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na początek

Drodzy Państwo!
Przechodziliśmy ze znajomym ulicą koło grupki 
młodych ludzi, gdy usłyszeliśmy zdanie: „...i wte-
dy k... zaczął k... napier... jeb... śnieg jak  ch...”. Wy-
raźnie zdegustowany znajomy skomentował 
krótko: „Patrz pan, jaki k... brak kultury!”.
Jechaliśmy z innym znajomym samochodem. 
Normalną drogą. To znaczy „normalną” jak 
na warunki polskie, czyli z koleinami, nierów-
nościami, przełomami, zanieczyszczoną na-
wierzchnią. Nagle do ruchu z podporządko-
wanej włączył się samochód osobowy. 
Znajomy wyhamował gwałtownie ze 180 do 
120 km/godz., po czym, korzystając z tego, że 
przeciwległy pas ruchu zwolnił się, wyprzedził 
delikwenta i zestresowany wyrzucił z siebie: 
„Co za idiota! Przez takich bezmózgowców 
można się zabić na drodze!”.
Powyższe zdarzenia u tych, którzy za lekturę 
obowiązkową mieli jeszcze „W pustyni 
i w puszczy” Henryka Sienkiewicza (ciekawe, 
czy „przetrwałby” lustrację?), mogą wywołać 
jednoznaczne skojarzenia. Z fi lozofi ą Kalego. 
Dla młodszego pokolenia wyjaśnienie – otóż, 
rzeczony Kali uważał, że źle jest, gdy „Kalemu 
ukraść krowę”, natomiast dobrze, gdy 
„Kali ukraść krowę”. Dziwnym trafem ta po-
dwójna moralność do dziś pozostaje dla bar-
dzo wielu krajanów podstawowym mottem 
życiowym. „Nie będę płacił podatków, bo ci 
na górze to sami złodzieje”. Czy naprawdę 
w ten sposób tak myśląca osoba rewanżuje 
się na rządzących? Nie, robi to na koszt innych, 
którzy postępują uczciwie. 
Renty za mały „datek” na rzecz lekarza (prze-
cież tak mało zarabia!). Zamiast mandatu „zasi-
łek” dla policjanta. Za pół litra dopuszczenie 

do ruchu przez Stację Kontroli Pojazdów 
samochodu, którego stan techniczny nie 
odpowiada wymaganiom technicznym 
stawianym w Górnej Wolcie. Wygrany prze-
targ na samochód, który – oczywiście „czy-
stym przypadkiem” – jako jedyny spełniał 
„obiektywnie” wyznaczone kryteria.
Złe jest to, co robią inni. Nie my.
Dlaczego w ogóle piszę o takich (niestety!) 
oczywistościach? Ponieważ już wkrótce 
mamy się spotkać na kolejnym Zlocie Plejad.
Chcemy bawić się wspólnie we wspaniałej 
atmosferze i jednocześnie poznawać kolej-
ny piękny, lecz tak mało znany zakątek Polski. 
Czekają na nas urzekające krajobrazy i wspa-
niali ludzie, dla których sławetna staropolska 
gościnność nie jest tylko pustym sformuło-
waniem z zakurzonych inkunabułów.
Bawiąc się, w ferworze walki o punkty i se-
kundy nie zapominajmy, że poza próbami 
sportowymi przejeżdżamy przez zazwyczaj 
mało uczęszczane szlaki, prowadzące nie-
jednokrotnie w pobliżu domów lub przez 
leśne ostępy. Tak jak nie chcielibyśmy, aby 
przed naszym domem, czy wręcz przez 
nasz ogródek, przejeżdżał jakiś niepoczytal-
ny wariat, narażając nas i nasze dzieci na 
utratę życia, tak postarajmy się, aby bezsen-
sownie nie narażać innych ludzi na takie 
doświadczenia.
Pozostawmy fi lozofi ę Kalego tam, gdzie jest 
jej właściwe miejsce – na stronach wspomi-
nanej powieści z dzieciństwa.
Ciesząc się na spotkanie z Państwem, pozo-
staję z życzeniami zawsze bezpiecznego 
docierania do celu podróży.

Witold Rogalski
DYREKTOR SUBARU IMPORT POLSKA
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Obawa o bezpieczeƒstwo auta to powa˝ny problem. Podobno z∏odziej otwiera ka˝dy samochód w 60 sekund...
Dzi´ki europejskiej sieci stacji monitorowania Track & Trace, my zlokalizujemy Twoje auto w 15 sekund od otrzymania sygna∏u 
alarmowego. I nie spuÊcimy go z oka, a˝ do chwili, gdy znów w nim wygodnie usiàdziesz.

Pozycjonowanie i monitorowanie pojazdów na terenie Europy zapewnia Securitas Alert Services.

a world leader 
in Security
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Pastrana nadal w Subaru. Najlepszy 
i z jednośladu przesiadł się na... rajdówkę 
Sti zgodził się na przedłużenie kontraktu news

Kuzaj na billboardach
W najnowszej kampanii reklamo-
wej oleju silnikowego Castrol Edge 
wziął udział czterokrotny mistrz Polski 
w rajdach samochodowych – Leszek 
Kuzaj, tym samym zostając polską twarzą 
marki Castrol. – Bardzo cieszę się z nawią-
zania współpracy z Castrolem, który jest 
legendą sportów motorowych. Znam 
i doceniam wysoką jakość produktów 
tej fi rmy – mówi. Obok znakomitego 
kierowcy na billboardach pojawił się także 
jego samochód – niebieska Impreza 
WRX STI SPRT (Subaru Poland Rally Team). 
Billboardy można oglądać w całym kraju. 
Pojawią się także spoty telewizyjne, 
w których usłyszymy głos Leszka Kuzaja. 

OPRACOWAŁ: MACIEJ JANOWSKI

Nieznacznie drożej, wyraźnie bezpieczniej
Nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania lub do jazdy dziennej zaczął obowiązywać 
17 kwietnia br. Choć głosy przeciwników tego przepisu wciąż są dość liczne, większość nie ma 
wątpliwości, że taka zmiana wpłynie pozytywnie na tragiczne statystyki wypadków na polskich 
drogach. Nie dość, że samochód z włączonymi światłami jest bardziej widoczny na zacienionej 
drodze, to sam fakt włączenia świateł ułatwia właściwą ocenę prędkości, z jaką auto się porusza. 
Przeciwnicy nowego przepisu starają się udowodnić, że będzie on miał opłakane skutki dla 
kieszeni kierowców i środowiska naturalnego. I jedno, i drugie to, delikatnie mówiąc, nieprawda. 
Przed wprowadzeniem tych zmian od października do lutego musieliśmy jeździć na światłach, 
a w pozostałą część roku włączać je wieczorem, w nocy i podczas opadów deszczu (choć z tym 
akurat bywało różnie). Gdy podliczymy dodatkowe koszty związane z obowiązkiem jeżdżenia 
na światłach przez cały rok, okaże się, że przy średnich przebiegach na poziomie 15 tys. km 
rocznie ten dodatkowy koszt to maksymalnie 50 zł na rok. 

Karatecy na start 
Od kilku lat Subaru Import Polska 
jest mecenasem Polskiego 
Związku Karate Tradycyjnego. 
Nie mogło więc zabraknąć do-
pingu „Plejad” podczas I Turnieju 
Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego 
w 2007 roku. Zawody, które odbyły 
się 1 kwietnia w Centrum Zajęć 
Sportowo-Rekreacyjnych w Łodzi, 
cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem wśród zawodników z całej 
Polski. Najlepszą „kobietą turnieju” 
okazała się Marta Niewczas z KU 
AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
a niepokonanym mężczyzną był 
Krzysztof Neugebauer z AKK Łódź. 
Zwycięzcom, podobnie jak i pozo-
stałym zawodnikom, gratulujemy.

Elegancja i jakość
Świat mody, muzyki i biznesu bardzo 
naturalnie łączy się z samochodami 
spod znaku Plejad. Nie mogło więc 
zabraknąć Subaru podczas kolejnej 
Gali Mody&Stylu, która odbyła się 
11 kwietnia w luksusowym hotelu 
Intercontinental w Warszawie. Naj-
ważniejszym punktem ekskluzywne-
go pokazu mody z udziałem kilkuna-
stu polskich i zagranicznych fi rm było 
przyznanie statuetki „Edna”, będącej 
synonimem elegancji i wysokiej 
jakości. W jury zasiadło wiele znako-
mitości świata mody, sceny, mediów 
oraz biznesu. Zwieńczeniem imprezy 
był koncert Natalii Kukulskiej, która 
zaprezentowała specjalnie wybrane 
na tę okazję utwory.



�

Pastrana nadal w Subaru. Najlepszy zawodnik motocyklowego freestyle’u – Travis pastrana – zmienił pojazd  
i z jednośladu przesiadł się na... rajdówkę subaru. po zdobyciu tytułu rajdowego mistrza usa za kierownicą Imprezy wrX 
sti zgodził się na przedłużenie kontraktu o trzy lata.

Solberg drugi w Portugalii
Norweg, petter solberg, rajdowy Mistrz Świata sprzed 
czterech lat, zajął drugie miejsce w piątej eliminacji rsMŚ, 
rajdzie portugalii. wyprzedził go jedynie aktualny mistrz 
świata, Francuz sebastian loeb. Zawodnicy startujący na 
Fordach (Marcus Grönholm, Mikko Hirvonen i jarki-Matti 
Harvala) zostali ukarani doliczeniem 5 minut za nieregula-
minowe szyby w samochodach, co zepchnęło ich na dalsze 
lokaty. solberg z 16 punktami na koncie zajmuje piąte 
miejsce w klasyfikacji generalnej rsMŚ. wyprzedzają go 
loeb, Grönholm, Hirvonen i daniel sordo, który startuje, 
podobnie jak loeb, Citroënem C4 wrC. 

