norwega ju¿ tylko o 3,5 sekundy. Po-
tem, obu kierowcom, przypomina o so-

bie angielska pogoda. Przeniesienie 
Rajdu Walii z mokrego i mglistego lis-
topada na letni, ale znacznie mniej 
przewidywalny pod wzglêdem pogody 
wrzesieñ, okaza³o siê handicapem dla 
Solberga. Deszcz, jaki rozpada³ siê na 
pocz¹tku trzeciego etapu, sprzyja 
jeszcze kierowcy Citroëna. Jednak, 
kiedy przestaje padaæ, a s³oñce osusza 
nieco szutrowe drogi, swoje "piêæ mi-
nut" maj¹ opony Pirelli w Subaru Nor-
wega, który przyje¿d¿a na metê a¿ 
o 9,2 sekundy szybciej i wyprzedza 

tym samym o 5,7 sekundy Francuza. 
Na koñcowym oesie w Cardiff, Solberg 
trzyma nerwy na wodzy i nie pope³nia 
b³êdu. Koñczy oes jako trzeci, utrzy-
muj¹c wypracowan¹ przewagê nad 
pozosta³ymi zawodnikami, by jako 
czwarty kierowca w historii WRC, po 
raz trzeci z rzêdu wygraæ Rajd Walii. 
Tegoroczny triumf jest tak¿e dziewi¹-
tym zwyciêstwem Solberga w elimi-
nacjach rajdowych mistrzostw œwiata.

R.K.
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RAJD SARDYNII

RAJD KORSYKI

JAK ZA DAWNYCH LAT  

Petter Solberg i Phill Mills po raz trzeci 

z rzêdu triumfowali w tegorocznym 

cyklu WRC. To ju¿ 44 zwyciêstwo Su-

baru w eliminacjach rajdowych mi-

strzostw œwiata, z czego 43 odnieœli 

kierowcy jad¹cy Imprez¹. Warto pa-

miêtaæ, ¿e to w³aœnie na Sardynii 

Pierro Liatti, prowadz¹c Imprezê, zdo-

bywa³ w 1994 roku pierwsze punkty 

dla Subaru w rajdowych Mistrzost-

wach Œwiata. Po 20 latach tak¿e kie-

rowca Subaru by³ najlepszy na 13 

z 19-tu etapów i ukoñczy³ rajd ze 

znaczn¹ przewag¹ nad Sebastianem 

Loebem (Citroën Xsara WRC). "Myœlê, 

¿e tym zwyciêstwem dowiedliœmy, ¿e 

jesteœmy obecnie najlepsi na trasach 

szutrowych…", powiedzia³ na mecie 

Petter Solberg. Mikko Hirvonen, drugi 

kierowca Subaru pociesza³ siê tym, ¿e 

choæ nie uzyska³ punktów, to zdobyte 

doœwiadczenie na pewno przyda siê 

w przysz³ym roku.

W klasyfikacji generalnej to jednak 

Sebastian ma a¿ 26 punktów przewagi 

nad Petterem i to zaledwie na 3 elimi-

nacje przed koñcem sezonu. Wystar-

czy zatem by Loeb na Korsyce przyje-

cha³ w pierwszej czwórce, a dotychcza-

sowy mistrz zostanie zdetronizowany.

Koñcówka zawodów przebiega³a pod 

dyktando Pettera Solberga. Norweg 

by³ najszybszy na oesach 17. i 19., a na 

próbie numer 18 (Terramala 2) zanoto-

wa³ drugi czas. Ostatecznie jego prze-

waga nad Sebastianem Loebem 

wzros³a do 2:07,9.

Mikko Hirvonen bardzo równo pojecha³ 

oesy od 17 do 19, koñcz¹c ka¿d¹ 

z prób na trzeciej pozycji. Niestety, nie 

mia³o to jednak wiêkszego znaczenia, 

gdy¿ jad¹c dziêki systemowi Super 

Rally, kierowca Subaru nie zdobywa³ 

ju¿ punktów do klasyfikacji.

Na trzecim miejscu rajd ukoñczy³ drugi 

kierowca Citroëna - Carlos Sainz, który 

awansowa³ na tê pozycjê po próbie 

numer 16, kiedy to wycofa³ siê star-

tuj¹cy Fordem Focusem WRC Markko 

Märtin.

Powody do radoœci mieli te¿ miejscowi 

kibice. Zapewni³ j¹ Mistrz Europy 

z 1998 roku Andrea Navarra (Subaru 

Impreza WRC), przyje¿d¿aj¹c na metê 

jako czwarty. To jego ¿yciowy rezultat 

w mistrzostwach œwiata.

R.K.

RSMŒ

TOUR DE CORSE DLA MÄRTINA, 
MISTRZOSTWO ŒWIATA DLA 
LOEBA

Po trzech wyœcigach na trasach szut-
rowych kierowcy rywalizuj¹cy w cyklu 
WRC wrócili na asfalt. Rajdowe szlaki 
na Korsyce - francuskiej, górzystej wy-
sepce - przebiegaj¹ wzd³u¿ pionowych 
ska³ i stromych zboczy. Najmniejszy 
b³¹d kierowcy mo¿e skoñczyæ siê tutaj 
powa¿nym wypadkiem. Aby wygrywaæ 

Tour de Corse, nie wystarczy dobrze 
czuæ siê na trasach asfaltowych - w tym 
przypadku trzeba je po prostu znaæ. 
Przemawiaj¹ za tym statystyki: w ci¹-
gu ostatnich 20 lat, tylko 4 zwyciêzców 
francuskich eliminacji nie by³o Francu-
zami. 

Najwa¿niejszym wydarzeniem rajdu 
by³o osi¹gniêcie drugiej pozycji w kla-
syfikacji koñcowej przez Sebastiana 
Loeba z pilotem Danielem Elena jad¹-

cych Citroënem Xsar¹ WRC, co zapew-
ni³o francuskiej ekipie tytu³ Rajdowych 
Mistrzów Œwiata 2004. Zespó³ fabrycz-
ny Citroëna wywalczy³ tak¿e zwyciêst-
wo w klasyfikacji konstruktorów. Loeb 
jest drugim w historii kierowc¹ fran-
cuskim, który zdoby³ tytu³ mistrza 
œwiata. W 1994 roku dokona³ tego 
Didier Auriol jad¹c Toyot¹ Celic¹. 
Sebastian Loeb, 30-letni Alzatczyk, 
rozpocz¹³ swoj¹ przygodê z RSMŒ 
w 1999 roku startuj¹c Citroënem Saxo 
Kit Carem. Wczeœniej uprawia³… gim-
nastykê. Pierwszym, który po zakoñ-
czeniu rajdu pospieszy³ Loebowi z gra-
tulacjami by³ ustêpuj¹cy mistrz, Petter 
Solberg. Norweg stosunkowo ³atwo 
i pewnie wygrywa³ trzy wczeœniejsze 
eliminacje z rzêdu, jednak na Korsyce 
nie dopisa³o mu szczêœcie. Choæ jako 
jedyny mia³ szansê na dogonienie 
Loeba, na metê przyjecha³ dopiero pi¹-
ty, co oznacza, ¿e nie mo¿e byæ pewien 
nawet tytu³u wicemistrzowskiego.

Najszybciej pojecha³ Estoñczyk Markko 
Märtin (Ford Focus WRC), który wygra³ 
7 z 12 odcinków specjalnych, w tym 
trzy ostatnie. Märtin wyprzedzi³ Loeba 
o ponad dwie, a trzeciego na mecie 
Carlosa Sainza (Citroën Xsara WRC), 
o prawie trzy minuty.

R.K.

PLEJADY 07/2004
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RAJD KATALONII

RAJD AUSTRALII

MÄRTIN RAZ JESZCZE

Przedostatni¹ eliminacjê Mistrzostw 
Œwiata - Rajd Katalonii - wygra³ Estoñ-
czyk Markko Märtin jad¹cy Fordem Fo-
cusem WRC. Na mecie Märtin by³ szyb-
szy o 23,2 sekundy od Fina Marcusa 
Grönholma (Peugeot 307 WRC) oraz 
o 37,7 sekundy od Hiszpana Carlosa 
Sainza (Citroën Xsara WRC). S³ynny 
"El Matador" 96 razy stawa³ na podium 
eliminacji mistrzostw œwiata. Po Raj-
dzie Australii zamierza zakoñczyæ ka-
rierê.

Po pierwszym etapie prowadzi³ Sebas-
tian Loeb i wygl¹da³o na to, ¿e zwyciês-
twem w Katalonii potwierdzi zapewnio-
ny sobie ju¿ dwa tygodnie wczeœniej 
tytu³ mistrzowski. Niestety wyciek ole-
ju z Citroëna zmusi³ go do wycofania 
siê z rajdu. Märtin, który by³ najszyb-
szy na szosach asfaltowych Korsyki, 
sukces ten powtórzy³ na podobnej na-
wierzchni w Katalonii.

Rewelacj¹ rajdu by³ m³ody francuski 
kierowca Stéphane Sarrazin, do nie-
dawna uczestnik wyœcigów, który ja-
d¹c ubieg³orocznym modelem Subaru 
Imprezy uplasowa³ siê na czwartym 
miejscu, przed Petterem Solbergiem - 
- Mistrzem Œwiata z 2003 roku. Sarra-
zin po raz trzeci w karierze startuj¹cy 

w eliminacjach cyklu WRC (w Niem-
czech by³ 9-ty, a na Korsyce 6-ty), nie 
tylko utrzyma³, ale i powiêkszy³ prze-
wagê nad Solbergiem, a tak¿e pierw-
szy raz wygra³ odcinek specjalny. Nie-
którzy fachowcy widz¹ w nim nastêpcê 
Loeba.

Niestety Petter Solberg powtórzy³ swój 
"wynik" z Korsyki i przyjecha³ na metê 
dopiero na pi¹tym miejscu, z du¿¹ 
strat¹ do zwyciêzcy. Po rajdzie powie-
dzia³: "To by³ ciê¿ki weekend. Najwa¿-

niejsze, ¿e wracamy w jednym kawa³-
ku, z kilkoma punktami w kieszeni i ko-
lejnym, cennym doœwiadczeniem…".

Chwa³y nie przysparza Norwegowi 
równie¿ wyczyn Sarrazina. Przed koñ-
cz¹cym sezon Rajdem Australii jedne-
go mo¿na byæ pewnym: zapowiada siê 
ciekawa walka o Wicemistrzostwo 
Œwiata. Solberg ma ju¿ tylko 3 punkty 
przewagi nad Markko Märtinem.

R.K.

RSMŒ

SOLBERG WICEMISTRZEM!

Petterowi Solbergowi nie uda³o siê ob-

roniæ mistrzowskiego tytu³u. Ale zosta³ 

rajdowym Wicemistrzem Œwiata. Rajd 

Australii wygra³ Sebastian Loeb prowa-

dz¹cy Citroëna Xsarê WRC, a na mecie 

sklasyfikowano tylko czterech kierow-

ców fabrycznych! Subaru triumfowa³o 

w Production Car WRC - Mistrzem Œwia-

ta grupy N zosta³ Niall McShea, a Wice-

mistrzem Japoñczyk Toshi Arai (obaj 

Subaru Impreza WRX STi).

Rajd Australii nigdy nie nale¿a³ do "³at-

wych", ale to co sta³o siê w tym roku to 

prawdziwy pogrom faworytów. Na po-

cz¹tku odpad³ Markko Märtin, g³ówny 

konkurent Solberga do tytu³u wicemi-

strza œwiata. Ford Focus WRC Estoñ-

czyka odmówi³ wspó³pracy ju¿ przed 

pierwszym odcinkiem specjalnym - 

- "Mr. Hollywood" mia³ wiêc u³atwione 

zadanie. Teraz nale¿a³o pojechaæ tak, 

aby zdobyæ dla zespo³u jak najwiêcej 

punktów, dziêki czemu Subaru mog³o-

by cieszyæ siê z drugiego miejsca 

w klasyfikacji producentów. Ale nieste-

ty zabrak³o szczêœcia. Solberg wypad³ 

z drogi i uszkodzi³ uk³ad kierowniczy 

w swojej Imprezie WRC. Dziêki syste-

mowi Super Rally Norweg powróci³ na 

odcinki specjalne, ale móg³ pojechaæ 

jedynie dla publicznoœci. Kolejny fawo-

ryt - Marcus Grönholm (Peugeot 307 

WRC) zaprzepaœci³ szansê na zwyciêst-

wo w czasie drugiego etapu. Po raz 

pierwszy zdemolowa³ auto, kiedy pro-

wadzi³ w rajdzie, a drugi raz w czasie 

jazdy dla publicznoœci (te¿ wróci³ na 

oesy dziêki Super Rally). Je¿eli dodaæ, 

¿e jeszcze przed zawodami z rywaliza-

cji wycofa³ siê Carlos Sainz (Citroën 

Xsara WRC), to nic dziwnego, ¿e Se-

bastian Loeb móg³ spokojnie dowieŸæ 

do mety zwyciêstwo i tym samym 

przypieczêtowaæ mistrzowski tytu³. 

Czwart¹ pozycjê zaj¹³ drugi kierowca 

Subaru - Mikko Hirvonen. Jednak licz-

ba punktów zdobyta przez m³odego Fi-

na okaza³a siê zbyt ma³a, aby Subaru 

mog³o wywalczyæ wicemistrzowski ty-

tu³ w kategorii zespo³ów fabrycznych. 

Hirvonena wyprzedzi³ bowiem kierow-

ca Forda - Francois Duval. Ale wielkim 

sukcesem dla Subaru zakoñczy³a siê 

rywalizacja w PC WRC. Mistrzem Œwia-

ta grupy N zosta³ Niall McShea (Subaru 

Impreza WRC). Irlandczyk wyprzedzi³ 

Toshi Arai, startuj¹cego takim samym 

modelem Imprezy. To ju¿ drugi tytu³ 

mistrzowski dla Subaru w grupie N 

w ci¹gu ostatnich dwóch lat.
£ukasz Kañski-Chmielewski 
(WRC - Magazyn Rajdowy)
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PODSUMOWANIE RSMP

finiszowali w koñcówce, zdobywaj¹c 

swój pierwszy w karierze tytu³ Wicemi-

strzów Polski w klasyfikacji general-

nej RSMP. Maciej Lubiak i Maciej Wis-

³awski to kolejna za³oga, której nale¿¹ 

siê komplementy. Lubiak udowodni³, 

¿e zaledwie rok po debiucie w samo-

chodzie grupy N, mo¿na walczyæ o ty-

tu³. Zabrak³o tylko szczêœcia. 

Odkryciem sezonu byli z pewnoœci¹ 

Stefan Karnabal (Mitsubishi Lancer 

Evo VI) i Maciej Oleksowicz (Subaru 

Impreza WRX). Obaj debiutowali w sa-

mochodach grupy N, obaj pokazali siê 

z jak najlepszej strony, i z pewnoœci¹ 

s¹ na dobrej drodze, aby ju¿ w przysz-

³ym roku sprawiæ spor¹ niespodziankê. 

S³absze wyniki Tomasza Czopika czy 

Tomasza Kuchara t³umaczyæ nale¿y 

raczej k³opotami ze znalezieniem wys-

CIEKAWE MISTRZOSTWA

Sezon rajdowy w Polsce ju¿ siê zakoñ-

czy³ - czas wiêc na podsumowanie. 

Z powodu zakazu udzia³u samochodów 

WRC, na odcinkach specjalnych og-

l¹daliœmy auta przygotowane w gru-

pie N. Decyzja ta wzbudzi³a wiele 

emocji i nie nam oceniaæ jej trafnoœæ. 

Faktem jest, ¿e pomimo braku "wur-

ców", rywalizacja by³a bardzo ciekawa, 

choæ mo¿e ju¿ nie tak widowiskowa jak 

w czasach, kiedy ca³a krajowa czo³ów-

ka œciga³a siê Subaru, Seatem, Toyot¹ 

czy Fordem ze znakiem WRC.

Na pewno ogromne gratulacje nale¿¹ 

siê Leszkowi Kuzajowi i pilotowi Macie-

jowi Szczepaniakowi - po pierwsze 

zdobyli tytu³ Mistrza Polski, po drugie, 

"Kuzi" w zaledwie kilka miesiêcy zbu-

dowa³ profesjonalny zespó³ rajdowy: 

Subaru Poland Rally Team. Czegoœ ta-

kiego jeszcze na rajdowym "podwór-

ku" nie by³o. Pomys³ okaza³ siê wielkim 

sukcesem - trzy N-grupowe Imprezy 

WRX STi wywalczy³y dla Subaru tytu³ 

mistrzowski w klasyfikacji sponsor-

skiej i producenckiej! 

Na wielkie uznanie zas³u¿yli Micha³ So-

³owow z Maciejem Baranem, startuj¹-

cy Mitsubishi Lancerem Evo VII. So³o-

wow, który profesjonaln¹ karierê roz-

pocz¹³ dwa lata temu, w tym roku by³ 

g³ównym rywalem Kuzaja i pretenden-

tem do tytu³u mistrzowskiego. Swoj¹ 

klasê potwierdzi³ zwyciêstwem w Raj-

dzie Warszawskim. Jego pojedynki 

z Kuzajem i pozosta³ymi zawodnikami 

rajdowej czo³ówki by³y ozdob¹ tego-

rocznych Mistrzostw Polski.

Micha³ i Grzegorz Bêbenkowie po doœæ 

pechowym pocz¹tku sezonu, udanie 

tarczaj¹cych œrodków na dofinansowa-

nie startów i samochodów, ni¿ "utrat¹" 

umiejêtnoœci wygrywania. Có¿, taka 

jest niestety rzeczywistoœæ polskich 

rajdów. O pieni¹dze jest bardzo trudno 

i nale¿y siê cieszyæ, ¿e niektórzy za-

wodnicy potrafili wykazaæ siê determi-

nacj¹ i walczyæ do koñca. 

W klasie Super 1600 emocji równie¿ 

brakowa³o. Grzegorz Grzyb w Suzuki 

Ignis S 1600 wykaza³ siê niezwyk³¹ 

skutecznoœci¹ i udowodni³, ¿e auta 

z napêdem na jedn¹ oœ mog¹ na pol-

skich oesach wygrywaæ z mocniejszy-

mi czteronapêdówkami. Micha³ Koœ-

ciuszko, pilotowany przez Jarka Bara-

na, poczyni³ niezwyk³e postêpy. Co 

znaczy talent i ciê¿ka praca! 19-latek 

jecha³ w tym roku prawie "jak stary 

wyga", i z pewnoœci¹ bêdzie mia³ jesz-

cze wiele do powiedzenia. Warto tylko 

nieco przestarza³¹ Corsê zamieniæ na 

coœ szybszego. 

Na pewno ze swojego wyniku nie jest 

zadowolony Sebastian Frycz - dawny 

mistrz Polski w grupie N nie bardzo 

móg³ siê "dogadaæ" z Fiatem Punto S 

1600, a kiedy ju¿ siê uda³o, to zabrak³o 

punktów do tytu³u mistrzowskiego. 

Frycz bêdzie mia³ szansê na lepszy wy-

nik w przysz³ym roku, bo zostaje 

w zespole Fiata.

A wszystko wskazuje na to, ¿e na 

odcinkach specjalnych pojawi siê jesz-

cze wiêcej N-grupowych Subaru. Kto 

wie, mo¿e do rywalizacji w³¹czy siê 

tak¿e Krzysztof Ho³owczyc, zwyciêzca 

tegorocznego Rajdu Kormoran? 

£ukasz Kañski-Chmielewski 

(WRC - Magazyn Rajdowy)

RSMP PLEJADY 07/2004
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PODSUMOWANIE RSMŒ

Rajdowe Mistrzostwa Œwiata nie by³y 

w tym roku mo¿e tak ciekawe, jak 

w ubieg³ym sezonie, ale z pewnoœci¹ 

g³ówni aktorzy - czyli zawodnicy - pos-

tarali siê, aby spektakl by³ interesuj¹cy 

i sta³ na najwy¿szym poziomie. Petter 

Solberg zdoby³ tytu³ Wicemistrza 

Œwiata, a Subaru zajê³o trzecie miej-

sce w klasyfikacji zespo³ów fabrycz-

nych. 

Zespó³ Subaru World Rally Team przys-

t¹pi³ z du¿ymi nadziejami na powtó-

rzenie sukcesu z ubieg³ego roku uzbro-

jony nie tylko w doœwiadczenie i szyb-

koœæ Mistrza Œwiata Pettera Solberga, 

powiew "m³odzieñczej werwy" Mikko 

Hirvonena, ale tak¿e w najnowsz¹ spe-

cyfikacjê Subaru Imprezy WRC. Szef 

zespo³u David Lapworth nie ukrywa³, 

¿e by³by szczêœliwy gdyby Solberg ob-

roni³ tytu³, ale przede wszystkim cie-

szy³by siê ze zwyciêstwa i tytu³u mi-

strzowskiego w klasyfikacji producen-

tów.

Ale w rajdach niczego nie mo¿na za³o-

¿yæ "z góry", a nadzieje s¹ czêsto we-

ryfikowane przez tak ulotn¹ rzecz jak - 

- szczêœcie. I chyba tego ostatniego 

nieco zabrak³o. Zreszt¹ nie tylko Suba-

ru. Na pewno nie maj¹ zadowolonych 

min szefowie Peugeota. Marcus 

Grönholm najczêœciej opowiada³ 

o awariach w modelu 307 WRC, a nie 

o swoich wynikach. Ekipa Forda bardzo 

liczy³a na zwyciêstwo indywidualne 

i w klasyfikacji producentów. Niestety 

Marrko Märtin by³ chyba najwiêkszym 

tegorocznym pechowcem. GroŸny wy-

padek w Rajdzie Argentyny i ca³kowita 

pora¿ka w Rajdzie Australii, gdzie z po-

wodu awarii silnika w Focusie w ogóle 

nie wyjecha³ na odcinki specjalne, 

sprawi³y, ¿e Estoñczyk koñczy³ sezon 

z kwaœn¹ min¹. Na otarcie ³ez Fordowi 

przypad³ tytu³ Wicemistrza Œwiata 

w kategorii zespo³ów fabrycznych. 

Najbardziej skuteczn¹ ekip¹ okaza³ siê 

Citroën i jego g³ówna gwiazda - 

- Sebastian Loeb. Podwójny tytu³ Mi-

strza Œwiata dla francuskiego zespo³u 

jest jak najbardziej zas³u¿ony.

Subaru z pewnoœci¹ mo¿e siê cieszyæ 

z tytu³u Wicemistrza Œwiata dla Sol-

berga i kilku spektakularnych zwy-

ciêstw: w rajdach Akropolu, Wielkiej 

Brytanii, a szczególnie na "w³asnym 

podwórku" czyli w Japonii - debiutuj¹-

cej w cyklu WRC. Warto podkreœliæ, ¿e 

Subaru Impreza WRC by³a najbardziej 

niezawodnym samochodem w elimi-

nacjach rozgrywanych na nawierz-

chniach szutrowych! Szkoda, ¿e do 

walki o punkty dla zespo³u SWRT ma³o 

aktywnie w³¹czy³ siê Mikko Hirvonen. 

Faktem jest, ¿e m³ody Fin zdobywa³ 

doœwiadczenie, ale czasy w okolicach 

7-8 miejsca w "generalce" dawa³y ma-

³o powodów do zadowolenia. 

Ale dla Subaru gwiazdy œwieci³y jas-

nym œwiat³em w Production Car WRC. 

Sta³o siê tak dziêki Niall'owi McShea 

i Toshi Arai. Obaj kierowcy N-grupo-

wych Subaru Imprez WRX STi okazali 

siê bezkonkurencyjni w pojedynku 

z "reszt¹ œwiata". Irlandczyk zosta³ 

Mistrzem Œwiata PC WRC, a Japoñczyk 

wywalczy³ tytu³ wicemistrzowski. 

Szczerze trzeba przyznaæ, ¿e rywali-

zacja w grupie Production Car by³a mo-

mentami bardziej emocjonuj¹ca ni¿ 

w cyklu WRC. Pretendentów do tytu³u 

by³o kilkunastu i do koñca nie by³o wia-

domo kto wygra. Kiedy w WRC w po³o-

wie sezonu wszystko by³o ju¿ "pouk³a-

dane", to w PC WRC walka trwa³a do 

ostatniego kilometra. Co ciekawe, Niall 

McShea zdoby³ mistrzowski puchar nie 

wygrywaj¹c ¿adnego rajdu w sezonie! 

Koniecznoœæ redukcji ogromnych kosz-

tów ponoszonych przez zespo³y startu-

j¹ce w mistrzostwach œwiata wymusi³a 

zmiany: zasada Super Rally, "flexi-ser-

vicing", ograniczenie liczby opon to tyl-

ko niektóre z nich. W przysz³ym roku 

dojd¹ kolejne. Czy FIA osi¹gnie swój 

cel? Trudno powiedzieæ. Na pewno coœ 

trzeba zrobiæ, aby przy zmniejszaniu 

kosztów jednoczeœnie zwiêkszyæ wido-

wiskowoœæ zawodów. Na placu boju 

pozosta³o tylko czterech producentów, 

a w zespo³ach fabrycznych nie ma 

miejsca dla nowych utalentowanych 

zawodników. Dlatego w czasie niektó-

rych rajdów w tym sezonie "wia³o 

nud¹". Na szczêœcie powrót do rywa-

lizacji zapowiedzia³y ekipy Mitsubishi 

i Skody. Wydaje siê, ¿e rok 2005 bê-

dzie dla cyklu WRC prze³omowy. 