Pons w Subaru
Hiszpan Xavier Pons dołączył jako 
kierowca do zespołu Subaru World Rally 
Team. najbliższy start w niebieskich 
barwach zaliczy w Rajdzie Finlandii. 
Pons, którego pilotem został Xavier 
amigo, poprowadzi trzeci samochód 
japońskiego teamu. Umowa podpisana 
między Hiszpanem a zespołem Subaru 
World Rally Team przewiduje jego starty 
do końca 2008 roku. Włodarze teamu 
nie wykluczają kontynuacji współpracy. 
W dotychczasowej karierze 27-letni 
Pons startował w Rajdowych Samocho-
dowych mistrzostwach Świata 52 razy. 
jego najlepszym osiągnięciem jest 
czterokrotne zajęcie czwartego miejsca. 
W ubiegłym sezonie jeździł w barwach 
zespołu Citroëna. Pierwsze szutrowe 
testy zaplanowano już w lipcu. Przypo-
mnijmy, że poza Xavierem kierowcami 
Subaru World Rally Team są Petter 
Solberg oraz Chris atkinson. 

Poskramiacze duchów
podczas ostatniego Halloween – święta , które w stanach Zjedno-
czonych jest tak samo ważne dla amerykanów, jak dla nas boże 
Narodzenie – paczka przyjaciół postanowiła wyróżnić się na tle 
innych świętujących. upodobnili się do bohaterów z filmu „Ghost-
busters”. O ile nie było problemu z ubraniami, to z wersją specjalną 
auta sprawa wyglądała zdecydowanie gorzej. ekipa nie mogła podjąć 
ostatecznej decyzji co do wyboru marki i modelu pojazdu dla po-
skramiaczy duchów. w końcu wybór padł na białe subaru Outback. 
Zakupiono specjalny osprzęt w postaci tub, talerzy satelitarnych, 
przewodów. Na drzwiach auta znalazł się znak zakazu z uwięzionym 
„duchem”, a przedni błotnik ozdobił napis „we believe you”. Nie mogło 
też zabraknąć numeru telefonu, pod który należy dzwonić w razie 
spotkania z duchami. Tak wyposażone auto wyrusza wieczorami na 
podbój miasta – w poszukiwaniu duchów, które można… poskromić.  FO
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TYLKO POZORNIE MOŻE SIĘ WYDAWAĆ, 
ŻE SAMOCHODY SUBARU mają niewiele 
wspólnego z karate tradycyjnym. Otóż 
japońska marka, podobnie jak ta szla-
chetna i trudna dyscyplina sportowa, 
opierają się na bardzo podobnej fi lo-
zofi i. W karate tradycyjnym liczą się 
przede wszystkim bezpieczeństwo 
uczestników oraz zasada rywalizacji 
fair play. Podobnie jest w przypad-
ku aut Subaru, które cechuje właśnie 
dbałość o bezpieczeństwo. Perfekcja 
techniczna oraz nowoczesność wielo-
krotnie decydowały o przewadze nad 
konkurencją. Auta Subaru od lat zaj-
mują czołowe miejsca w rankingach 
niezawodności prowadzonych na ca-
łym świecie. Doskonałość konstrukcji 
i wysoka jakość wykonania są wyróż-
nikiem marki. 
Nie można się dziwić, że już od kilku 
lat Polski Związek Karate Tradycyjne-
go oraz Subaru Import Polska ściśle 
ze sobą współpracują. Polski importer 
samochodów z napędem wszystkich 
kół zabezpiecza wszystkie imprezy 
karateków od strony logistycznej. Z dy-
scypliną sportu od wielu lat związany 
jest Witold Rogalski, dyrektor Subaru. 
Jego wkład w popularyzację karate 
w naszym kraju został doceniony przez 
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 

który każdego roku przyznaje nagrody 
dla najlepszych zawodników, a także 
odznacza osoby, które przyczyniają się 
do rozwoju karate w Polsce. Odzna-
czenia laureatów plebiscytu na Naj-
lepszych Zawodników Karate Trady-
cyjnego 2006 odbyły się w Łodzi.
Wśród gości obecni byli m.in.: Ryuichi 
Tanabe – ambasador Japonii w Polsce, 
Grzegorz Sznajder – wiceminister 
sportu oraz Włodzimierz Kwieciński 
– prezes PZKT. Podczas uroczystości 
ogłoszono nazwiska osób wyróżnio-
nych Honorowymi Czarnymi Pasami. 

Jedną z nich został właśnie Witold 
Rogalski. Jest to wyraz uznania za 
jego wieloletnie, rzetelne popu-
laryzowanie karate tradycyjnego 
w Polsce. W gronie wyróżnionych 
podczas gali znaleźli się również: 
Tadeusz Ferenc – prezydent Rze-
szowa, Wiesław Prałat – szef działu 
sportu w lubelskim oddziale „Gazety 
Wyborczej” oraz prof. zw. dr hab. n. 
med. Tomasz Karski – kierownik 
Kliniki i Katedry Ortopedii Dziecięcej 
i Rehabilitacji Akademii Medycznej 
w Lublinie. 

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju 
karate tradycyjnego w Polsce w łódzkim
Pałacu Poznańskiego najlepszym zawodnikom 
przyznano Honorowe Czarne Pasy.  

wydarzenia

Honorowy

TEKST: MAREK PERCZAK
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europeJczycy ocenią eFekT prac in-
żynierów i sTylisTów Już we wrześ-
niu, podczas frankfurckiej wystawy in-
ternationale automobil-ausstellung. Tam 
właśnie kultowy model subaru obejrzy-
my w wersjach przeznaczonych na rynki 
naszego kontynentu. poznamy też ceny 
i wersje wyposażeniowe. impreza 2008 
stała się jeszcze przed światową premie-
rą obiektem spekulacji, domysłów, polo-
wań paparazzich. amerykański magazyn 
„motor Trend” złamał embargo i ujawnił 
tuż przed debiutem zaplanowanym na 
4 kwietnia oficjalne fotografie błękitnej 
wersji pięciodrzwiowej. wielu miłośników 
modelu uznało publikację za żart prima-
aprilisowy. subaru impreza hatchback?! 
dlaczego nie. decyzja projektantów wy-
daje się przemyślana. rynek klientów ja-
pońskiej marki poszerza się dzięki temu 
o kierowców z europy, od dawna chętniej 
kupujących modele dwubryłowe klasy 
średniej. sportowa impreza 2008 jako 
nowy „hot hatch” może więc okazać się 
skutecznym narzędziem marketingowym, 
budującym nową grupę wiernych fanów 
marki. poprzednie generacje modelu nie 
wywoływały tak silnych kontrowersji. mo-
del 2008 jest odważny i otwarty na nowe 
rynki. rysownicy, szkicując go, pamiętali 

o tzw. family look, dzięki czemu impre-
za zyskała rysy znane z modeli legacy 
i outback. przyszedł czas na spokojny, 
proporcjonalny projekt, podkreślony do-
skonale wkomponowanymi zespolonymi 
reflektorami. zdecydowane linie przetło-
czeń maski silnika kreślą smukłą sportową 
sylwetkę. za potężny chwyt powietrza do 
chłodnicy powietrza doładowującego na 
masce w wersjach wrX tym razem zabra-
li się styliści – jest idealnie wkomponowa-
ny w bryłę pojazdu i przestał być niezbęd-
nym dodatkiem najmocniejszych wersji. 
wnętrze jest komfortowe i przestronna. 
nowa impreza to także nowa jakość de-
tali i ergonomia obsługi poszczególnych 
funkcji. kokpit stał się bardziej elegan-
cki i stylowy, nie tracąc sportowego 
klimatu. zrezygnowano z drzwi pozba-
wionych ramek, zyskując na sztywności 
nadwozia i wyciszając wnętrze. co naj-
ważniejsze, impreza jest wygodniejsza 
od poprzedniczki – drzwi otwierają się 
szerzej, kabina jest obszerniejsza dzię-
ki dłuższemu o 95 mm rozstawowi osi, 
tylne kanapy podzielono w stosunku 
60/40 ułatwiając aranżację przestrze-
ni bagażowej i przewożenie długich 
przedmiotów. bagażniki obu wersji 
dzięki zastosowaniu podwójnych waha-

czy w zawieszeniu tylnym pomieszczą 
więcej podróżnych toreb.
napęd, jak przystało na subaru, przekazy-
wany jest na cztery koła za pomocą syste-
mu s-awd. silnik z turbodoładowaniem 
usprawniono pod względem ekonomiki 
i sprawności. Teraz osiąga maksymalny 
moment w niższym zakresie prędkości 
obrotowej, dzięki czemu poprawiła się ela-
styczność pojazdu. obie jednostki – wol-
nossąca i turbodoładowana poprawiły też 
normy czystości spalania. nowe wcielenie 
imprezy to również większy komfort jaz-
dy, przeprojektowano układ jezdny i napę-
dowy dla zapewnienia lepszych osiągów 
– zmiany dotyczą nowego zawieszenia 
tylnego i drobnych korekt w wartości ob-
rotów silnika, przy których osiągany jest 
maksymalny moment obrotowy. obniżo-
no też środek ciężkości pojazdu. w nowej 
generacji wykorzystano najnowocześniej-
sze systemy podnoszące bezpieczeństwo 
czynne i bierne podróżnych – poduszki 
gazowe przednie o zmiennej sile napeł-
niania, poduszki boczne i kurtynowe oraz 
pedały automatycznie cofające się w mo-
mencie zderzenia.
nowe subaru w specyfikacji europejskiej 
poznamy we wrześniu, wkrótce potem 
model trafi do polskich salonów. 