£ukasz Kañski-Chmielewski

(WRC - Magazyn Rajdowy)

RSMŒPLEJADY 07/2004
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THE TOWCAR OF THE YEAR 2005

SUBARU FORESTER 2.0 XT zwy-

ciê¿a w kategorii "Compact 4x4"

Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia, na 

terenach Millbroke Proving Ground pod 

Londynem, odby³ siê konkurs pod naz-

w¹ "The Towcar of the Year", w którym 

oceniane by³y mo¿liwoœci holownicze 

samochodów osobowych. Do udzia³u 

w tegorocznej edycji imprezy zg³oszo-

no najwy¿sz¹, jak dotychczas, liczbê 

52 pojazdów, które podzielono na 10 

kategorii w zale¿noœci od gabarytów 

i ceny. W konkursie klasyfikowane s¹ 

auta wyprodukowane w minionym ro-

ku, oraz takie, w których wprowadzono 

w tym czasie zmiany konstrukcyjne. 

Ponadto zdobytych tytu³ów mog¹ bro-

niæ triumfatorzy poszczególnych kate-

gorii oraz zwyciêzca klasyfikacji gene-

ralnej z poprzedniej edycji konkursu. 

Szczêœliw¹ passê Subaru w organizo-

wanym ju¿ od 22 lat konkursie zapo-

cz¹tkowa³ Outback H6, który w 2001 

roku wygra³ w kategorii samochodów 

napêdzanych na cztery ko³a oraz 

w segmencie aut o wartoœci powy¿ej 

25.000 £.

Wielkim sukcesem Subaru zakoñczy³ 

siê konkurs w 2003 roku, kiedy to Fo-

rester 2.0 XT wygra³ klasyfikacjê gene-

raln¹ i otrzyma³ tytu³: "The Towcar of 

The Year 2004". Zwyciêstwo by³o tym 

cenniejsze, ¿e wczeœniej tytu³ w klasy-

fikacji generalnej "zarezerwowany" by³ 

g³ównie dla pojazdów francuskich, nie-

mieckich czy szwedzkich.

Tak¿e w tym roku Forester 2.0 XT 

triumfowa³ - tym razem w kategorii 

"Compact 4x4" - wygrywaj¹c z takimi 

autami, jak VW Touareg V10 TDI, BMW 

330d Sport Touring czy Mercedes Benz 

E 270 CDI Elegance. "To cenne zwy-

ciêstwo potwierdza wysok¹ jakoœæ sto-

sowanych w Subaru rozwi¹zañ tech-

nicznych, s³u¿¹cych budowaniu bez-

piecznych, stabilnych a zarazem kom-

fortowych pojazdów", skonstatowa³ 

sukces Forestera przedstawiciel Suba-

ru (UK) Ltd., Ed Swatman.

Odbywaj¹ce siê na torze doœwiadczal-

nym i w warunkach terenowych zawo-

dy, s¹ okazj¹ do wszechstronnego prze-

testowania w³aœciwoœci jezdnych samo-

chodów, oraz oceny tych wszystkich 

elementów wyposa¿enia, które maj¹ 

wp³yw na ich u¿ytkowanie jako po-

jazdów holuj¹cych.

NA DRODZE

Elementarnym warunkiem bezpiecz-

nej jazdy auta z przyczep¹ kempin-

gow¹ jest prawid³owe dopasowanie 

do³¹czonego ciê¿aru do mocy pojazdu 

oraz odpowiednie rozmieszczenie 

wszelkich ³adunków znajduj¹cych siê 

w przyczepie. Zbyt lekka lub nierów-

nomiernie obci¹¿ona, a wiêc chybotli-

wa przyczepa, bêdzie nadmiernie 

wra¿liwie reagowa³a przy wszelkich 

manewrach i silniejszym wietrze, gro-

¿¹c wywrotk¹. Przyczepa o zbyt du¿ej 

masie, mo¿e z kolei wypychaæ samo-

chód z toru jazdy, szczególnie podczas 

awaryjnego hamowania. 

Jeœli jednak "zestaw holuj¹cy" zostanie 

skonfigurowany w sposób prawid³owy, 

to o bezpiecznej i stabilnej jeŸdzie de-

cydowaæ bêd¹ w³aœciwoœci trakcyjne 

samochodu, a w zwyciêskim Foreste-

rze s¹ one nieprzeciêtne. 

W trakcie zawodów, "zestawy holuj¹-

ce" testowano przy prêdkoœci poni¿ej 

i powy¿ej 80 km/h, a przy próbach 

szybkoœciowych samochody rozpêdza-

³y siê nawet do 160 km/h. Stabilnoœæ 

Forestera, tak przy niskich jak i przy 

wysokich prêdkoœciach, zapewnia rów-

nomierne roz³o¿enie napêdu na cztery 

ko³a, pozwalaj¹ce utrzymywaæ opty-

maln¹ trakcjê. Roz³o¿enie napêdu na 

obie osie zmniejsza tak¿e podatnoœæ 

auta na warunki pogodowe - na przy-

k³ad na podmuchy wiatru. Wa¿nym 

elementem podnosz¹cym jakoœæ i bez-

pieczeñstwo holowania Foresterem 

jest system samopoziomowania nad-

wozia, który zapewnia sta³y przeœwit 

i optymaln¹ geometriê tylnego zawie-

szenia, niezale¿nie od tego czy dodat-

kowy ciê¿ar znajduje siê w aucie, czy 

jest holowany. Zastosowane rozwi¹za-

nia techniczne, w po³¹czeniu z wytrzy-

ma³ym zawieszeniem i silnikiem typu 

boxer, umo¿liwiaj¹ bezproblemowe 

holowanie ³adunku o ciê¿arze do 

1800 kg.

W TERENIE

Najwa¿niejsz¹ konkurencj¹ terenowe-

go etapu zawodów by³y próby podjaz-

dów na wzniesienie o nachyleniu siê-

gaj¹cym 17%. Dla stworzenia warun-

ków zbli¿onych do rzeczywistych, 

przyczepy dodatkowo obci¹¿ano. Inny 

test polega³ na ruszaniu z przyczep¹ 

pod górê. Niew¹tpliw¹ przewag¹ 

Forestera w tej konkurencji by³ hill-

-holder, którego dzia³anie zapobiega 

cofaniu siê auta na podjazdach. Wys-

tarczy wcisn¹æ peda³ sprzêg³a, aby na-

cisk hamulca by³ automatycznie pod-

trzymywany, co w przypadku zatrzy-

mania siê auta na podjeŸdzie, chroni je 

przed stoczeniem siê w dó³. O tym, jak 

trudny by³ to test œwiadczy fakt, ¿e 

w wielu pojazdach koñczy³ siê spale-

niem sprzêg³a…

SKRUPULATNIE 

I SZCZEGÓ£OWO… 

oceniano tak¿e te elementy wyposa¿e-

nia samochodów, które maj¹ istotne 

znaczenie dla bezpieczeñstwa i kom-

fortu jazdy, a tak¿e u¿ytkowania po-

jazdów z do³¹czon¹ przyczep¹ kem-

pingow¹. O ile dopuszczalne jest na 

przyk³ad lekkie pochylenie przyczepy 

w kierunku samochodu, o tyle ju¿ jej 

odchylenie "ku górze" grozi zachwia-

niem stabilnoœci podczas jazdy. Wa¿ne 

dla sêdziów s¹ tak¿e sposoby zabez-

pieczenia ³adunku wewn¹trz samocho-

du, jego "zachowanie" podczas jazdy, 

a tak¿e swoboda dostêpu np. do ko³a 

zapasowego samochodu. Ponadto 

przygl¹dano siê skutecznoœci lusterek, 

sprawdzano ³atwoœæ dostêpu do pod-

³¹czeñ napiêcia, a jeœli samochód wy-

posa¿ony by³ w kontrolki funkcjonowa-

nia oœwietlenia przyczepy, oceniano 

poprawnoœæ ich dzia³ania. Wyliczone 

tutaj zagadnienia nie wyczerpuj¹ ca³ej 

listy testów i badañ, jakim poddawano 

samochody w trakcie wyborów "The 

Towcar of The Year". Tym bardziej 

mo¿na s¹dziæ, ¿e zdobyty przez Fores-

tera 2.0 XT tytu³ "Najlepszego Samo-

chodu Holuj¹cego 2005" w kategorii 

"Compact 4x4", jest wiarygodn¹ reko-

mendacj¹ tego auta.

R.K.

Zdjêcie dziêki uprzejmoœci The Caravan Club, UK

Ciekawostki PLEJADY 07/2004
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KULTURA JAZDY

Polskich kierowców grzechy 
g³ówne wed³ug Lenczowskie-
go...

Mia³o byæ jak zawsze o technice jazdy, 

ale pisanie na zadany temat jakoœ mi 

nie sz³o. Mo¿e dlatego ¿e jesieñ, a mnie 

jest szkoda lata... Nie wiem. Szczêœli-

wie przypomnia³em sobie, ¿e od d³u¿-

szego czasu chcia³em napisaæ parê 

zdañ o kulturze. Kulturze jazdy, oczy-

wiœcie. Poruszam siê dosyæ du¿o po 

drogach naszego piêknego kraju 

i w trakcie tych podró¿y obserwujê 

ró¿ne zachowania kierowców. Jako 

cz³ek tolerancyjny i z natury spokojny, 

staram siê czyniæ to ch³odnym okiem, 

bez emocji. Zawsze próbujê zrozumieæ 

drugiego cz³owieka siedz¹cego za kie-

rownic¹ i wyt³umaczyæ sobie najprze-

ró¿niejsze, czêsto przyznam zaskaku-

j¹ce reakcje i zachowania. Prowadzone 

w ten sposób obserwacje pozwoli³y mi 

stworzyæ coœ na kszta³t prywatnego 

katalogu grzechów wspó³u¿ytkowni-

ków dróg, takie: "Polskich kierowców 

grzechy g³ówne wed³ug Lenczowskie-

go". Zastrzegam, ¿e odczucia s¹ moje, 

a wiêc subiektywne. Je¿eli zatem ktoœ 

poczuje siê ura¿ony moimi opiniami to 

zapraszam do dyskusji na goœcinnych 

³amach "Plejad". Chêtnie podejmê rê-

kawicê i spróbujê powalczyæ "na d³ugo-

pisy". Tymczasem obiecujê, co jakiœ 

czas, zasygnalizowaæ i pokrótce omó-

wiæ szczególnie doskwieraj¹cy mi wys-

têpek. 

Tym razem bêdzie to najbardziej, mo-
im zdaniem, "wypadkogenna" i dener-
wuj¹ca niezwykle "jazda œrodkiem". 
Jakie s¹ motywy zajmowania przez 
kierowców œrodkowego pasa ruchu, 
lub jego lewej czêœci, nigdy nie zrozu-
miem. Nawet prawo tego zabrania. 
I co? I nic. A wygl¹da to tak: na pod-
jeŸdzie pod górê dwa szerokie, roz-
dzielone przerywan¹ lini¹, pasy. Jeden 
dla przeciwnego kierunku jazdy z mo¿-
liwoœci¹ wyprzedzania. Có¿ widzê? 
Wszyscy jad¹cy pod górê, i to bez 
wzglêdu na to czym i z jak¹ prêdkoœ-
ci¹, poruszaj¹ siê œrodkiem drogi. 
Prawy pas jest ca³y czas wolny. Jad¹cy 
w przeciwnym kierunku nie maj¹ szans 
na wyprzedzenie. ¯aden z kierowców 
jad¹cych pod górê nie pomyœli, ¿e za 
chwilê, na zjeŸdzie, sytuacja siê od-
wróci i to jego bêdzie szlag trafia³. Dla-
czego? Bo g³upota, zapatrzenie w sie-
bie i brak wyobraŸni zdaj¹ siê nie znaæ 
granic. Jadê dalej pod górê. Dopadam 
jakiegoœ Merola, czasem niestety 
i Subaraka, ju¿ z daleka migam lewym 
kierunkowskazem by sprzêt mi siê nie 
zadysza³, a moi "rywale" co? Nic. Nie 
chcê nawet wiedzieæ, co myœl¹, ale 
ogólnie znany "znak pokoju" nie pozo-
stawia z³udzeñ. A przecie¿ ich dogoni-
³em, czyli jecha³em szybciej, czyli te¿ 
szybciej ust¹piê im miejsca po swoim 
przejeŸdzie. 

A przecie¿ mo¿na inaczej. Widz¹c 
w lusterku, ¿e ktoœ mnie dogania, nie 
oceniam czym, nie pytam dlaczego 
i po co. Natychmiast umo¿liwiam mu 
dalsz¹ jazdê, nie zmuszaj¹c do nag-

³ego wytracania prêdkoœci i stwarzania 
tym samym potencjalnego zagro¿enia 
na drodze. Je¿eli to mo¿liwe, zje¿-
d¿am nawet na pobocze. Tylko takie 
zachowanie daje mi bowiem prawo do 
oczekiwania wzajemnoœci. 

Szczêœliwie ostatnio, po wielu latach, 
na nowo pojawiaj¹ siê oznaki wzajem-
nej ¿yczliwoœci i zrozumienia miêdzy 
kierowcami. Ktoœ komuœ ust¹pi drogi 
wczeœniej sygnalizuj¹c swój manewr 
migaczem. Ktoœ komuœ podziêkuje 
gestem d³oni, migniêciem awaryjny-
mi. To fajne i buduj¹ce zarazem. Takie 
zachowania pozwalaj¹ znowu myœleæ 
o kierowcach, jak o wielkiej wspieraj¹-
cej siê rodzinie, a nie grupie zapatrzo-
nych w siebie indywiduów, o wyobraŸ-
ni ograniczonej tablicami rejestracyj-
nymi w³asnego auta. Czy trzeba jesz-
cze wyjaœniaæ, jak bardzo takie za-
chowania u³atwiaj¹, a nawet ratuj¹ ¿y-
cie? Zarówno tym wyprzedzaj¹cym, 
jak i wyprzedzanym? 

Wszyscy jeŸdzimy po tych samych 
drogach, dlatego spróbujmy przewi-
dzieæ jak u³atwiæ jazdê zarówno tym za 
nami, jak i tym z przeciwka. Spróbuj-
my zrobiæ dla innych to, czego przecie¿ 
sami oczekujemy. Je¿eli chocia¿ o tym 
pomyœlicie, to ju¿ naprawdê znak, ¿e 
kultura jazdy to dla was nie tylko has-
³o, to równie¿ codziennoœæ.

Szerokiej i bezpiecznej drogi.

Andrzej Lenczowski
Szko³a Jazdy Subaru

Porady SJSPLEJADY 07/2004
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"MNIEJ ZNACZY WIÊCEJ" - R1e

Przygl¹daj¹c siê koncepcyjnemu Su-

baru R1e - reklamowanemu has³em 

"mniej znaczy wiêcej" - mo¿na dojœæ 

do wniosku, ¿e jego konstrukcja za-

wiera w sobie rozwi¹zania wielu bar-

dzo ró¿nych problemów. 

R1e zosta³ pomyœlany jako pojazd 

s³u¿¹cy do jazdy miejskiej. Napê-

dzany wy³¹cznie silnikiem elektrycz-

nym - nie zanieczyszcza œrodowiska, 

a jego niewielkie rozmiary u³atwiaj¹ 

manewrowanie i parkowanie w coraz 

bardziej zat³oczonych miastach. To 

w³aœnie z myœl¹ o mieszkañcach 

wielkich japoñskich metropolii, ho³-

duj¹cych minimalistycznemu stylowi 

¿ycia, stworzono ma³y R1e.

Swoimi gabarytami samochód mieœ-

ci siê w parametrach wyznaczonych 

dla segmentu japoñskich K-cars. R1e 

ma zaledwie 3,30 m d³ugoœci, 1,55 m 

szerokoœci, a wysokoœæ 1,42 m jest 

a¿ o 48 cm ni¿sza od dopuszczalnej. 

Niewielkie rozmiary pojazdu nie by-

³y jednak przeszkod¹ w zastosowa-

niu bardzo wyrafinowanej stylizacji. 

Szczególne wra¿enie wywo³uje linia 

karoserii, która - ogl¹dana z boku - 

wznosi siê nieprzerwanie od przed-

niego zderzaka, wzd³u¿ bardzo moc-

no pochylonej przedniej szyby i ³a-

godnie opada w kierunku zakoñcze-

nia dachu. Subtelnoœæ i delikatnoœæ 

jej rysunku podkreœlaj¹ mocne ak-

centy w postaci wyrazistych nadkoli 

i du¿ych, jak na tak ma³e auto, 

16-calowych felg. Op³ywowe kszta³-

ty przednich reflektorów, umieszczo-

ne na drzwiach kierunkowskazy i no-

wy gril podkreœlaj¹ dynamiczn¹, 

sportow¹ sylwetkê R1e. 

Dwudrzwiowy samochód mo¿e po-

mieœciæ 4 pasa¿erów, a sk³adane 

w razie potrzeby tylne fotele, pozwa-

laj¹ uzyskaæ dodatkow¹ przestrzeñ 

³adunkow¹. Po³¹czenie ¿ó³ci i czerni 

zastosowane we wnêtrzu mocno ak-

centuje sportowy charakter autka. 

Tworz¹c pojazd wy³¹cznie do jazdy 

miejskiej, konstruktorzy wyposa¿yli 

go w liczne udogodnienia, czego 

przyk³adem mo¿e byæ zastosowanie 

funkcji hamowania silnikiem z jed-

noczesnym odzyskiwaniem energii, 

oraz elektryczne wspomaganie kie-

rownicy. Jednak najciekawsze roz-

wi¹zanie dotyczy problemu jazdy 

w ulicznych korkach: specjalny bieg 

pozwala na powolne toczenie siê 

auta…

Subaru R1e jest napêdzany niewiel-

kim silnikiem elektrycznym o mocy 

60 kW. �ród³em zasilania s¹ bardzo 

wydajne baterie litowo-jonowo-

-manganowe, które mog¹ byæ ³ado-

wane z… tradycyjnej sieci elektrycz-

nej. Aby ten ma³y samochód swo-

bodnie porusza³ siê po ulicach przez 

tydzieñ, akumulator potrzebuje za-

ledwie trzech godzin ³adowania. 

R1e pozostaje na razie samochodem 

koncepcyjnym. A szkoda, bo to ma³e 

Subaru jest eleganckie i po prostu 

piêkne…

Quiet

Concept cars

SUBARU R1e

D³ugoœæ 3300 mm

Szerokoœæ 1550 mm

Wysokoœæ 1420 mm

Rozstaw osi 2195 mm

Przeœwit 150 mm

Liczba miejsc 2+2

Silnik elektryczny

Napiêcie 288 V

Moc 60 kW

Przeniesienie napêdu bezstopniowa redukcyjna skrzynia biegów

Akumulator manganowo-litowo-jonowy  

PLEJADY 07/2004



(egzemplarz koncepcyjny by³ styli-

stycznie bardziej ekstrawagancki). 

Sportowy wygl¹d nadaj¹ mocno wy-

eksponowane nadkola i stylizacja grila 

nawi¹zuj¹ca do doœwiadczeñ Fuji 

Heavy Industries w dziedzinie aero-

nautyki.

W R2 zadbano tak¿e o estetykê wnê-

trza, nie zapominaj¹c przy tym o funk-

cjonalnoœci. Od elegancji deski roz-

dzielczej nie odbiega gama jasnych ko-

lorów tapicerki, stosowanych z myœl¹ 

o oczekiwaniach estetycznych kobiet, 

stanowi¹cych liczn¹ grupê wœród na-

bywców ma³ych samochodów. Roz-

mieszczone w ró¿nych miejscach 

schowki oraz dodatkowa przestrzeñ ³a-

dunkowa, zyskiwana dziêki sk³adanym 

tylnym fotelom, czyni¹ z ma³ego R2 

samochód "pakowny".

Jednostkê napêdow¹ auta stanowi 

4-cylindrowy silnik o pojemnoœci 
3660 cm . Na rynku dostêpne s¹ wersje 

z napêdem na przedni¹ oœ oraz 4WD. 

W badaniach przeprowadzonych 

w paŸdzierniku przez firmê J. D. Po-

wers Asia Pacyfik, R2 osi¹gn¹³ najlep-

szy wynik w ocenie "jakoœci pocz¹tko-

wej" aut z tego segmentu produkowa-

nych w Japonii (w ankiecie pytano 

o problemy, jakich doœwiadczaj¹ w³aœ-

ciciele K-cars, w okresie pierwszych 7 

miesiêcy u¿ytkowania). Wysoka ja-

koœæ wykonania oraz, potwierdzona 

opiniami w³aœcicieli, niezawodnoœæ 

auta pozwala s¹dziæ, ¿e R2 zdo³a za-

istnieæ na niezwykle trudnym dla pro-

ducentów ma³ych samochodów, ja-

poñskim rynku.

Trebor S.

ogromne znaczenie, ³atwo zrozumie-

my, dlaczego najbardziej licz¹cy siê na 

œwiecie producenci K-cars to w³aœnie 

Japoñczycy.

Aby zostaæ zaliczonym do kategorii 

K-cars samochód musi spe³niaæ œciœle 

okreœlone normy, ustalone po raz 

pierwszy w 1948 roku i od tego czasu 

kilkakrotnie modyfikowane. Doœæ po-

wiedzieæ, ¿e d³ugoœæ pierwszych K-cars 

mog³a wynosiæ najwy¿ej 2,8 m, szero-

koœæ… 1 m, wysokoœæ do 2 m, a pojem-
3noœæ silnika do 150 cm . Obecnie obo-

wi¹zuj¹ca regulacja z paŸdziernika 

1998 roku dopuszcza d³ugoœæ pojazdu 

do 3,4 m, jego szerokoœæ do 1,48 m 

a wysokoœæ do 2 m. Pojemnoœæ silnika 
3nie mo¿e przekraczaæ 660 cm .

Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e ju¿ w latach 

60. Subaru produkowa³o ma³y samo-

chód o nazwie R2. Projektuj¹c auto 

o tej samej nazwie, Zapatinas mia³ do 

wykonania znacznie trudniejsze zada-

nie, jako ¿e mia³o ono zast¹piæ jedyny 

K-car w ofercie Subaru, sprzedawany 

wy³¹cznie w Japonii, model Pleo. Zapa-

tinas wykorzysta³ niemal do maksi-

mum parametry segmentu ma³ych sa-

mochodów. R2 ma 3,39 m d³ugoœci 

i 1,47 m szerokoœci. Jedynie wysokoœæ 

zosta³a ograniczona do 1,52 m, co poz-

wala na parkowanie tego samochodu 

w popularnych w Japonii gara¿ach 

piêtrowych. Trudna do opracowania 

bry³a pojazdu, o œciœle okreœlonych ga-

barytach, otrzyma³a ³agodne ³uki, któ-

re uchroni³y R2 z jednej strony przed 

typowym dla K-cars "pude³kowatym" 

wygl¹dem, z drugiej pozwoli³y unikn¹æ 

stworzenia zbyt nowatorskiej sylwetki 

Kiedy Subaru R2 prezentowano jesz-

cze jako konstrukcjê prototypow¹ pod-

czas 37. Tokyo Motor Show 2003, jego 

dalsze losy by³y ju¿ bardzo precyzyjnie 

okreœlone: w miesi¹c po zamkniêciu 

Salonu, samochód ten zosta³ wpro-

wadzony do seryjnej produkcji. Jak 

wszystkie ma³e auta, tak¿e R2 rekla-

mowany jest jako rozwi¹zanie proble-

mów komunikacyjnych wielkich, zat³o-

czonych miast i tani w utrzymaniu œro-

dek transportu dla mieszkañców tere-

nów podmiejskich. Warto wiedzieæ, ¿e 

K-cars (od japoñskiego kei - lekkie wa-

gowo, czy te¿ "samochody z ¿ó³tymi 

tablicami rejestracyjnymi") jak okreœla 

siê w Japonii pojazdy z tego segmentu, 

ciesz¹ siê szczególnymi przywilejami. 

Zakup auta w Japonii wi¹¿e siê z ko-

niecznoœci¹ przedstawienia dealerowi 

shako shoumei czyli prawa do korzys-

tania z miejsca parkingowego. Nabyw-

cy K-cars s¹ z tego obowi¹zku zwolnie-

ni, a ponadto uzyskuj¹ znaczne upusty 

przy wszelkiego rodzaju ubezpie-

czeniach i op³atach komunikacyjnych. 

Jeœli dodamy do tego ma³y litra¿, co, 

przy niemal trzykrotnie wy¿szej ni¿ 

np. w USA cenie benzyny w Japonii, ma 
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NOWA STYLIZACJA SUBARU

"Projektowane w przysz³oœci samocho-

dy Subaru powinny zachowaæ w³aœciwe 

im parametry techniczne i rozwi¹zania 

zapewniaj¹ce najwy¿szy poziom bez-

pieczeñstwa, a cech¹ przemawiaj¹c¹ 

do emocji potencjalnego klienta winna 

staæ siê ich stylizacja".

Kyoji Takenaka, 

Prezes Fuji Heavy Industries Ltd. 

(R)ewolucja

Trzy do piêciu lat - zgodnie z za³o¿e-

niami, zajmie wprowadzenie funda-

mentalnych zmian w stylizacji Subaru. 

O tym, ¿e nie s¹ to tylko deklaracje, 

œwiadcz¹ podjête ju¿ przez zarz¹d FHI 

decyzje.

"Œwie¿a krew"

Kolokwializm tego wyra¿enia nie 

przeszkadza autorom oficjalnych do-

kumentów publikowanych przez firmê 

Subaru. Stosowana metafora silnie 

podkreœla potrzebê korzystania z kre-

atywnoœci i pomys³owoœci projektan-

tów spoza Japonii, a jej spe³nienie na-

biera cech warunku sine qua non dla 

rozwoju firmy. Oznacza to, i¿ w podej-

œciu do zagadnieñ zwi¹zanych z pro-

jektowaniem nowych pojazdów nie 

chodzi ju¿ tylko o zmianê "wizji", ale 

o zgodê na gruntown¹ analizê przes³a-

nek, które kszta³tuj¹ styl Subaru.