bardziej komfortowa, odmieniona, zaskakująco obszerna  
– tak opisują najnowszą imprezę goście tegorocznego salonu 
samochodowego w Nowym jorku, gdzie w kwietniu japoński 
producent przedstawił trzecią generację sportowego modelu.

wydarzenia

Impreza

Czas dojrzewania

tekst: Mateusz Pilarski
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Bezpieczny

tandem
Strategia, siła, szybkość reakcji moc i wola walki. Takie jest karate tradycyj-
ne. Dyscyplina sportu, która przywędrowała do Polski z Japonii. Podobnie 
jak samochody Subaru, które dają swojemu właścicielowi to samo, co upra-
wianie karate. Te dwie różne sprawy można ze sobą połączyć. „Ogniwem 
wspólnym” jest Paweł Krzywański, pasjonat karate, który całe swoje życie 
podporządkował właśnie tej dyscyplinie sportu. Jadąc na spotkanie, spo-
dziewałem się, że zastanę „słusznych rozmiarów” osiłka. Nic bardziej myl-
nego. Karate uprawiają ludzie nie rzucający się w oczy, skromni i skryci. 
I jeszcze jedno – nasz wywiad miał odbyć się w sali treningowej. Szukałem 
murów obdrapanej podstawówki z klepkami parkietu pamiętającymi bale 
z lat 70. Zostałem jednak zaskoczony. Po dotarciu na miejsce moim oczom 
ukazał się nowoczesny budynek. W środku wspaniały hol i nowocześnie 
zaprojektowana struktura pomieszczeń, łącznie z toaletami, prysznicami, 
kuchnią i salą do ćwiczeń. W takich warunkach nawet ja jestem w stanie 
rozpocząć treningi. Choćby natychmiast.

Ciężka praca, wytrwałość, 
sumienność. To tylko 
kilka cech, którymi 
okupił swój sukces. 

wywiad
ROZMAWIA: SŁAWEK HERMAN
ZDJĘCIA: MICHAŁ ZAGÓRNY
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Ci, którzy są mocni, czują się bezpieczniej. 
Dlatego jadąc Subaru, możemy być pewni, 

że nikt nie będzie chciał z nami rywalizować, 
nie podejmie wyzwania. Masz Subaru 

– jesteś mocny i bezpieczny.

Paweł Krzywański
Absolwent pedagogiki 
Uniwersytetu Łódzkiego. 
Wiceprezes Polskiego 
Związku Karate Tradycyjnego. 
Wicemistrz świata, mistrz 
Europy i wielokrotny mistrz 
Polski. Medalista mistrzostw 
Europy i świata w karate 
drużynowym. Instruktor 
klasy międzynarodowej.

A co w zamian? Wewnętrzny spokój, harmonia, 
wyciszenie, sprawność ruchowa i nienaganny 
stan zdrowia. Dopiero po jakimś czasie, 
ale – jak twierdzi Paweł Krzywański – warto spróbować.
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SH: Dlaczego karate? Przecież jest piłka nożna, 
koszykówka...
PK: Karate tradycyjne jest najlepszą dyscypliną sportową, 
jaką znam. Swoją przygodę z nią zacząłem już w liceum. By-
łem osobą chorowitą, słabą i szczupłą. W gazecie pojawiło 
się ogłoszenie o naborze do sekcji karate. Zgłosiło się ponad 
250 chętnych i już na wstępie instruktor musiał dokonać 
selekcji – przeprowadził intensywny trening siłowy. Na ko-
lejnych zajęciach niektórzy już się nie pojawili. Pamiętam 
zabawną sytuację, kiedy to grupa osiłków po prostu wstała 
podczas treningu i wyszła – nie dali rady. Ja byłem uparty 
i zawzięty, nie dałem się i tak zostało do dzisiaj. Na po-
czątku karate było dla mnie modne, egzotyczne. Dopiero 
później, po bliższym poznaniu, okazało się, że jest czymś 
więcej. Karate tradycyjne podnosi sprawność ruchową 
i fi zyczną bez względu na wiek. To pewnego rodzaju uza-
leżnienie, które w moim przypadku trwa już ponad 30 lat.
SH: Nie bał się Pan ani razu, że sobie nie poradzi?
PK: Od początku wiedziałem, że kara-
te jest dla mnie i nie szukałem niczego 
innego. Ta forma sportu odpowiada mi 
pod każdym względem. Trafi łem w dzie-
siątkę. Dużo zawdzięczam pierwszemu
instruktorowi. Od niego wiele zależało. 
W karate następuje równomierny roz-
wój zarówno lewej, jak i prawej strony 
ciała. Nie ma dysproporcji. Wszystko 
budujemy symetrycznie. Trenując ka-
rate, człowiek nabiera pewności siebie. 
To z kolei przekłada się na całe życie 
zawodowe i osobiste. Mozolna praca 
daje efekty i dotyczy to każdej dzie-
dziny życia.
SH: Żeby osiągnąć taki poziom jak 
Pan, chyba trudno było sprostać 
wszystkim obowiązkom.
PK: Nie było to trudne. Szkoła ma pewien schemat, do 
którego można się dostosować i łatwo zaplanować dodatko-
we zajęcia. Koledzy kopali piłkę, a ja chodziłem na karate. 
Moja przygoda z tą dyscypliną wyszła na jaw dopiero na stu-
diach. W szkole średniej wiedziała o tym zaledwie garstka 
przyjaciół.
SH: Ile razy w tygodniu Pan trenował?
PK: Pięć razy w tygodniu po 2,5 godziny dziennie. To było 
duże obciążenie dla organizmu. Ale z biegiem czasu przy-
wykłem do tego i potem nie odczuwałem już zmęczenia. 
Liczył się tylko ruch.
SH: Czy karate jest w Polsce popularną dyscypliną?
PK: Karate tradycyjne jest bardzo popularne, pomimo tego, 
że w mediach nie jest o nim głośno. Sztuki walki skupia-
ją obecnie pół miliona zawodników. W Polskim Związku
Karate Tradycyjnego aktywnie działa 30 tysięcy osób.
To naprawdę bardzo dużo. Trenują zarówno mężczyźni, 

jak i kobiety, które w karate szukają swego rodzaju samo-
obrony, chcą poczuć się lepiej, sprawniej, a przede wszyst-
kim pewniej. Na zajęcia karate tradycyjnego rodzice
przyprowadzają dzieci, czasem trenują razem z nimi. Zda-
ją sobie sprawę z tego, że karate tradycyjne jest najlepszą 
dyscypliną, która doskonale poprawia zdolności ruchowe 
i fi zyczne.
SH: Od jakiego wieku mogą zacząć przychodzić 
na treningi najmłodsi adepci?
PK: Japończycy mówią, że odpowiedni wiek to: 5 lat, 5 mie-
sięcy, 5 dni. Dlaczego tak? No cóż, tak wynika z tradycji. 
Uważam, że najlepszym momentem rozpoczęcia treningu 
karate dla dzieci jest wiek szkolny.
SH: Trudno prowadzić zajęcia z niesforną gromadką 
dzieciaków? Jak nad nimi zapanować?
PK: Dzieci szybko uczą się dyscypliny. Ważny jest też in-
struktor, który z czasem staje się dla grupy autorytetem 
i wzorem do naśladowania. Wybierając karate tradycyjne, 

trzeba zaakceptować panujące zasady 
i ich przestrzegać. Szacunek i dyscypli-
na – dzieci szybko się tego uczą. Potem 
stosują to w życiu codziennym: w szkole 
są bardziej opanowane, nie przeszka-
dzają nauczycielom; w domu też wie-
dzą, jak się zachować. To naprawdę się 
sprawdza. Karate w Japonii jest sportem 
obowiązkowym na lekcjach wychowania 
fi zycznego. W Polsce jeszcze nie, ale są 
już prowadzone wstępne rozmowy, aby 
karate tradycyjne było jednym z elemen-
tów zajęć WF.
SH: W 40-milionowym kraju cięż-
ko jest znaleźć 11 dobrych piłkarzy, 
którzy śmiało mogą się zmierzyć 
z największymi światowymi sławami. 
Wynika to przede wszystkim z braku 

zaplecza sportowego. Jak to wygląda w przypadku ka-
rate? Patrząc na obiekt, w którym się znajdujemy, mam 
ochotę wskoczyć w kimono i zacząć treningi.
SH: Do gier zespołowych prowadzony jest nabór na pod-
stawie selekcji wstępnej. W przypadku karate tradycyjnego 
jest inaczej. Do nas często trafi ają dzieci, które pomimo bra-
ku zdolności ruchowych trenują i radzą sobie świetnie, jeśli 
pracują systematycznie. 
SH: Kiedy zdobył Pan swój pierwszy tytuł?
PK: To było mistrzostwo Europy, które wywalczyłem po 
15 latach treningów. I to nie jest długi okres. W karate trady-
cyjnym zawodnik nie musi decydować się na starty w zawo-
dach. Może tylko trenować i nigdy nie wziąć udziału w rywa-
lizacji sportowej. Tylko 5 proc. zawodników chce brać udział 
we współzawodnictwie sportowym. Pozostali trenują dla 
poprawienia koordynacji ruchowej. Pamiętajmy o jednym: 
karate jest po to, byśmy mogli doskonalić swój charakter.