Niew¹tpliwie jednym z efektów tych 

przemyœleñ by³o otwarcie siê firmy na 

doœwiadczenie wielokulturowoœci, 

wniesione przez Andreasa Zapatinasa, 

obecnego Szefa Dzia³u Projektantów 

Subaru. Wraz z zatrudnieniem stylisty 

urodzonego w Grecji, wykszta³conego 

w Stanach, pracuj¹cego wczeœniej dla 

Fiata i BMW, pojawi³a siê obawa o to, 

aby japoñskie samochody nie zosta³y 

zupe³nie pozbawione japoñskiego 

stylu. Postawa Zapatinasa, a raczej 

wyobra¿enie o niej budowane w opar-

ciu o przekazy medialne, nie jest jed-

noznaczna. Projektant zastrzega siê, 

¿e choæ nie chce byæ autorem kontro-

wersyjnych pomys³ów, to w³aœnie in-

nowacyjnoœæ, odwaga oraz daleko po-

suniêta indywidualizacja bêd¹ cecho-

wa³y stylizacjê Subaru w przysz³oœci. 

Jednoczeœnie, aby daæ nam wyobra¿e-

nie o swoich inspiracjach przywo³uje 

obraz sto³u nakrytego "…do japoñskiej 

kolacji: porcelana, talerze czy tace. To 

doskona³y przyk³ad optymalnych 

sk³adników - proporcji, faktur, ciê¿aru 

i wysublimowanej kompozycji w³aœci-

wej Japoñczykom…". Czy to tylko uk-

³on w stronê pracodawców? Najbar-

dziej efektownym i czytelnym zarazem 

elementem nowego stylu zastosowa-

nym w samochodach koncepcyjnych, 

jest rysunek grila stylizowanego na 

przekrój dziobu jumbo-jeta i flankuj¹-

cych go skrzyde³, bêd¹cy zarazem wy-

razistym noœnikiem nowego "zunifiko-

wanego wizerunku Subaru". Nawi¹za-

nie do symboliki konstrukcji lotniczych 

jest bezpoœrednim odniesieniem do 

tradycji Fuji Heavy Industries, produ-

centa pierwszego po II wojnie œwiato-

wej japoñskiego samolotu pasa¿er-

skiego. Seryjnie produkowanym mo-

delem Subaru nosz¹cym cechy no-

wego stylu jest - opisywany w bie¿¹-

cym numerze - R2.

Zarz¹dzanie kreacj¹

Prace nad stylizacj¹ Subaru, wymaga-

j¹ce wyobraŸni i twórczej, artystycznej 

inspiracji, podporz¹dkowane zosta³y 

twardym regu³om obowi¹zuj¹cym 

w zarz¹dzaniu projektem. W firmie 

zreorganizowano strukturê oraz pro-

cesy zwi¹zane z prac¹ nad nowymi 

konstrukcjami i po³o¿ono wiêkszy 

nacisk na etap projektowania. Grupa 

stylistów zosta³a przesuniêta z dzia³u 

in¿ynierskiego do dzia³u planowania, 

zyskuj¹c tym samym bli¿szy kontakt 

z potrzebami przysz³ych klientów. 

Usprawniono tak¿e metody komuni-

kacji i wspó³pracy w ramach zespo³u 

projektantów. Dotychczas struktura 

zarz¹dzania projektem oparta by³a 

o zasadê zwierzchnoœci. Obecnie to 

autor "zwyciêskiej" koncepcji kieruje 

jej realizacj¹.

Jak mówi¹ projektanci Subaru, wykre-

owanie marki o najwy¿szej jakoœci, 

rozpoznawalnej na ca³ym œwiecie, wy-

maga efektywnego zespolenia wielu 

dzia³añ zwi¹zanych z produkcj¹ samo-

chodu. Niezbêdna jest synergia po-

miêdzy marketingiem, estetyk¹, tech-

nik¹, bezpieczeñstwem i stosowanymi 

materia³ami. 

Zwiêkszenie nacisku na styl nowych 

samochodów wprowadza równowagê 

pomiêdzy wysokiej jakoœci rozwi¹za-

niami technicznymi Subaru, a estety-

k¹, która najsilniej pobudza emocje 

potencjalnych klientów. 

Quiet

Fuji Heavy Industries PLEJADY 07/2004
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BEZPIECZNA JAZDA ZIM¥

Zima to szczególny okres dla kierow-

ców - zw³aszcza w naszych warun-

kach. Zmienna pogoda, s³aba widocz-

noœæ, niezbyt dobrze i nie zawsze w po-

rê odœnie¿ane drogi, dziury, zmêcze-

nie, utrata koncentracji. Nie jest ³atwo 

o bezpieczn¹ jazdê w takich warun-

kach. A pomimo to s¹ kierowcy, którzy 

wykazuj¹ siê niezrozumia³¹ niefraso-

bliwoœci¹. Choæ posiadacze Subaru za-

pewne do tej grupy nie nale¿¹, to jed-

nak warto zwróciæ uwagê na niektóre 

sprawy, które mog¹ nam pomóc bez-

piecznie podró¿owaæ w zimie. 

Dobre opony - bezpieczna jazda 

Po pierwsze nie nale¿y zapominaæ 

o kwestii elementarnej, a wiêc o do-

brych oponach zimowych. W naszym 

kraju mo¿na zauwa¿yæ tendencjê do 

kupowania, nawet przez u¿ytkowników 

drogich, luksusowych aut, tañszych lub 

u¿ywanych opon oraz tak zwanych 

opon ca³orocznych. Oszczêdnoœæ jest 

zalet¹ godn¹ pochwa³y, ale w tym przy-

padku nie bardzo na miejscu. Eksperci 

od opon podkreœlaj¹, ¿e coœ takiego jak 

guma z napisem "all weather" ma siê 

tak do prawdziwej "zimówki", jak próba 

ulepienia ba³wana w czerwcu. Inn¹ pu-

³apk¹ mog¹ staæ siê wyj¹tkowo okazyj-

nie kupowane opony w supermarke-

tach. Widz¹c markowy produkt, poten-

cjalny nabywca myœli najczêœciej o ko-

rzystnej cenie. Tymczasem te "super 

oferty" wynikaj¹ czêsto tylko z tego, ¿e 

oferowane ogumienie przele¿a³o ju¿ 

w magazynach 2 albo nawet i trzy lata. 

A tymczasem zachowanie wytrzyma-

³oœci i w³aœciwoœci trakcyjnych opon 

jest gwarantowane, ze wzglêdu na sta-

rzenie siê gumy, tylko przez 4 lata od 

daty produkcji (wyt³oczonej na boku 

opony). Tak wiêc mo¿e siê okazaæ, ¿e 

pozornie tañsze opony, bêd¹ nam s³u-

¿y³y bezpiecznie tylko przez jeden se-

zon. Jak w wielu innych przypadkach 

stara i znana zasada "nie staæ mnie na 

to, aby kupowaæ tanio" mo¿e i tutaj 

okazaæ siê s³uszna.

Czasem warto zajrzeæ 

pod maskê

Kolejne elementy podnosz¹ce bezpie-

czeñstwo jazdy to sprawne œwiat³a, 

akumulator, odpowiedni olej - to wie-

dz¹ wszyscy. Ale s¹ wœród nas zapomi-

nalscy. Nie ma bardziej bolesnego wi-

doku, ni¿ w³aœciciel luksusowych czte-

rech kó³ek próbuj¹cy bezskutecznie 

"odpaliæ" swoj¹ bryczkê. Nasz samo-

chód, nawet ten niezawodny i nowo-

czesny, potrzebuje od czasu do czasu  

"czulszego" potraktowania. Kto, wbrew 

zaleceniom w instrukcji obs³ugi, dawno 

nie sprawdza³ stanu p³ynu ch³odz¹cego 

i hamulcowego, najpóŸniej teraz powi-

nien upewniæ siê, ¿e wszystko jest 

w porz¹dku. W tym przypadku bezpie-

czeñstwo zale¿y od nas samych. Na 

szczêœcie maska to niezbyt skompliko-

wane urz¹dzenie, mo¿na j¹ ³atwo pod-

nieœæ i samemu sprawdziæ co i jak. Chy-

ba wszyscy wiedz¹, gdzie znajduje siê 

bagnet od oleju.

Nie mniej wa¿ne jest uzupe³nienie p³y-

nem zimowym zbiorniczka spryskiwa-

czy. Mokre nawierzchnia i niskie tem-

peratury powoduj¹, ¿e szyba przednia 

bardzo szybko ulega zabrudzeniu. 

A jak wszyscy wiemy, z³a widocznoœæ 

mo¿e byæ bezpoœredni¹ przyczyna wy-

padku. Dlatego te¿ przy okazji spraw-

dzamy pióra wycieraczek - jeœli wska-

zuj¹ œlady zu¿ycia lub te¿ pozostawiaj¹ 

smugi na szybie, to znak, ¿e ju¿ naj-

wy¿szy czas wymieniæ je na nowe. 

Bezpieczna jazda

Zima wymaga te¿ innego stylu jazdy. 

Nie tylko bardziej ostro¿nego u¿ywa-

nia peda³ów gazu i hamulca, ale i wiêk-

szej czujnoœci. "Kierowcy w zimie wie-

lokrotnie pope³niaj¹ grzech zbytniego 

zaufania do czarnej nawierzchni. Nie 

obserwuj¹ tego, co jest po ko³ami. Ja-

d¹ doœæ szybko po odœnie¿onej drodze, 

i kiedy s¹ zmuszeni do hamowania 

okazuje siê, ¿e na asfalcie jest «czarny 

lód» - piekielnie zdradliwy. W takich 

sytuacjach najczêœciej dochodzi do 

wypadków, bo na odpowiedni¹ reakcjê 

jest ju¿ za póŸno", t³umaczy Leszek 

Kuzaj. Wzorem kierowców rajdowych 

warto zatem pilnie œledziæ po czym je-

dziemy. Z kolei komisarz Krzysztof 

Dymura z ma³opolskiej "drogówki" po-

leca wczeœniejsze sygnalizowanie ta-

kich manewrów jak skrêcanie, czy 

wyprzedzanie. "W zimie najczêœciej 

dochodzi do kolizji spowodowanych 

najechaniem na ty³ poprzedzaj¹cego 

pojazdu", podkreœla Dymura. 

Na dziurawe drogi i stale zaskoczonych 

drogowców niewiele poradzimy. Tym 

ostatnim mo¿na tylko radziæ, aby w zi-

mie czêœciej œledzili prognozê pogody. 

A posiadaczom czterech kó³ek ¿yczy-

my, aby zima by³a krótka. No i bez-

pieczna za kierownic¹ rzecz jasna!

£ukasz Kañski-Chmielewski

BezpieczeñstwoPLEJADY 07/2004
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AGRYKOLEX

Subaru w Szczecinie 

Firma "Agrykolex" Sp. z o. o. rozpoczê-
³a dzia³alnoœæ w kwietniu 2003r. Jest 
wiêc stosunkowo m³od¹ firm¹, choæ 
zatrudnia doœwiadczon¹ i wykwalifiko-
wan¹ kadrê. Od listopada 2003r. 
"Agrykolex" jest oficjalnym dealerem 
i serwisantem samochodów marki Su-
baru. Mo¿na powiedzieæ, ¿e historia 
Subaru w Zachodniopomorskiem, 
a œciœle w Szczecinie, zaczê³a siê od 
"Agrykolexu", wczeœniej bowiem na 
tym terenie nie by³o sprzeda¿y ani ser-
wisu samochodów tej marki. Co nie 
znaczy oczywiœcie, ¿e Subaru nie by³o 
reprezentowane na ulicach i drogach 
Zachodniego Pomorza. A tak¿e, ¿e 
mia³o i ma zdeklarowanych mi³oœników 
i fanów. "Agrykolexowi" wiêc przysz³o 
w pierwszym etapie przede wszystkim 
nawi¹zaæ kontakt i wspó³pracê z tymi 
klientami, którzy na Subaru w Szcze-
cinie od dawna czekali. A s¹ wœród nich liderzy ¿ycia gospodarczego i spo³ecz-

nego Zachodniego Pomorza.

Pierwszy rok swojej dzia³alnoœci firma 
zalicza do bardzo udanych, a mamy 
nadziejê, ¿e lata nastêpne bêd¹ jesz-
cze lepsze.

Salon i serwis Subaru w Szczecinie ³at-
wo znaleŸæ - przy g³ównej trasie wjaz-
dowej do Szczecina od strony po³ud-
niowej - to jest na ulicy Andrzeja Stru-
ga, przy której znajduj¹ siê zreszt¹ 
i inne salony samochodowe renomo-

wanych marek. Nie bez kozery wiêc 
Szczecinianie zw¹ ulicê A. Struga ulic¹ 
dealersk¹… 

Subaru Szczecin

ul. A. Struga 78
70-777 Szczecin
tel. +48 (91) 812 78 81
+48 (91) 812 12 32
e-mail: szczecin@subaru.pl
www.szczecin.subaru.pl
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PRZEGL¥D PRASY MOTORYZACYJNEJ

"Niewidzialne pieni¹dze"
AutoSukces (czerwiec 2004)

"(...) Najnowsza technika pozwala 
tworzyæ takie dzie³a sztuki jak zegary 
w Subaru."