Pamiętam 
zabawną sytuację, 

kiedy to grupa 
osiłków po prostu 

wstała podczas 
treningu i wyszła 

– nie dali rady. 
Ja byłem uparty 

i zawzięty, 
nie dałem się 
i tak zostało 

do dzisiaj.

wywiad

FO
T.

 M
IC

H
A

Ł 
ZA

G
Ó

RN
Y



11

SH: Uprawianie każdej dyscypliny sportowej niesie 
ze sobą ryzyko kontuzji. Jak to wygląda w przypadku 
karate?
PK: Uprawianie karate tradycyjnego jest formą walki bez-
kontaktowej. Posiadając już pewne umiejętności, osiąga-
my taki poziom, że nie wyrządzamy krzywdy przeciwni-
kowi podczas współzawodnictwa sportowego. Wszystko 
jest techniką kontrolowaną, nie penetrującą. Czasami 
zdarzają się drobne kontuzje, ale nie mają one wpływu na 
nasz dalszy trening.
SH: Czy znajduje Pan jakieś wspólne cechy karate 
i samochodów Subaru?
PK: Pierwsza to kraj pochodzenia, czyli Japonia, ale to 
także tradycja. Wiele podobieństw jest w sferze fi lozofi i: 
aktywne bezpieczeństwo i pełna gotowość, symetria, 
perfekcyjna forma wynikająca z funkcji. Pojazdy Subaru, 
dzięki napędowi S-AWD, są stabilniejsze, pewniejsze, 
szybciej i bezpieczniej zachowują się w trudnych 
warunkach drogowych, niemal wyczuwają zagrożenia. 
W efekcie zapewniają pasażerom maksymalne bezpie-
czeństwo. Myślą przewodnią karate tradycyjnego jest 
zaś odpowiadający temu „zan shin” – pełna gotowość do 
odparcia ataku lub jego uprzedzenie. Również „mikiru” 
– przewidywanie niebezpieczeństw – to element tej 
fi lozofi i walki. Kolejną wspólną cechą jest niezbędna 
w karate tradycyjnym symetria ruchu i oznaczenie 
środka ciężkości – „tanden” (punkt w dole brzucha). 
To właśnie z niego zawodnik czerpie siłę i dynamikę. 
Symetria gwarantuje stabilność i balans. Podobne zasady 
stosuje się w samochodach Subaru: nisko i wzdłużnie 
osadzony, przeciwsobny silnik typu bokser oraz także 
symetrycznie osadzona skrzynia biegów – to centrum 
siły gwarantujące idealną symetrię rozdziału elementu 
obrotowego. W obu przypadkach perfekcyjna forma 
dostosowana jest do wymaganych funkcji. Ci, którzy 
są mocni, czują się bezpieczniej. Dlatego jadąc Subaru, 
możemy być pewni, że nikt nie będzie chciał z nami 
rywalizować, nie podejmie wyzwania. Masz Subaru 
– jesteś mocny i bezpieczny. Podobnie jest, gdy trenujemy 
karate tradycyjne. Idealne jest połączenie jazdy Subaru 
z trenowaniem karate tradycyjnego.
SH: Większość mężczyzn zapytanych o to, jakimi są 
kierowcami, odpowiada, że świetnymi. A jak Pan sie-
bie ocenia?
PK: Jeżdżę rozważnie. Czuję się bezpiecznie, a gdy jadę 
Subaru – jeszcze bezpieczniej. Najlepsi kierowcy to kie-
rowcy rajdowi. Za kierownicą Subaru.
SH: Lubi Pan to, co robi?
PK: Bardzo. Podporządkowałem temu całe swoje życie. 
Skończyłem studia pedagogiczne i trafi łem do Polskie-
go Związku Karate Tradycyjnego. Tutaj spełniam się 
zawodowo i prywatnie. Teraz czekam tylko na swoje 
wymarzone Subaru.

Karate tradycyjne
To sztuka samoobrony bez broni. Opiera się na wykorzystaniu 
możliwości całego ciała, nie tylko siły mięśni rąk i nóg. W zastosowa-
niach praktycznych liczy się strategia i szybkość reakcji w połączeniu 
z duchem walki. Karate tradycyjne uczy przeciwstawienia się sile 
przeciwnika i wykorzystania jego słabych punktów. Ćwicząc karate, 
zyskuje się wiarę w siebie, opanowanie i jasny osąd sytuacji. Upra-
wianie tej dyscypliny pozwala pozbyć się nieprawidłowych nawyków 
nabytych na skutek trybu życia, czyli wad postawy, upośledzenia 
aparatu ruchowego i oddechowego oraz zahamowań psychicznych 
i charakterologicznych.
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2003
1995

2005
2000

subaru Impreza – ten 
niepozorny kompaktowy 
model skradł serca wszystkim 
kochającym długie proste  

historia

Wszystko zaczęło się W 1993 roku, 
kiedy zaprezentoWano następcę 
modelu leone, pierwszego masowo pro-
dukowanego samochodu osobowego z na-
pędem na cztery koła. pojazd miał dostar-
czać właścicielowi silnych wrażeń, dlatego 
nazwano go „impreza”, od angielskiego „to 
impress”. od początku dostępne były dwie 
wersje nadwozia: klasyczny sedan i spor-
towe kombi. sedan po latach sukcesów 
na światowych os-ach kojarzony jest ze 
sportem rajdowym. Wersję kombi polubiły 
natomiast służby policyjne i do dziś dosko-
nale wywiązuje się z obowiązków, m.in. 
w szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Nowe spojrzenie
Wielka kariera modelu rozpoczęła się rok 
później, kiedy na japońskim rynku pojawi-
ła się impreza WrX z silnikiem o pojem-
ności 2 l, doładowanym turbosprężarką. 
Wersja ta, oznaczona literami Gt, w 1994 
roku trafiła również do europy. do 1997 
roku europejscy klienci mieli do dyspozycji 
jeden dwulitrowy silnik o mocy 208 km. 
od japońskiego odpowiednika europejską 
wersję różniły niższa moc oraz twardsze 
zawieszenie; zmieniono też amortyzatory 
i zastosowano grubsze stabilizatory. 
impreza Gt nie była pionierem nowej 
klasy – już wcześniej doskonale sprze-

dawały się sportowe wersje samochodów  
o rajdowych cechach. zarówno lancia 
delta HF integrale, jak i audi Quattro 
miały swoich fanów, ale impreza zaofero-
wała w tej kategorii nową jakość. oprócz 
praktycznego nadwozia i znakomitych 
osiągów kusiła klientów japońską nieza-
wodnością. nawet kierowcy o sportowych 
ambicjach, jeżdżący agresywnie, dziwili 
się trwałości jej podzespołów. 
połączenie nisko położonego środka ciężko-
ści i sztywnego zawieszenia o dużym skoku 
skutkowało stabilnością i przewidywalnoś-
cią pojazdu w każdych warunkach drogo-
wych. kierowca nie musiał też rezygnować fo
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z komfortu na rzecz sportowych właściwo-
ści jezdnych. napęd oraz zawieszenie im-
prezy to majstersztyk pozostający wzorcem 
dla konkurentów. 

Mocny przedmiot pożądania 
Firma Fuji Heavy industries, do której 
należy marka subaru, szybko zrozumia-
ła, że impreza jest lokomotywą sukcesu 
całej gamy modeli i fantastycznym am-
basadorem wizerunku marki. Wkrótce 
zaczęto wprowadzać limitowane wersje, 
charakteryzujące się lepszymi osiąga-
mi, podsycające głód rynku. Większość 
z nich była oferowana jedynie na japoń-
skim rynku, co wywołało falę indywidu-
alnego importu. pierwsza była Wielka 
Brytania, ze względu na ruch lewostron-
ny. później, gdy brytyjska firma prodrive, 
tuningująca subaru na potrzeby sportów 
motorowych, udostępniła zestawy „left 
Hand driver”, limitowane wersje impre-
zy zaczęły pojawiać się w pozostałych 
krajach. Bardzo długo japońskie odmiany 

kompaktowego subaru były lepiej wypo-
sażone i mocniejsze niż wersje dostępne 
za granicą.
szybsze bicie serca fanów subaru wywołują 
trzy magiczne litery sti – skrót od subaru 
tecnica international, czyli nazwy fabrycz-
nego oddziału tuningowego subaru. znacz-
kiem sti opieczętowane były najbardziej 
unikatowe wersje imprezy. pojawiało się 
ich mnóstwo, a różniły się techniczny-
mi usprawnieniami jednostki napędowej 
i układu przeniesienia napędu. silnik 
uzbrajano w mocniejsze oraz lżejsze ele-
menty (np. tłoki, wałki rozrządu), monto-
wano skrzynie o skróconych przełożeniach 
oraz zmniejszano masę własną samochodu, 
redukując zbędne wyposażenie.
obok najbardziej znanych edycji, jak 
mcrae special edition czy rB5, były też 
prawdziwie unikatowe i niebywale szybkie 
wersje: 280-konna p1, stworzona przez pro-
drive na zamówienie brytyjskiego importe-
ra subaru, czy kultowy model st22B, wy-
produkowany tylko w 401 egzemplarzach 
i osiągający z silnika o pojemności 2,2 litra 
moc 350 km.
przy konstruowaniu wielu limitowanych 
serii korzystano z dwudrzwiowej wersji 
nadwozia, oferowanej tylko w Japonii. naj-
mocniejsze wersje osiągały maksymalną 
dozwoloną w Japonii moc 280 km, a ze 
względu na ograniczoną produkcję fani 
czekali na ich odbiór miesiącami. 

Droga do sławy
Historię modelu można podzielić na trzy 
generacje: 
•  pierwsza – auto produkowane w latach 

1992-2000 
• druga – lata 2000-2007
•  trzecia – miała premierę w kwietniu 

2007 roku 
pierwszą modernizację impreza przeszła 
w 1996 roku, następną dwa lata później. 
W 1997 roku, subaru wprowadziło moc-
niejszy, 211-konny silnik, który pozwalał 
osiągnąć 100 km/h w zaledwie 6 sekund. 
model ten posiadał zmodyfikowane  
w stosunku do poprzednika nadwozie. 
zaostrzono nieco linie przodu, zmieniając 
m.in. maskę, reflektory przednie i atrapę 
chłodnicy. We wnętrzu dodano nowe fotele 
kubełkowe i inną tapicerkę. W 1998 roku 

ponownie zmodyfikowano wygląd. doda-
no białe wskaźniki i cyfrowy licznik prze-
biegu, kierownicę marki momo i 16-ca-
lowe aluminiowe obręcze kół. W roku 1999 
zwiększono moc silnika do 218 km oraz 
dodano do wersji turbo nowe czterotłocz-
kowe zaciski hamulcowe, współpracujące 
z tarczami o powiększonej średnicy. aby 
poczuć 290 nm maksymalnego momentu 
obrotowego uzyskiwanego przez tę dwuli-
trową jednostkę, należało korzystać z gór-
nych zakresów obrotów. 
W imprezie ii nadwozie i układ jezdny 
zaprojektowano od podstaw, ujednolicono 
też nazewnictwo wersji z turbodoładowa-
niem. na wszystkich rynkach ten model 
oferowany był jako impreza WrX. W 2001 
roku na rynkach starego kontynentu poja-
wiła się po raz pierwszy kultowa odmiana 
WrX sti o mocy 265 km. do 2003 roku 
podstawowa odmiana WrX miała silnik 
z pierwszej generacji, osiągający 218 km. 
potem moc wzrosła do 225 km, a w wersji 
sti – do 280 km. zrezygnowano też z kon-
trowersyjnych okrągłych lamp przednich, 
które były przyczyną nadania imprezie 
przezwiska „bug-eye”, czyli robak. za-
stąpiono je kloszami z charakterystycz-
nym przetłoczeniem, przypominającym 
kształtem kroplę wody, dzięki czemu fani 
„ochrzcili” model nazwą „teardrop” (łza). 
kolejny lifting przeprowadzono w 2006 
roku. impreza otrzymała lampy nawiązu-
jące stylistyką do tych z subaru legacy; 
po raz pierwszy można było zamówić tak-
że lampy ksenonowe. zmieniono kształt 
maski, zderzaka przedniego i tylnego, 
kloszy lamp tylnych i grill. rok modelo-
wy 2007, oprócz ponownie minimalnie 
zmienionych kloszy tylnych świateł oraz 
tylnego dyferencjału torsen w wersji sti, 
nie przyniósł żadnych znaczących zmian. 
Wprowadzono silnik o pojemności 1,5 litra 
i mocy 105 km, co czyni go najsłabszą, ale 
jednocześnie najoszczędniejszą jednostką 
napędową dostępną w tym modelu.
z niecierpliwością czekamy na trzecią ge-
nerację imprezy, która łamie kilka przy-
zwyczajeń miłośników marki. Jej twórcy 
pozostali jednak wierni zasadom, które na 
początku lat 90. legły u podstaw sukcesu 
modelu. na pewno subaru impreza 2008 
idealnie oddaje przesłanie „to impress”. 

i ostre zakręty. od dnia debiutu pozostał wierny kilku zasadom: napędowi przenoszonemu 
na obie osie, dynamicznym jednostkom napędowym o przeciwsobnym układzie 
cylindrów i nisko położonemu środkowi ciężkości. dzięki nim do dziś kojarzony 
jest z adrenaliną, emocjami i szerokim uśmiechem na twarzy kierowcy.
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Subaru jest wierne zasadzie 
symetrycznego układu 
napędowego. Praktyka 
wskazuje, że to najlepsze 

technika

KIEDY HOLENDERSKA FIRMA SPYKER 
PRZYGOTOWAŁA NA SALON PARYSKI 
w 1903 roku swój sportowy model 60/80 
HP – pierwszy samochód z napędem czte-
rech kół – z pewnością nie spodziewała się, 
jak wielką popularnością będzie cieszył się 
jej pomysł po 100 latach. Idea, wskrzeszona 
w formie seryjnej przez Jensena FF w 1966 
roku, została na dobre wypromowana w la-
tach 80. ubiegłego stulecia za sprawą fi rmy 
Audi, głównie dzięki sukcesom w rajdach 
samochodowych. Jednak legendą napę-
du 4x4 stało się tak naprawdę japońskie 
Subaru, które już w latach 60. XX wieku 
postawiło na napęd przednich kół, a od po-

czątku lat 70. masowo produkowało pojazdy 
z napędem obu osi. Takie rozwiązanie sto-
sowano nawet w małolitrażowym Justy, pro-
dukowanym od 1984 roku. Subaru stało się 
nie tylko popularyzatorem przenoszenia na-
pędu na wszystkie koła, ale zaproponowało 
również własne rozwiązania, dopracowane 
w najmniejszych szczegółach. Na prze-
strzeni lat przybyło naśladowców, z których 
każdy poszedł własną drogą. Dzisiaj mamy 
kilka różnych systemów 4x4, zwanych 
też 4WD, AWD, 4-Matic, Q4 czy 4 Motion. 
Od najprostszych do niezwykle skompliko-
wanych od strony mechanicznej i elektro-
nicznej. Z pewnością przybędą kolejne, bo 

napęd obu osi wciąż zyskuje zwolenników. 
Tymczasem zobaczmy, jak robi się to dzisiaj 
w klasycznych autach osobowych.

Jak to działa
Układ ze sprzęgłem wiskotycznym, najtań-
szy i najprostszy w realizacji, stosowany jest 
głównie w samochodach małych (Fiat Pan-
da). Nie sprawdza się w autach z silnikami 
o dużej mocy i ma spore opóźnienia w dzia-
łaniu, co wyklucza sportowe aspiracje. Roz-
dział momentu odbywa się bez dodatkowe-
go sterowania – całkowicie automatycznie, 
a wszystko za sprawą wielotarczowego 
sprzęgła pracującego w gęstym oleju. FO
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W samochodach marki Hyundai fi rma 
zastosowała układ z wielotarczowym 
sprzęgłem elektromagnetycznym. Sprzę-
gło załączane w odpowiednich momentach 
zajmuje się rozdziałem napędu na przednią 
i tylną oś. Dodatkowy mechanizm krzyw-
kowy umożliwia blokowanie sprzęgła, 
by uzyskać rozdział napędu 50/50 proc.
Układ z wielotarczowym sprzęgłem elek-
tromechanicznym stosowany jest między 
innymi przez Fiata i Suzuki, a w bardziej 
zaawansowanej wersji także przez BMW 
(xDrive). Sterowanie odbywa się w opar-
ciu o mikroprocesor wykorzystujący dane 
z czujników, które śledzą ruch pojazdu. 
W BMW dodatkowo wykorzystywane są 
dane z układu stabilizacji toru jazdy, a ha-
mulce służą do blokowania mechanizmów 
różnicowych przedniej i tylnej osi (nie 
mają jednak wpływu na rozdział napędu). 
Przy ruszaniu układ sterujący zawsze usta-
wia rozdział momentu 50/50 proc. System 
działa szybko i znosi duże obciążenia.
Audi w modelach A3 i TT, Volkswagen, 
Seat, Škoda oraz Volvo zastosowały układ 
z wielotarczowym sprzęgłem elektrohy-
draulicznym (Haldex). Działa szybko, zno-
si duże obciążenia, wykazuje małe opory 
podczas jazdy na wprost i po zakrętach.

Skomplikowana maszyneria
Kolejne rozwiązanie to układ z przekładnią 
Torsena, rozdzielający napęd przez mecha-
nizm z trzema parami ślimakowych kół 
zębatych. To w pełni mechaniczny, stały 
napęd dwóch osi, niezwykle szybko reagu-
jący na zmiany przyczepności. Jest jednak 
głośny i generuje drgania.
Honda w najnowszej generacji modelu Le-
gend zastosowała Super handling AWD. 
Jego istotę stanowią trzy zestawy prze-
kładni planetarnych ze sprzęgłami przy 
tylnej osi. Pierwsza, zwana przyspiesza-
czem, przejmująca napęd od silnika, ma 
dwa przełożenia. Za nią moment obrotowy 
zostaje rozdzielony na lewą i prawą stronę 
tylnej osi, trafi ając po każdej ze stron na 
kolejne przekładnie planetarne ze sprzę-
głami. Pracą sprzęgieł zarządzają siłowni-
ki elektromagnetyczne w oparciu o dane 
z systemu ABS i VSA (stabilizacja toru jaz-
dy). System najlepiej sprawdza się podczas 
ostrej, agresywnej jazdy.

System Mercedesa 4-Matic wykorzystu-
je trzy mechanizmy różnicowe, preferując 
napęd na tylną oś. Przekazuje 45 proc.
momentu obrotowego na koła przednie 
i 55 procent na tylne. Współpracuje z ABS 
oraz systemem stabilizacji toru jazdy.