"(...) Teraz mamy do czynienia z ele-
ganckim autem o niezwykle stonowa-
nej elegancji..."

"Wnêtrze pasuje do ceny - jest wyko-
nane z pietyzmem wrêcz i z materia³ów 
o najwy¿szej jakoœci. Tak¿e przestron-
noœæ kabiny nie budzi zastrze¿eñ, 
i z przodu, i z ty³u miejsca jest jak przy-
sta³o na klasê wy¿sz¹. 

(...) fotele o znakomitych kszta³tach 
raczej ciasno trzymaj¹ w talii."

Marek Malinowski

Autoryzowane Serwisy - 
Katalog 2004
Dodatek do "Gazety Wyborczej"

Porównanie Mitsubishi Outlandera 2.0 
z Subaru Foresterem 2.0 XL

"W Foresterze napêd przenoszony jest 
stale na obie osie (a nie tylko do³¹cza-
ny na drug¹, jak np. w Hondzie CRV). 
Ile to trzeba ceniæ ten tylko siê dowie, 
kto jecha³ Foresterem po œniegu lub po 
lodzie. Forestera bardzo trudno jest 
wprowadziæ w poœlizg - na oblodzonej 
górskiej serpentynie bêdziesz siê czu³, 

jakbyœ jecha³ prost¹ drog¹ po czarnym 
asfalcie. W ogóle nie trzeba pracowaæ 
nad wyprowadzaniem go z poœlizgu - 
ko³a b³yskawicznie same dogaduj¹ siê 
ze sob¹, jak roz³o¿yæ moment napêdo-
wy, ¿eby pojazd odzyska³ sterownoœæ 
i po prostu nie zawracaj¹ tym g³owy 
kierowcy."

"Na prostej i g³adkiej drodze Forester 
ze zwyk³ym silnikiem 2.0 sprawuje siê 
jak przeciêtny samochód klasy œred-
niej (pomiñmy model XT ze 170-kon-
nym silnikiem turbo, bo to inna para 
kaloszy). Wystarczy jednak by droga 
sta³a siê krêta i wyboista, a od razu 
pogratulujesz sobie, ¿e jeŸdzisz Fores-
terem."

"(...) Reduktor, niski œrodek ciê¿koœci 
i sta³y napêd na obie osie to idealne 
rozwi¹zanie problemu - Forester to sa-
mochód stworzony w³aœnie na takie 
drogi jak «Zakopianka» (zw³aszcza 
gdy jeszcze dojdzie oblodzenie i ostry 
atak œnie¿ycy)".

Wojciech Orliñski

"Mocne Brzmienie"
Wysokie Obroty (nr 40/52)

Test porównawczy: Mitsubishi Lancer 
Evo VIII / Subaru Impreza STi Petter 
Solberg Edition

"Dwa dni póŸniej pe³en respektu oswa-
jam siê z najmocniejsz¹ i najbardziej 
wyrafinowan¹ z dostêpnych u nas 
Imprez. Powsta³a, by uczciæ tytu³ raj-
dowego Mistrza Œwiata zdobyty 
w 2003 r. przez Pettera Solberga. Takie 
auto mo¿na kupiæ tylko w... Polsce. 
W Anglii wystêpuje pod inn¹ nazw¹. 
Najciekawsz¹ w niej innowacj¹ jest 
regulowany centralny mechanizm ró¿-
nicowy (DCCD - Driver Central Con-
trol Differential). Po zapaleniu silnika 
wyœwietla siê kontrolka z napisem 
«auto», wtedy napêd rozdzielany jest 
wed³ug uznania komputera. Za pomo-
c¹ przycisku na tunelu œrodkowym 
mo¿emy wybraæ sta³y napêd na cztery 
ko³a i pokrêt³em zmieniaæ proporcje 
przeniesienia napêdu. Do chwili, a¿ na 
ty³ trafi 65% momentu obrotowego. 
Oczywiœcie Solberg Edition ró¿ni siê od 
zwyk³ego STi równie¿ osi¹gami. Swoje 
305 KM i 405 Nm zawdziêcza zes-
tawowi PPP (Prodrive Performance 
Package), w sk³ad którego wchodzi no-
we oprogramowanie silnika oraz uk³ad 

wydechowy. Z zewn¹trz mo¿na go roz-
poznaæ po chromowanych siatkach 
os³aniaj¹cych ch³odnicê, a w œrodku po 
aluminiowej ga³ce dŸwigni biegów, 
czarnych fotelach oraz oczywiœcie 
grawerowanym emblemacie z auto-
grafem Pettera Solberga i numerem 
samochodu. Mój egzemplarz to 
dziesi¹tka. Seria jest mocno limitowa-
na, bo liczy tylko 14 sztuk."

"Snujê siê ulicami, by przywykn¹æ do 
samochodu. Trudno mi siê skoncentro-
waæ. Przede mn¹ sterczy wielka budka 
intercoolera, a za mn¹ jeŸdzi coœ nie-
bieskiego. Co chwilê muszê powtarzaæ 
sobie, ¿e to tylko spoiler."

"(...) EVO i Impreza nie s¹ autami na 
ka¿d¹ okazjê, choæ œwietnie radz¹ so-
bie na ka¿dej drodze i w ka¿dych wa-
runkach. Dlatego te¿ mog¹ upokorzyæ 
niemal wszystko, co napotkaj¹ na tra-
sie. Od m³odych œcigantów w GTI, ze 
spoilerami szuraj¹cymi po ziemi 
niczym jamnik brzuchem, po krawa-
ciarzy w limuzynach za 100 tys. euro. 
Ich przewaga jest tym wiêksza, im gor-
sze warunki. Mokro, œlisko? Wtedy s¹ 
w swoim ¿ywiole. Poczynaj¹c od poka-
zowego sprintu spod œwiate³. A kiedy 
siê rozpêdzaj¹, masz wra¿enie, jakby 
zjada³y drogê kêsami."

Subaru Impreza STi: "Niepowtarzalny 
dŸwiêk boxera z wydechem Prodrive'u, 
regulowany centralny uk³ad ró¿nicowy 
(Solberg Edition), niespotykana ra-
doœæ z jazdy, stosunkowo komfortowe 
zawieszenie, znakomite osi¹gi, rewe-
lacyjna elastycznoœæ, dobrze trzyma-
j¹ce fotele, kultowy charakter, przy-
jemnie pracuj¹ca skrzynia biegów, 
niskie obroty silnika na szóstym biegu, 
przyczepnoœæ na œliskich nawierz-
chniach."

Szczepan Mroczek
 

 Wybrane elementy Subaru Mitsubishi
 (skala 0-8)
 
 Brzmienie silnika 7,7 6,0
 Skrzynia biegów 6,8 6,6
 Komfort/ergonomia 4,8 4,0
 Hamulce 7,5 7,2
 Przyjemnoœæ z jazdy 7,7 7,4
 Ocena koñcowa 6,9 6,8

 

"B³êkitny narkotyk"
Motor (nr 48) 

Test: Subaru Impreza

"Kontakt z Subaru Imprez¹ STi SE po-

winien byæ opatrzony odpowiednim 

ostrze¿eniem ministerstwa zdrowia. 

Po pierwsze, powoduje nieodwracalne 

zmiany w psychice, a po drugie, silnie 

uzale¿nia. (...) Maj¹c doœwiadczenie 

i umiejêtnoœci w jeŸdzie oraz szacunek 

do tego auta, mo¿na z nim zrobiæ nie-

mal wszystko. Brutalna si³a turbodo³a-

dowanego boksera jest ca³y czas pod 

kontrol¹, a perfekcyjnie pracuj¹ce za-

wieszenie zapewnia doskona³y kontakt  

z pod³o¿em. Niewa¿ne czy z asfaltem, 

szutrem, czy œniegiem."

Borys Czy¿ewski

Pisz¹ o nas...PLEJADY 07/2004
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pierwszych oesach, ale ca³y czas dep-

tali mu po piêtach kierowcy Subaru. 

Byli tak zawziêci, ¿e nawet kiedy 

Burns musia³ wymieniæ skrzyniê po 

oesie 12-tym i dosta³ 10 sekund kary, 

zdo³a³ jeszcze na kolejnym odcinku 

odebraæ prowadzenie Francuzowi. 

Pomimo usilnych starañ, po dwóch 

pierwszych etapach Auriol by³ ju¿ "es-

kortowany" przez kierowców Subaru: 

do Burnsa traci³ 14,8 sekundy, 

a Kannkunena wyprzedza³ zaledwie 

o 2 sekundy. 

Trzeciego dnia Auriol móg³ ju¿ tylko 

patrzeæ na Subaru znikaj¹ce za hory-

zontem. Przed ostatnim oesem pro-

wadzi³ Juha - 2,4 sekundy przed 

Burnsem - i wszyscy obawiali siê 

"team-orders", czyli nakazu szefa te-

amu ¿eby "przepuœciæ" Brytyjczyka ze 

wzglêdu na wiêksze szanse na tytu³ 

mistrza. Tak siê jednak nie sta³o - Fin 

wygra³ swój pierwszy od piêciu lat 

rajd.

Kolejne eliminacje RSMŒ 1999 wy-

gl¹da³y podobnie (z paroma wyj¹tka-

mi). Inni kierowcy mogli tylko z za-

zdroœci¹ spogl¹daæ na "lataj¹ce Suba-

raki". Jeszcze dwukrotnie pierwsze 

dwa miejsca na podium zajêli kie-

rowcy SWRT. W rezultacie piêæ z oœmiu 

rajdów pad³o ich ³upem. Niestety, z³y 

pocz¹tek sezonu spowodowa³, ¿e 

mistrzostwo w klasyfikacji producen-

tów przypad³o Toyocie, a tytu³ mistrza 

wœród kierowców zdoby³ Tommi 

Mäkinen.

ThanJu

rowców pierwsz¹ naprawdê udan¹ 

eliminacj¹ sezonu. Efekty prac prowa-

dzonych nad Imprezami przez pier-

wsz¹ po³owê roku przeros³y wszelkie 

oczekiwania. Ju¿ od drugiego oesu 

pierwszego etapu "Subaryny" zaczê³y 

uciekaæ konkurencji. Burns i Kannku-

nen na zmianê przewodzili stawce 

i pod koniec pierwszego dnia rajdu byli 

od siebie oddaleni o zaledwie 1,1 se-

kundy. Dorównywa³ im jedynie Didier 

Auriol w Toyocie - po pierwszym etapie 

mia³ 3,5-sekundow¹ stratê do prowa-

dz¹cego Kannkunena - a daleko za 

nimi pozostawa³ Carlos Sainz, z 45 

sekundami straty. 

Walka o pierwsze miejsce toczy³a siê 

przez ca³y nastêpny dzieñ. Auriol, co 

prawda, zdo³a³ obj¹æ prowadzenie na 

Sezon 1999 w Rajdowych Mi-

strzostwach Œwiata by³ jed-

nym z najlepszych dla SWRT. 

Co prawda nie zrealizowano 

wszystkich planów, ale uda³o 

siê w niezwykle efektowny 

sposób pokazaæ, jak szybkie 

mog¹ byæ Subaru.

Tym razem zespó³ Subaru tworzyli: 

dobrze zapowiadaj¹cy siê wówczas 

Richard Burns, weteran Juha Kann-

kunen i specjalista od asfaltowych 

nawierzchni - Bruno Thiry. Podczas 

tradycyjnie otwieraj¹cego cykl elimi-

nacji Rajdu Monte Carlo, walkê o zwy-

ciêstwo toczyli Tommi Mäkinen (Mitsu-

bishi) i Gilles Panizzi, jad¹cy prywatn¹ 

Subaru Imprez¹. Jako trzeci pod¹¿a³ 

za nimi Kannkunen. Po wielu ró¿nora-

kich k³opotach Gilles odpad³, oddaj¹c 

zwyciêstwo Tommiemu. W ten sposób 

Juha ukoñczy³ Monte Carlo na drugim 

miejscu. Po zakoñczeniu rajdu, Kann-

kunen gor¹co komplementowa³ swoj¹ 

Imprezê, mówi¹c: "Subaru Impreza to 

Rolls-Royce wœród samochodów raj-

dowych. Brakuje jej tylko systemu 

stereo do s³uchania muzyki na 

oesach".

Kolejne rajdy na pewno nie nale¿a³y 

do szczêœliwych dla Subaru. Po szóstej 

eliminacji sezonu - Rajdzie Korsyki - 

team zajmowa³ czwart¹ pozycjê, tra-

c¹c do prowadz¹cych Toyot a¿ 41 

punktów. Wtedy nast¹pi³ prze³om.