Najbardziej optymalne
Realizując stały napęd czterech kół, Su-
baru stosuje rozmaite rozwiązania, dosto-
sowując systemy przeniesienia napędu 
do typu auta, preferencji potencjalnego 
użytkownika i założonego dla danego auta 

stylu jazdy. I tak np. w Imprezie WRX STI 
WR1 „Solberg” dzięki systemowi DCCD 
(Driver Controlled Central Differential) 
przy pomocy dźwigienki umieszczonej 
obok hamulca ręcznego kierowca może 
sam decydować, jaki procent momentu ob-
rotowego jest przekazywany na przednią 
i tylną oś. Standardowo rozkład ten wy-
nosi 35:65 i przywracany jest przy każdym 
rozruchu silnika. Możliwe jest ustawienie, 
które jest bliskie ideału – 45:55.
W wersjach z tradycyjną, manualną skrzynią 
biegów znajdziemy mechanizm różnicowy 
ze zwiększonym tarciem, wykorzystujący 
sprzęgło wiskotyczne. Dodatkowe sprzę-
gło działa w przypadku, gdy występują róż-
nice prędkości obrotowych między wałami 
napędowymi przenoszącymi napęd do 
przedniej i tylnej osi. Przekazuje napęd na 
tę oś, która może go skuteczniej przenieść 
na nawierzchnię. W niektórych modelach 
(Forester, Legacy 3.0 oraz Impreza WRX) 
takie dodatkowe sprzęgło wiskotyczne 
pracuje w tylnym moście napędowym. 
W modelu WRX STI centralny mecha-
nizm różnicowy dodatkowo rozbudowano, 
stosując przekładnię planetarną oraz dwa 
wielopłytkowe sprzęgła cierne, spełniające 
rolę blokad. Jedno z nich uruchamiane jest 
mechanicznie (krzywkowo), drugie elek-
tromagnetycznie. Kierowca ma możliwość 
wpływania na siłę działania blokad. W obu 
mostach napędowych stosuje się mecha-
niczne zwiększenie tarcia, przy czym wer-
sje z 2007 roku mają przy tylnej osi mecha-
nizm Torsena. Jeszcze inaczej rozwiązano 
układ napędowy przy zastosowaniu nowej, 
pięciobiegowej, automatycznej skrzyni 
biegów. Planetarny, międzyosiowy mecha-
nizm różnicowy, kontrolowany przez sprzę-
gło wielotarczowe, dzieli płynnie moment 
napędowy. Sprzęgło odpowiada za tarcie 
wewnętrzne w mechanizmie różnicowym 
i nie przenosi pełnego momentu obroto-
wego. System zastosowany w Legacy i B9 
Tribeca wykorzystuje dane z układu ABS 
i VDCS (stabilizacja toru jazdy). Umożli-
wia różne tryby eksploatacji: od spokojnej, 
codziennej jazdy o najwyższym poziomie 
bezpieczeństwa do ostrej, sportowej jazdy 
z wykorzystaniem funkcji Sportshift, czyli 
sekwencyjnej zmiany biegów przy udziale 
kierowcy.  

rozwiązanie przy napędzie dwóch osi. Eksperci 
twierdzą, że w 2012 roku ponad 50 proc. sprzedawanych 
aut będzie miało taki właśnie rozdział momentu 
obrotowego na koła. 

Legendą napędu 
4x4 stało się 

tak naprawdę 
japońskie Subaru, 
które już w latach 

60. XX wieku 
postawiło na 

napęd przednich 
kół, a od początku 

lat 70. masowo 
produkowało 

pojazdy 
z napędem 

obu osi.
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Jeżeli masz Imprezę WRX STI, 
czy możesz chcieć czegoś 
więcej? Auto wyróżnia 
się na tle innych tego 

fascynacje

Wściekłe

PR-P: Czym różni się Subaru w wersji 
SPRT od wersji podstawowej i dlacze-
go właśnie takie stoi w Twoim garażu?
MG: Jeździłem już wszystkimi Impreza-
mi: GT, STI, Solbergiem i teraz SPRT. 
Zawsze chciałem mieć auto, które stoi na 
wyższej półce niż zwykłe modele. Teraz 
przyszła po prostu kolej na SPRT. Mogę 
szczerze powiedzieć, że mój wybór jak 
zwykle był trafny. STI i SPRT dzieli 
bardzo dużo, począwszy od mocy – te-
raz mam do dyspozycji 350 KM, a skoń-
czywszy na zupełnie innym zawieszeniu. 
To zasługa kierowcy rajdowego i mistrza 
Polski – Leszka Kuzaja, który ten samo-
chód ustawiał. Tu po prostu widać rękę 
rajdowca. Mamy lepszą trakcję na zakrę-
tach, a jazda po dziurach nie jest już żad-
ną „przykrą koniecznością”. Samochód, 
choć twardy, jest bardzo zwarty.

PR-P: Skąd w ogóle nazwa SPRT, koja-
rząca się z wyrazem „sport” lub angiel-
skim słowem „spirit”, oznaczającym 
ducha?
MG: Subaru generalnie kojarzone jest 
ze sportem motorowym na całym świe-
cie, także w Polsce. Subaru Poland Rally 
Team powstało specjalnie dla Leszka 
Kuzaja, a to przecież człowiek, w którym 
bez wątpienia kryje się sportowy duch. 

PR-P: Ile takie cudo pali?
MG: To zależy od stylu jazdy. Szczerze  

mówiąc, to nawet nie wiem (śmiech). 
Powiem tylko, że zużycie paliwa nie na-
leży raczej do walorów SPRT. Najlepiej 
byłoby mieć własną stację benzynową. 

PR-P: Nie złościsz się, gdy jadąc na przy-
kład do Zakopanego utkniesz w korku 
i nie możesz wykorzystać potencjału 
ukrytego pod maską Twojego auta?
MG: Na korki trzeba być odpornym psy-
chicznie. A ten samochód swoje oblicze 
pokazuje właśnie w drodze do Zakopane-
go, kiedy jest na niej tłoczno. Im więcej 
trzeba wyprzedzać, tym lepiej auto się 
spisuje. Ma lepsze przyspieszenie, hamo-
wanie i bardzo elastyczny silnik. Płynnie 
wkręca się już od najniższych obrotów. To 
sprawia, że jazda jest naprawdę przyjem-
na i sprawia ogromnie dużo frajdy. 

PR-P: A jak SPRT spisuje się w górach, 
szczególnie zimą? Podhale to przecież 
nie Warszawa – w lutym ciężko tu cza-
sem wyjechać z garażu.
MG: SPRT ma aktywny dyferencjał, więc 
w zimie świetnie się prowadzi. Nawet na 
śniegu i na szutrze można nim jeździć 
sportowo. Dzięki sprzęgłu rajdowemu sa-
mochód nie ma żadnego luzu. Jego zale-
ty widać szczególnie wtedy, gdy musimy 
często zmieniać biegi, jadąc bardzo krętą 
drogą. W korku, w mieście to sprzęgło 
jest niewygodne, ale na trasie świetnie 
się sprawdza.   

Subaru

ROZMAWIA: PIOTR RAYSKI-PAWLIK
ZDJĘCIA: PIOTR RAYSKI-PAWLIK
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typu pojazdów, mocy ma pod dostatkiem i wciąż chce pokonywać 
kolejne kilometry. Dla Mirosława Gaczorka, właściciela Nosalowego 
Dworu w Zakopanem, to jednak za mało. Każde jego Subaru musi 
być wersją specjalną. Tak jest i tym razem. 
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Subaru Import 
Polska patronowało 
kwietniowemu wyjazdowi 
heli skiing do Zermatt, 

reportaż

Freerajdy Subaru

Heliskiing 2007

TEKST: MARCIN KACPEREK (FREERAJDY)

Autor jest przewodnikiem 
górskim i narciarskim 
o międzynarodowych 
uprawnieniach, prezesem 
Polskiego Stowarzyszenia 
Przewodników 
Wysokogórskich. Informacje 
o polecanych przez niego 
wyjazdach górskich 
i narciarskich można znaleźć 
na stronie www.freerajdy.pl 
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ORGANIZOWANY PRZEZ NAS WYJAZD 
HELI SKIING SUBARU OBJĘŁO PATRONA-
TEM już po raz drugi. Skład był sześcioo-
sobowy: czterech narciarzy, jeden deskarz 
i ja, wyżej podpisany, jako przewodnik. 
Pogoda była fantastyczna – bezchmurne 
niebo i letnie temperatury, które nieco 
pomieszały nam szyki. W ostatecznym 
rozrachunku okazało się jednak, że nie tak 
bardzo, jak się na to zanosiło. 

Trochę wspomnień
W zimie 1994 roku, po trzydniowej wspi-
naczce na Matterhorn, przechodziłem 
z Markiem Dziubasem przez Zermatt. 
Wygłodniali i przemarznięci nie mo-
gliśmy sobie pozwolić nawet na zestaw 
w McDonald’s – musieliśmy zadowolić się 
hamburgerem. Od tego czasu wyśrubo-
wany poziom cen legendarnego kurortu 
nie zmienił się, ale radykalnie zmieniły 
się nasze możliwości. Obecnie wyjazd 
na narty do Zermatt nie jest już niczym 
wyjątkowym. Aby stał się atrakcją, trze-
ba zaplanować coś ciekawego, np. jeździć 
poza trasami czy polecieć śmigłowcem 
w miejsce, z którego się zjedzie.

Trudne początki
Pierwszy dzień na stoku był okresem 
rozruchu i służył rozpoznaniu warunków 
śnieżnych. Na wysokości powyżej 2 500 
metrów śnieg był doskonały do jazdy, 
a i forma uczestników napawała optymi-
zmem, dlatego też zdecydowałem się na 

zjazd przez Unterer Theoudulgletscher 
– stosunkowo nieduży lodowiec, odcho-
dzący od głównych tras pod Małym Mat-
terhornem i schodzący do ujścia lodowca 
Gorner. Ze względu na lekki śnieg oraz 
urozmaicony teren jazda po lodowcu 
i morenach była tak fantastyczna, jak 
tylko można sobie wyobrazić. Sama koń-
cówka tego odcinka zjazdowego to tzw.
Gletscherschlucht – wąski, bardzo głęboki 
kanion, wyżłobiony w skale przez wodę. 
Zazwyczaj jego dno pokryte jest zlodowa-
ciałym śniegiem, co sprawia, że warunki 
do jazdy nie są tu najłatwiejsze. Tym 
razem były znacznie gorsze. Już ze sporej 
odległości usłyszeliśmy szum wody: pod 
resztkami śniegu kanionem płynął spory 
potok. Na zmianę pojawiał się i znikał, 
tworząc miejscami głębokie kotły. To była 
jedyna droga w dół, a próba zejścia inną 
trasą wiązała się z wyjściem w góry oraz 
wielogodzinnym przedzieraniem się z nar-
tami na plecach przez uszczelniony lo-
dowiec. Alternatywa ani bezpieczna, ani 
przyjemna. Wybraliśmy więc trasę w dół 
i zaczęliśmy schodzić, korzystając z lin 
zamocowanych przez lokalnych przewod-
ników przy ścianach kanionu, asekurując 
się miejscami dodatkową liną. Nie było 
łatwo, ale wreszcie udało nam się wydo-
stać na otwartą przestrzeń. Nie miałem 
wątpliwości, że to był ostatni dzień, kiedy 
można było tamtędy przejść. Następnego 
dnia mieliśmy, niestety, zjeżdżać z Monte 
Rosy tą samą drogą. 

Rozsądek najważniejszy
– Musimy zmienić plany – zapowiedzia-
łem ekipie. – Zamiast na Monte Rosę, 
polecimy na Alphubeljoch, bo naprawdę 
lepiej, żebyśmy się tu jutro nie znaleź-
li. Już dzisiaj nie było zbyt bezpiecznie, 
a warunki na pewno się jeszcze pogorszą. 
Jeśli ktoś wpadnie do wody, a ona go ze 
sobą pociągnie, to może być prawdziwa 
tragedia. 
Nikt tego nie chciał, więc zmiana pla-
nów została szybko zaakceptowana przez 
resztę ekipy. Zjazd z Alphubeljoch do 
Tasch, o którym myślałem początkowo, 
oznaczał konieczność pokonania pieszo 
poważnego dystansu poniżej linii śniegu, 
więc zdecydowaliśmy się jechać w stronę 
Saas Fee. Od tras narciarskich w Saas 
Fee dzielił nas ponad kilometr różnicy 
wzniesień, na który składały się głównie 
otwarte, szerokie stoki o różnych stop-
niach nastromienia. Kiedy udało nam się 
dotrzeć do tras, zasiedliśmy w restaura-
cji na jakąś przekąskę i zamówiliśmy coś 
do picia. Wkrótce jednak opuściliśmy 
świat cywilizacji i poza wytyczonymi 
trasami dojechaliśmy na dno doliny. 
Trzeciego i czwartego dnia jeździli-
śmy na północnych stokach Hochtalli, 
Stockhornu i Rothornu, gdzie warunki 
narciarskie były po prostu fantastycz-
ne. W wielu miejscach wciąż leżał lekki 
puch i można było poczuć się jak w środ-
ku sezonu narciarskiego. Kolejny wyjazd 
do Zermatt zaplanuję na marzec. FO
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zorganizowanemu przez spółkę Freerajdy. 
W wyprawie wzięło udział pięciu uczestników, 
którzy mogli poznawać uroki Alp pod okiem 
doświadczonego przewodnika. 



Pastrana nadal w Subaru. Najlepszy 
i z jednośladu przesiadł się na... rajdówkę 
Sti zgodził się na przedłużenie kontraktu gadżety

OPRACOWAŁ: RYSZARD KAMIŃSKI

Oszczędniej w dzień
Nie tylko przepisy, ale i zdrowy rozsądek nakazują jazdę z włączonymi 
światłami mijania przez całą dobę. Hella Polska – producent 
i dostawca samochodowych elementów układów oświetleniowych 
i elektronicznych – w marcu br. wprowadziła na rynek nowe światła 
do jazdy dziennej, które pozwolą nieco zmniejszyć obciążenie 
alternatora i – choć oszczędność będzie minimalna – zużycie paliwa. 
Lampy, w których wykorzystano diody LED, mają moc 10 W, podczas 
gdy dwie żarówki zużywają ok. 130– 150 W. Kolejny argument 
przemawiający za wykorzystywaniem diod jest znacznie mocniejszy 
– są one trzydziestokrotnie trwalsze od żarówek H7. Bez problemu 
wytrzymują 10 000 godzin pracy. Do wyboru jest kilka wersji lamp, 
różniących się kształtem, dzięki czemu łatwiej dopasować je do 
konkretnego auta.

Samsung Z630
Samsung Z630 to pierwszy 
telefon na polskim rynku 
z funkcją HSDPA, która 
umożliwia pobieranie danych 
przez telefon z prędkością 
1,8 Mb/s. Dzięki temu 
kopiowanie i przeglądanie 
plików muzycznych zajmuje 
jego użytkownikowi 
kilka sekund. Z630 został 
zbudowany z tworzywa 
z domieszką włókna 
szklanego. Dlatego jest 
lekki i wytrzymały. Duży 
wyświetlacz o przekątnej 
5,41 cm to wygoda dla 
oczu, a przeglądanie plików 
jest teraz bardzo czytelne. 
Dla amatorów fi lmowania 
zamontowano kamerę. Aparat 
dysponuje wewnętrzną 
pamięcią o pojemności 
24 MB, którą można rozszerzyć 
za pomocą karty MicroSD. 
Dla zapominalskich Z630 
został wyposażony w funkcję 
„Mobile Truck”, która umożliwia 
jego odnalezienie. Z telefonu 
można korzystać w trybie 
offl  ine na pokładzie samolotu, 
gdyż nie zakłóca on sygnałów 
transmisyjnych. 

Centrum rozrywki kinowej 
Apple TV to urządzenie, które zapewni Ci możliwość 
przeglądania na dużym ekranie i odsłuchiwania przy 
użyciu dużych głośników prawie 9 tys. utworów. 
Jak tego dokonać? Wystarczy, że urządzenie zostanie 
podłączone do telewizora, na monitorze którego 
chcemy oglądać zawartość swojej biblioteki 
multimedialnej zgromadzonej w komputerze. 
Wystarczy już tylko zająć wygodną pozycję 
w fotelu i wziąć do ręki pilota dołączonego do 
urządzenia Apple TV. Urządzenie to przesyła muzykę, 
wideo muzyczne, podcasty oraz zwiastuny fi lmów 
ze strony www.apple.com. Dzięki niemu możemy 
także oglądać zdjęcia wysokiej rozdzielczości jako 
pokaz slajdów. Apple TV zapewnia także łączność 
bezprzewodową, dzięki czemu nasz sprzęt 
będzie zsynchronizowany z innymi urządzeniami 
i na bieżąco będzie aktualizował bazę danych. 
Wszystko automatycznie i bez użycia kabla. 

Automatycznie, bez użycia kabla, z ogromną 
prędkością. Szybko, łatwo i przyjemnie. 
Najnowsze technologie zaskakują 
i fascynują. A kto z nas tego nie lubi. 
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zawodnik motocyklowego freestyle’u – Travis Pastrana – zmienił pojazd 
Subaru. Po zdobyciu tytułu rajdowego mistrza USA za kierownicą Imprezy WRX 
o trzy lata.

Labirynt Fauna
Coś dla wielbicieli meksykańsko-hiszpańskiego, 
mrocznego fantasy. Za reżyserię i scenariusz odpo-
wiedzialny jest ten sam człowiek – Guillermo del 
Toro. Do posiadłości położonej niedaleko starego, 
zrujnowanego labiryntu przeprowadza się wraz 
z matką i ojczymem 12-letnia Ofelia. Życie jej nie 
rozpieszcza. Jest samotna, a szara i brutalna rze-
czywistość powoduje ucieczkę do nowego świata, 
gdzieś w podziemnym labiryncie, z dala od prze-
rażających wydarzeń z okresu dyktatury generała 
Franco. Ten nowy świat jest pełen fantastycznych 
stworów i tajemniczych miejsc. Ważną funkcję 
pełni w nim Faun. Kto to taki? Jedyny bóg, który 
doświadczył śmierci. Jego odejście wielu interpre-
tuje jako cykl pór roku. Ukazywał się śmiertelnikom 
bez ostrzeżenia. Wyraz temu starożytnemu mitowi 
daje właśnie obraz Guillermo del Toro.

rozrywka
OPRACOWAŁ: RYSZARD KAMIŃSKI

Wieczór w domowym zaciszu. Zastanawiasz 
się, co obejrzeć, czego posłuchać, po jaką 
książkę sięgnąć. Oto nasze podpowiedzi. 
Do słuchania, oglądania, czytania. 