Rajd Argentyny, który niew¹tpliwie 

nale¿y do imprez przyci¹gaj¹cych naj-

wiêksz¹ liczbê kibiców (sam super-oes 

ogl¹dany by³ na ¿ywo przez 70 tys. 

ludzi!), okaza³ siê dla "naszych" kie-

Klasyfikacja kierowców MC S EAK P E F RA GR NZ FIN CN I AUS GB TOTAL
 

1 Tommi Mäkinen 10 10 0 2 4 1+2 3 4 10 0+2 0 10 4 0 62

3 Didier Auriol 4 3 6 4 6 2+3 4 0 3 0+3 10 4 0 0 52

5 Carlos Sainz 0 6 4 6 0 4+1 2 6 1 4 4 0 6 0 44
6 Colin McRae 0 0 10 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24
7 Philippe Bugalski 0    10 10      0   20
8 Freddy Loix 0 0 0  3 0 0 3 0 0 0 3 3 2 14
9 Harri Rovanpera 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 4 10

10 Gilles Panizzi 0     0    0  6  0 6
11 Jesus Puras 0    0 6    0 0 0   6
12 Toni Gardemeister 0 0  0     4 1+1  0 0 0 6
13 Thomas Radstrom  4     1 0 0 0 0  0 1 6

15 Marcus Grönholm    0    0  3  0 2 0 5
16 Francois Delecour 3     0  0  0  0 0 0 3
17 Ian Duncan   3            3

19 Petter Solberg  0 2 0      0  0  0 2
20 Andrea Aghini            2   2
20 Possum Bourne         2    0  2
20 Volkan Isik    0 0  0   0 1 0   1
20 Pierro Liatti 1  0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1
20 Leonidas Kirkos 1 1

2 Richard Burns 0 2 0 3 2 0 6 10 0 6 6 0 10 10 55

4 Juha Kankkunen 6 1 0 0 1  10 0 6 10 3 1 0 6 44

14 Bruno Thiry 2 0 0 1 0 0        3 6

2 SUBARU 7 3 0 3 5 2 16 10 6 16 9 2 10 16 105

18 Markko Märtin 2 0 0 0 2

Klasyfikacja producentów MC S EAK P E F RA GR NZ FIN CN I AUS GB TOTAL
 

1 Toyota 4 9 10 10 10 14+4 6 6 5 4+3 14 4 6 0 109

3 Mitsubishi 10 10 0 3 10 4+2 3 7 11 0+2 0 13 7 2 84
4 Ford 0 4 13 11 0 6 1 0 0 0 0 1 0 1 37
5 Seat 5 0 2 0 1 0 0 0 4 3+1 2 0 1 4 23
6 Peugeot      0  0  3  6 2 0 11
7 Skoda 0   0 0   3  0  0  3 6

Historia SWRT PLEJADY 07/2004
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ID� I ZOBACZ

Na presti¿owej liœcie przebojów "Trój-
ki" Marka NiedŸwiedzkiego, piosenka 
"Ocean wolnego czasu - Kraków", pro-
muj¹ca p³ytê "Znaki szczególne" zes-
po³u "Maanam", dotar³a do pierwszego 
miejsca. Drugi utwór z tego albumu: 
"Do kogo bieg³am" znalaz³ siê na trze-
cim miejscu, a kolejny, promuj¹cy ten 
sam album singiel: "To mi siê œni", na 
pocz¹tku paŸdziernika awansowa³ 
z szóstego na drugie miejsce listy.

Plejady: Panie Marku, na czym po-
lega fenomen "Maanamu"?

Marek Jackowski: Kiedy przymierza-
my siê do wydania nowej p³yty, mena-
d¿erowie prosz¹ zwykle: Tylko zróbcie 
to tak, jakby zosta³o nagrane trzy lata 
temu i nie brzmia³o jak muzyka, która 
zaistnieje dopiero za 3 lata (œmiech). 
Oczywiœcie, powodem takiego myœle-
nia s¹ wzglêdy marketingowe, ale… 
WeŸmy na przyk³ad p³ytê "Hotel Nirva-
na". S³ychaæ na niej du¿o elementów 
z obszaru hip-hopu, sporo sampli… s³y-
chaæ dzisiejsz¹ muzykê. I co? Tu¿ po 
wydaniu "Hotel" nie znalaz³ uznania na-
szej publicznoœci. Za to dzisiaj, kiedy 
czytam wypowiedzi na internetowym 
forum okazuje siê, ¿e po trzech latach 
fani "odkryli" tê p³ytê i zaliczyli j¹ do 
najlepszych osi¹gniêæ "Maanamu". 
Wygl¹da na to, ¿e przyzwyczaili siê ju¿ 
trochê do hip-hopu polskiego, do hip-
hopu œwiatowego… Muzyka z "Hotelu 
Nirvana" sta³a siê ich muzyk¹. Dzisiaj, 
jeœli ludzie wydaj¹ pieni¹dze na p³yty, 
to kupuj¹ muzykê, która im siê na-
prawdê podoba, a niekoniecznie to co 
do upad³ego lansuj¹ media…

A Pan te¿ kupuje to, co siê Panu 
naprawdê podoba?

Chce Pan wiedzieæ dlaczego Jackowski 
przesiad³ siê do Subaru? (œmiech) Có¿, 
wszystko bierze siê z jakiejœ konkret-
nej potrzeby. W przypadku mojej oso-
by te potrzeby okreœla w du¿ym stop-
niu praca. Wymagania wobec aut, ja-
kimi cz³onkowie "Maanamu" je¿d¿¹ na 
koncerty, s¹ dosyæ precyzyjne: musz¹ 
byæ bezawaryjne, szybsze - a przez to 
bezpieczniejsze - ni¿ auta œredniej kla-
sy, no i niedrogie w eksploatacji. Do-
tychczas, w³aœnie ze wzglêdu na beza-
waryjnoœæ, czêsto korzystaliœmy z sa-
mochodów marki Toyota… Jednak my-
œl¹c o zakupie nowego auta, za na-
mow¹ mojego menad¿era, zwróci³em 
uwagê na Subaru. Ta marka zawsze 
kojarzy³a mi siê raczej z autami spor-
towymi, jak chocia¿by rajdowa Subaru 
Impreza. Outback natomiast, nie wie-
dzieæ czemu, bardziej pasowa³ mi do 
australijskich wertepów, australijskie-
go buszu, a ju¿ na pewno do terenów 
na które limuzyny nie wje¿d¿aj¹… Kie-
dy zastanawia³em siê, co to w³aœciwie 
za samochód, mój menad¿er zasuge-
rowa³: idŸ i zobacz…

No tak, ale zobaczyæ to jedno, a 
poczuæ to jeszcze coœ innego…

Na pierwsz¹ jazdê próbn¹ wióz³ nas 
sam pan dyrektor. Pamiêtam, jechaliœ-
my gdzieœ nad Wis³¹, po bezdro¿ach 
i wtedy okaza³o siê, ¿e Outback daje 
wra¿enie auta jakby "skrojonego na 
miarê", bardzo "zwartego". Kiedy do-

wiedzia³em siê, jaki mo¿e byæ k¹t na-
chylenia terenu, przy którym Subaru 
Outback jest siê w stanie poruszaæ - 
- mia³em w¹tpliwoœci. A jednak wspiê-
liœmy siê nim na spore wzniesienie, i to 
razem z dzieæmi (!), przy bardzo du-
¿ym przechyle, po czym bezpiecznie 
zjechaliœmy. Po prostu niewiarygod-
ne…

Wczeœniej nie testowa³ Pan w te-
renie samochodów innych marek?

Nie w specjalnie trudnych warunkach… 
(œmiech)… zawsze by³o szkoda auta… 
Ale oczywiœcie, przekonaliœmy siê na 
podkrakowskich dró¿kach, ¿e Outback 
œwietnie sprawdza siê w terenie, a to 
bardzo wa¿ne przy mojej pracy.

Subaru Outback samochodem kon-
certowym…?

W pewnym sensie tak. Co roku od ma-
ja do wrzeœnia jeŸdzimy po ca³ej Pol-
sce koncertuj¹c w parkach, ró¿nego 
rodzaju obiektach specjalnych i specy-
ficznych miejscach, jak "Ska³ki" w Kiel-
cach czy podnó¿a ruin zamku w Czês-
tochowie. Zazwyczaj musimy opuœciæ 
teren imprezy bardzo szybko i spraw-
nie, zanim jeszcze tysi¹ce ludzi wyru-
sz¹ spod sceny pieszo lub samocho-
dami. Pakujemy siê i odje¿d¿amy, 
czêsto w bajkowej scenerii pokazu 
fajerwerków. Wtedy szczególnie wa¿-
ne jest, aby auto o nic nie zahaczy³o, 
nie zawadzi³o. A takie "przygody", nie-
stety, zdarzaj¹ siê dosyæ czêsto…

Skoro jesteœmy przy koncertach - 
jakie macie plany na najbli¿sz¹ 
przysz³oœæ?

Nasz jesienny "rozk³ad jazdy" obejmu-
je wyjazdy za granicê. W paŸdzierniku 
jedziemy na Festiwal Kultury Polskiej 
do Wuppertalu w Niemczech. W pla-
nach jest tak¿e kolejny wyjazd do Sta-
nów, który ze wzglêdu na znan¹ 
wszystkim sytuacjê specjalnie nas nie 

cieszy, ale wœród Polonii wci¹¿ jest 
zapotrzebowanie na nasz¹ muzykê… 
No, a poza tym, czeka nas jeszcze 
sporo koncertów w kraju.

Czyli ten nowiutki Outback ma 
szansê byæ od razu mocno eksplo-
atowany i testowany…?

Na pewno tak. Praktycznie ka¿dy wy-
jazd w trasê koncertow¹ ³¹czy siê dla 
mnie z koniecznoœci¹ pokonania "Za-
kopianki". Po dwóch czy trzech prze-
ja¿d¿kach Outbackiem zda³em sobie 
sprawê, ¿e to auto zdaje siê spe³niaæ 
oczekiwania jakie w nim pok³adam. Nie 
chcia³bym zapeszyæ, ale jak na razie 
uwa¿am, ¿e ten samochód godny jest 
zainteresowania.

A czym "Maanam" zamierza zain-
teresowaæ swoich nowych i sta-
rych fanów w najbli¿szym czasie?

Przy wspó³pracy z radiow¹ "Trójk¹" 
planujemy nagranie kilku koncertów 
"na ¿ywo" z udzia³em publicznoœci, 
w studio im. Agnieszki Osieckiej. Nag-
raliœmy tam ostatni¹ p³ytê "Znaki 
Szczególne", wielokrotnie tam wystê-
powaliœmy. To znakomite studio, zna-
komita atmosfera i - co wa¿ne zw³asz-
cza przy tym projekcie - ¿ywio³owo re-
aguj¹ca, koncertowa publicznoœæ. Te-
raz chcemy wydaæ porz¹dny album 
"live", ze wszystkimi najwiêkszymi 
przebojami "Maanamu" w nowych 
aran¿acjach. Realizacjê tego projektu 
przewidujemy na prze³omie marca 
i kwietnia przysz³ego roku.

Koñcz¹c, chcia³bym zapytaæ, jak, 
Pana zdaniem, "Maanam" odnaj-
duje siê w nowej rzeczywistoœci?

Czasem wydaje mi siê, ¿e dla m³odej 
publicznoœci jesteœmy niemal jakimœ 
nowym zespo³em. Nie zdziwi³bym siê, 
gdyby najm³odsi s³uchacze powiedzie-
li: "W «Trójce» pojawi³a siê nowa ka-
pela o nazwie «Maanam» i do tego 
z now¹ p³yt¹". Z drugiej strony naj-
nowszy album tej dla niektórych "no-
wej, nieznanej kapeli" by³ na pierw-
szym miejscu najlepiej sprzedawa-
nych p³yt w Polsce, ju¿ trzy piosenki s¹ 
w pierwszej trójce listy przebojów 
Marka NiedŸwiedzkiego. Oczywiœcie, 
jesteœmy ogromnie zaskoczeni i bar-
dzo siê cieszymy. Tym bardziej, ¿e 
przecie¿ sk³ad siê zmieni³. Sk³ad bar-
dzo dobry, który "krêci" publicznoœæ 
i "krêci" nas, a trzeba pamiêtaæ, ¿e 
mamy swoje lata. Z piosenkarzami to 
jest tak, ¿e wiek w niektórych przy-
padkach nie ma wiêkszego znaczenia. 
Jesteœmy zespo³em bardzo oryginal-
nym, z dobr¹ wokalistk¹… Kora wymy-
ka siê kategoryzacji wiekowej… Po-
dobnie ma siê rzecz, na przyk³ad, 
z Krzysztofem Krawczykiem, pieœnia-
rzem i legend¹ sceny, a nie gwiazd¹ 
jednego sezonu. To, ¿e Krawczyk na-
grywa z Edyt¹ Bartosiewicz piosenkê, 
która grana i s³uchana jest przez 
wszystkich, œwiadczy o tym, ¿e jeœli 
coœ jest dobre, je¿eli "krêci" ludzi, to 
nic innego nie ma znaczenia… Tak na-
prawdê, liczy siê jakoœæ…

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³: R. Kardzis

Najserdeczniejsze ¿yczenia Noworoczne 
wspania³ej pogody na wszystkich drogach, 

spokoju i opanowania za kierownic¹, samych 
mi³ych kierowców i policjantów na trasach 
oraz umiejêtnoœci zachowania prêdkoœci 
bezpiecznej zawsze i wszêdzie, a tak¿e 

wszystkiego najlepszego w ¿yciu osobistym 
i zawodowym sk³ada czytelnikom "Plejad" 

Marek Jackowski.
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A MO¯E TO..?

A zatem, mo¿e bêdzie to... komplet: 

czapka i szalik z grubego, mi³ego 

w dotyku polaru z haftowanym logo 

Subaru.

A mo¿e... ciep³e polarowe rêkawiczki, 

przydatne w samochodzie, na nar-

tach czy na spacerze…

No to mo¿e... opaska zimowa? Pre-

zent i dla niego, i dla niej. Niezale¿nie 

od wieku. 

A mo¿e jakiœ drobiazg? Na przyk³ad 

brelok z logo Subaru?

A mo¿e coœ ekstra: eleganckie okula-

ry dla kierowcy z filtrem UV?

A mo¿e... Zestaw Zimowy, sk³adaj¹cy 

siê z przeciwdeszczowej, wiatrood-

pornej kurtki oraz podpinki polarowej 

- œwietna propozycja dla ludzi aktyw-

nych i lubi¹cych podró¿owaæ.

PREZENTY OD SUBARU

My równie¿ mamy dla Pañstwa PRE-

ZENTY: przy zakupie o wartoœci po-

wy¿ej 50 z³ otrzymacie Pañstwo na-

sz¹ s³ynn¹ smycz SUBARU, natomiast 

do zakupu na kwotê min. 350 z³ do³¹-

czymy T-shirt Subaru.

ZAPRASZAMY

Zanim nadejd¹ Œwiêta, a wraz z nimi 

czas rodzinnych spotkañ, radoœci i… 

prezentów, wszystkich nas opadnie 

jeden z podstawowych "dylematów 

œwi¹tecznych": co sprawi radoœæ na-

szym bliskim? A mo¿e to… a mo¿e 

tamto…  a mo¿e jeszcze coœ innego..? 

"Dylemat" rozwi¹zaæ trzeba, a czasu 

nie pozosta³o zbyt wiele. Bêdzie nam 

mi³o, jeœli inspiracji do udanych zaku-

pów dostarczy Pañstwu œwi¹teczna 

oferta Sklepu Internetowego Subaru. 

Zapraszamy do czerpania naszych 

pomys³ów "pe³n¹ garœci¹"!
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W nastêpnym numerze...

Konkursy Subaru - podsumowanie

Osi¹gniêcia Subaru w roku 2004

Zmiany w regulaminie RSMŒ

BRUTALNA TARYFA

Niebieski sedan wtacza siê na postój. 
Typowa taryfa. Zdyszany podbiegam, 
wrzucam walizkê do baga¿nika, wsia-
dam w poœpiechu i trzaskam drzwicz-
kami. "B³agam pana, mam pó³ godziny 
do odlotu!". Szofer przekrêca kluczyk 
w stacyjce. Do moich uszu dobiega 
dziwny pomruk. Kierowca wrzuca je-
dynkê i wciska peda³ gazu w pod³ogê. 
W tym samym momencie ¿o³¹dek 
owija mi siê wokó³ krêgos³upa. Naci¹-
gaj¹ca siê skóra na twarzy, natrafiaj¹c 
na uszy, fa³duje siê. Oczy zapadaj¹ siê 
g³êboko w mózg. Przy pierwszym 
ostrym hamowaniu, skóra twarzy za-
wija siê o zag³ówek przedniego fotela, 
oczy, wracaj¹c na swoje miejsce, mija-
j¹ przystanek oczodó³ i mkn¹ w kierun-
ku przedniej szyby. ¯o³¹dek walczy, 
aby nie oddaæ treœci. Ostry zakrêt 
w lewo. Przybieram pozycjê glonojada 
przyssanego do œciany akwarium. 
Tylko d³onie rozp³aszczone po obu 
stronach pyska œwiadcz¹, ¿e nale¿ê do 
rodziny mackowatych. Nastêpny za-
krêt, tym razem w prawo, uk³ada mnie 
w pozycjê "do przewiniêcia". ¯o³¹dek 
uderza brutalnie o podniebienie. Tak-
sówka wpada na rondo. Zostajê posa-
dzony twarz¹ do drzwi. Œlepemu tra-
fowi zawdziêczam, ¿e ³okciem opieram 
siê o prze³¹cznik otwierania szyby 
i dziêki sile odœrodkowej, opró¿niam 
¿o³¹dek z treœci. Dwunastnica z impe-
tem uderza w latarniê. D³uga prosta 
prowokuje kierowcê do raptownego 
przyspieszenia. Przywieram do opar-
cia, s³odziutko sk³adaj¹c g³owê na tyl-
nej pó³ce. Zakrêt w prawo i hamowanie 
rzucaj¹ mn¹ gdzieœ w przód. Otwieram 
przekrwione oczy i spod fotela, widzê… 
buty kierowcy. Podrywam siê i próbujê 
przej¹æ kontrolê nad swoim cia³em. 
Rozgl¹dam siê za "cykor r¹czk¹", jed-
nak powala mnie nastêpny zakrêt 
i przechodzê do kobiecej pozycji "po 
bo¿emu" z t¹ ró¿nic¹, ¿e jestem bez-
wstydnie rozkraczony. Nastêpny zak-
rêt pomaga mi usi¹œæ, a raczej mnie do 
tego zmusza. W przyp³ywie œwiado-
moœci chwytam pas i próbujê przypi¹æ 
siê do fotela. Gdy trafiam w zapiêcie, 
taksówka w³aœnie hamuje na parkingu 
przy lotnisku. Patrzê na zegarek. Dwie 
minuty. Kierowca zauwa¿a w lusterku 
mój wzrok: "Sorry, dopiero go docie-
ram". Wype³zam z auta i czo³gam siê 
w kierunku baga¿nika. Tam ju¿ stoi 
kierowca z moj¹ walizk¹. "Dwie i pó³ 
dychy za kurs i piêæ za… paliwo. 
Faktura bêdzie?". Rzucam mu stówê 
i odczo³gujê siê na bok. Taksówka od-
je¿d¿a. Na tylnej klapie czytam napis: 
SUBARU IMPREZA WRX ST i .  
W kieszeni mam bilet na lot do Da-
maszku. Przez g³owê przemyka mi 
myœl, ¿e mo¿e t¹ taryf¹ by³oby szyb-
ciej. 

Czy to krótkie opowiadanie jest fikcj¹ 
literack¹? Tak, ale jedynie o tyle, o ile 
Impreza STi mo¿e pe³niæ rolê TAXI. 
¯aden "z³otówa" nie kupi auta za 
200 tys., które pije wiêcej od niego, 
nawet je¿eli wygl¹da jak rasowy… 
Hyundai. Pod ka¿dym innym wzglê-
dem opowiadanie jest prawdopodob-
ne. Je¿eli ktoœ ma zamiar woziæ pasa-

¿erów, niech raczej kupi Fiata Multiplê 
lub jakiegoœ innego, równie piêknego 
vana. Nawiasem mówi¹c, bior¹c 
przyk³ad z naszych dziennikarzy, któ-
rzy byliby sk³onni porównaæ nawet 
kajak z lotniskowcem, ostatnio porów-
nywa³em Multiplê z Mitsubishi Evo VIII 
pod k¹tem designu i znalaz³em wiele 
podobieñstw. Wracaj¹c do Imprezy STi 
pragnê wyjaœniæ, dlaczego zdecydowa-
³em siê "postawiæ" j¹ na postoju 
taksówek. Otó¿ gdyby j¹ "odchudziæ" 
o wlot powietrza na masce i potê¿ny 
spojler na tylnej klapie, to w³aœciwie 
Daewoo Nubira… naturalnie nie obra-
¿aj¹c koreañskiego koncernu. Je¿eli 
wnêtrze nazwa³bym spartañskim, to 
z pewnoœci¹ dosta³bym po gêbie od co 
bardziej wra¿liwego mieszkañca Spar-
ty. No to kto, do cholery, kupuje Impre-
zê STi? 

Po pierwsze, indywidualista, który 
chce sobie przewieŸæ truch³o œwini od 
rodziny ze wsi, z prêdkoœci¹ ponad 
200 km/h, bo… siê takie truch³o mieœci 
do baga¿nika. Posiadacz Porsche musi 
siê ograniczyæ do porcji golonki, pod 
warunkiem, ¿e wywali z baga¿nika 
instrukcjê obs³ugi i klucz do kó³. Druga 
grupa nabywców, to fani wyœcigów 
"spod œwiate³". Na twarzy kierowcy 
Lanosa 1.6 który zatrzyma³ siê na 
skrzy¿owaniu obok niepozornej 
Imprezy, maluje siê nadzieja na 
zwyciêstwo… do momentu startu. 
Potem ju¿ tylko poni¿enie, tydzieñ 
depresji i skopane b³otniki. Trzecia 
grupa to fani rajdów samochodowych, 
czyli kluczowi klienci ASO, tuning spe-
ców i zak³adów blacharskich. Miêdzy 
sob¹ porozumiewaj¹ siê ¿argonem nie 
zrozumia³ym dla nikogo… bez wyj¹tku. 
Ostatnia grupa nabywców to VIP-y. Lu-
dzie z klas¹, którzy poruszaj¹ siê z kla-
s¹, je¿d¿¹ wolno, jak harlejowcy, 
a spod œwiate³ startuj¹ jak taksówka, 
bo s¹… ekstrawaganccy. Sama œwiado-
moœæ posiadania mocy 265 KM pod 
mask¹ w zupe³noœci im wystarcza, 
natomiast "gniecenie" peda³u gazu po-
woduje u nich urazy stawu skokowego. 
Wszystko, co do tej pory napisa³em 
krytycznego o STi, wziê³o siê z bezinte-
resownej, niczym nie powodowanej 
zazdroœci. Poniewa¿ nie staæ mnie na 
tak¹ furê, moje skapcania³e nadnercza 
produkuj¹ adrenalinê tylko w czasie 
mycia okien w mieszkaniu na trzecim 
piêtrze (lêk wysokoœci). Podobno po 
pó³godzinnej przeja¿d¿ce Imprez¹ STi 
kobietom wyrastaj¹ w¹sy i mêskie 
genitalia. To skutek nadprodukcji 
testosteronu, porównywalnej z "klêsk¹ 
urodzaju" ogórków w 1974 roku. Pod 
wzglêdem trakcji jedyn¹ konkurencj¹ 
dla Subaru Imprezy s¹ francuskie 
koleje TGV. Dla w³aœciciela STi dŸwiêk 
silnika brzmi jak IX Symfonia 
Beethovena, podczas gdy dla zazdros-
nego subarofila to gard³owy gulgot 
rotweilera. Po ugryzieniu, zapada siê 
na nieuleczaln¹ chorobê. Z doœwiad-
czenia wiem, ¿e szczepionki mo¿na 
sobie wsadziæ w… buty. Zreszt¹ z po-
dobnym skutkiem, co wk³adki odchu-
dzaj¹ce.

Waldemar Biela - Mamusia forumowa

22Listy od internautów

Ho³ek w Rajdzie Dakar

Car audio

Internetowe Forum Subaru

Roczn¹ prenumeratê 

(6 kolejnych numerów) w cenie 

30,00 z³otych mo¿na zamówiæ 
w dowolnym miesi¹cu.

Prenumerata

OBS£UGA P£ATNOŒCI:
Wp³aty 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:

Bartosz Szczepara
Subaru Import Polska Sp. z o.o.
30-302 Kraków, ul. M. Konopnickiej 28
fax: +48 (12) 266 93 08
e-mail: sklep@subaru.pl

+48 (12) 266 28 00

Termin Zlotu Plejad ustalony!

"Najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ jest oczeki-

wanie na przyjemnoœæ".

Wychodz¹c z powy¿szego za³o¿enia pos-

tanowiliœmy ju¿ teraz poinformowaæ Pañ-

stwa o terminie kolejnego Zlotu Plejad. 

Nauczeni doœwiadczeniem zrezygnowa-

liœmy z organizowania imprezy w maju. 

Przyczyn¹ podstawow¹ jest wspomnienie 

pogody, która niskimi temperaturami 

skutecznie odstrasza³a od d³u¿szego 

przebywania na wolnym powietrzu pod-

czas wieczornej zabawy. Ponadto maj, to 

tradycyjnie okres komunii i matur.

Przyznam, ¿e nie doceniliœmy tego faktu 

podczas organizowania tegorocznego 

spotkania - wiele osób zainteresowanych 

nie mog³o przybyæ.

Dlatego te¿, po uwzglêdnieniu aktualne-

go kalendarza rajdowego zdecydowaliœ-

my, ¿e nastêpny Zlot Plejad odbêdzie siê  

3-5 czerwca  2005.

Serdecznie zapraszamy!

PLEJADY 07/2004