The Very Best of The Doors
Z okazji 40-lecia premiery debiutanckiego albumu grupy 
The Doors światło dzienne ujrzał zbiór największych prze-
bojów Jima Morrisona i jego kolegów. Na krążku znalazły 
się takie hity, jak „Light my Fire”, „Riders on The Storm”, 
„Alabama Song” i wiele innych, powodujących gęsią 
skórkę podczas słuchania. Grupa The Doors wzięła swój 
początek od spotkania dwóch studentów szkoły fi lmowej 
Uniwersytetu Kalifornijskiego. Za ofi cjalną datę powsta-
nia zespołu uważany jest rok 1965. Album „The Very Best 
of The Doors” to niezapomniana podróż przez 20 lat 
działalności grupy. Płyty świetnie się słucha w samocho-
dzie. Dwupłytowy album został wydany przez fi rmę 
fonografi czną Warner Music Poland.

Historia świata w 6 szklankach
Autor – Tom Standage – jest redaktorem działu techniki jednego z naj-
bardziej prestiżowych pism na świecie „The Economist”. Wędrujemy 
z nim przez pokolenia, poznając historie cywilizacji widzianą przez 
pryzmat ulubionych napojów. Od autora dowiadujemy się, jak Egip-
cjanie płacili piwem robotnikom wznoszącym piramidy, czytamy też 
o tym, co pił Marek Aureulisz, sprawdzamy, w jaki sposób wodzowie 
Wandalów karali za niszczenie winnic. Obserwujemy karierę kawy, 
bez której większość z nas nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia. 
Dla herbaty, która zniszczyła Chiny i doprowadziła do władania Wielką 
Brytanią, też znalazło się miejsce. Autor nie zapomniał o smakoszach 
mocniejszych trunków, takich jak whisky i rum. Napój kończący 
podróż po świecie został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych. 
To Coca-Cola, która jest rozpoznawalna w każdym zakątku kuli ziem-
skiej. „Historia świata w 6 szklankach” to ciekawa opowieść zawiera-
jąca wiele faktów, ale także i anegdot. To historia rozwoju cywilizacji, 
oglądana z naprawdę intrygującego punktu widzenia.
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Jedziemy w teren! Pomysł 
żony zabrzmiał niczym 
rozkaz dowódcy w wojsku. 
Szybkie pakowanie 

podróże
TEKST: MAREK WICHER
ZDJĘCIA: GRZEGORZ KOZYRA

Moc rzędu 245 koni mechanicznych 
pozwala bez stresów podejmować 

wszelkie drogowe wyzwania. 
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W KOMFORTOWEJ KABINIE PODRÓŻ 
MIJA BARDZO SZYBKO. Duża w tym za-
sługa trzylitrowego boksera, który usado-
wił się pod maską. Moc rzędu 245 koni 
mechanicznych pozwala bez stresów po-
dejmować wszelkie drogowe wyzwania 
(z takim zapasem kucyków wyprzedzanie 
to prawdziwa przyjemność), bawiąc przy 
tym koneserów motoryzacji pięknym baso-
wym brzmieniem. 

Ahoj, przygodo!
Pierwszy przystanek na trasie: Prądnik 
Korzkiewski. Nierówną drogę łagodzi zna-
komite zawieszenie, a napęd na cztery koła 
kusi do mocniejszego naciśnięcia gazu. 
– Gdzie jedziesz – studzi moje zapędy mał-
żonka, przypominając o bobasach na po-
kładzie. Szybko jednak łagodnieje niczym 
baranek. Nasi chłopcy siedzą w fotelikach 
wyposażonych w system ISOFIX. Kolej-
ny etap to Ojców. Skały, ostańce, jaskinie, 
groty – to wszystko robi ogromne wrażenie 
i pokazuje, jak jesteśmy mali wobec ol-
brzymiej siły natury. Kiedy nasza rodzinka 
pieszo udaje się pod Bramę Krakowską, 
Tribeca stygnie na płatnym parkingu, 
u wejścia do Ojcowskiego Parku Narodo-
wego. Ze względu na unikatową przyrodę 
przejazd Doliną Prądnika jest niemożliwy. 
I całe szczęście: odrobina ruchu przyda się 
każdemu. Wizyta na zamku w Pieskowej 

Skale to okazja do poznania renesansowej 
perełki. Zamek ten to nie tylko miejsce, 
gdzie ucztował Murgrabia, pomstując przy 
tym na zuchwałego Janosika. To również 
kawał polskiej historii, której obraz może-
my zobaczyć w Muzeum Zamkowym.  

Samochód bez problemów
Pojedynek gigantów? Tribeca kontra Ma-
czuga Herkulesa – wynik wydaje się oczy-
wisty, jednak próbujemy. Na zdjęciach 
nie widać aż takiej przewagi przyrodni-
czej osobliwości. No, ale zdjęcia można 
zrobić pod różnym kątem. Mimo dużych 
kół (18 cali) i sporego prześwitu (21,5 cm) 
próbę wody wykonujemy mocząc opony 
jedynie w niewielkiej kałuży. 
Zmiana planów! Jedziemy do Dobczyc. 
Główne drogi zapchane są autami miesz-
czuchów wracających z długiego weeken-
du, ale nam niestraszne korki. Boczne dro-
gi – mimo ich nie najlepszej kondycji – nie 
stanowią żadnego problemu dla Tribeki. 
Choć to z drugiej strony Krakowa, szyb-
ko i sprawnie przedostajemy się na połu-
dnie. Krótka wizyta na tamie, w ruinach 
XIV-wiecznego zamku, i robi się późno. 
Pora opuścić miasteczko w dolinie Raby. 
Wracamy przez Wieliczkę. Chłopcy, nieco 
zmęczeni całodzienną podróżą, śpią w fo-
telikach. My z żoną planujemy kolejną wy-
prawę. Szkoda rozstawać się z Tribeką.   

(do bagażnika zmieściły się nie tylko wózek i rowerek 
naszych urwisów, ale też pokaźne wyposażenie niezbędne 
na pikniku), włączam silnik i w drogę. Cel podróży: 
Jura Krakowsko-Częstochowska. 

Tribeką

po bezdrożach
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Japonia – kraj 
samurajów, szogunów 
i wschodzącego słońca 
– nie przestaje fascynować. 

podróże

CZAS NA CZTERY OPONY PRZYSZEDŁ 
POD KONIEC XIX WIEKU. I mimo że 
pierwsze pojazdy pokonywały swoje 
pierwsze kilometry w Europie, to właśnie 
Japonia jest dzisiaj królową współczesnej 
motoryzacji. Zakochani w nowoczesnych 
technologiach i niestroniący od ciężkiej 
pracy konstruktorzy tworzą obecnie najbar-
dziej zaawansowane i godne podziwu auta. 

Szczyty z oceanu
Słowo Japonia, zapisane znakami chiń-
skimi, można odczytać na dwa sposoby: 
„Niho” lub „Nippon”. Pierwsza nazwa uży-
wana jest w języku codziennym, natomiast 
drugą wykorzystuje się raczej w sytuacjach 
ofi cjalnych. Tak czy siak, znaki te tłuma-
czy się jako: Kraj Wschodzącego Słońca. 
Wcześniejszą nazwą Japonii, jeszcze sprzed 
nawiązania kontaktów z Chinami, nadaną 
przez ludność zamieszkującą jej ziemie, 
było „Yamato”. Natomiast w językach 
europejskich nazwa „Japonia” pojawi-
ła się dzięki słynnemu podróżnikowi 
Marco Polo, który zapisał wymowę 
mandaryńskiego określenia tych 
ziem. Swoje piękno zawdzięcza 
przede wszystkim wyspiarskie-
mu położeniu – to archipelag 
ciągnący się wzdłuż wschodnich 
wybrzeży Azji. Liczne półwyspy 
i zatoki sprawiają, że linia brzegowa 
jest bardzo dobrze rozwinięta, a jej 
długość wynosi aż 29 751 km. Przy 
tym w krajobrazie Japonii dominują 
góry oraz wyżyny.  Wyspy Japońskie 
stanowią bowiem nawodną część 

łańcucha górskiego, który wznosi się z dna 
oceanu na wysokość 12 tys. metrów!

Zjednoczenie
Początek japońskiego państwa sięga VII 
w. p.n.e. i czasami związku plemienne-
go, a w kolejnych latach – z królestwem 
Yamato, które ok. V w. n.e. obejmowało 
też południowy skrawek Korei, dzięki 
czemu miało kontakt z wysoko rozwiniętą 
cywilizacją chińską, od której Japończy-
cy przyjęli m.in. pismo. Japońskie znaki 
należą zresztą do najtrudniejszych pism 
na świecie. Oparte są bowiem na piśmie 
obrazkowym, w którym jeden znak sym-
bolizuje jedną ideę. Weźmy na przykład 
Subaru, które oznacza „zjednoczenie”. 
Nazwa narodziła się dzięki połączeniu po 
II wojnie światowej fi rm, które wcześniej 
tworzyły Nakajima Aircraft Company 
– jednego z pionierów japońskiej tech-

niki lotniczej, a później podwalinę 
Fuji Heavy Industries, która zasłynę-
ła z produkcji samurajów motoryza-
cji, czyli aut marki Subaru. Japonia 

przez lata na przemian otwierała 
się i zamykała przed kulturą Za-
chodu. Kolejni władcy bali się 
nadmiernej chrystianizacji kra-
ju, izolując go od wpływu Euro-
pejczyków. Jednak przez wieki, 
na drodze do obecnej „globalnej 
wioski”, Japończycy potrafi li się 
fantastycznie odnaleźć. Dowodem 
na to jest m.in. silny przemysł, 
w którym elektronika i samochody 
ustalają światowe standardy. 

TEKST: JAROSŁAW ZAGÓRNY

W kraju kwitnącej

motoryzacji
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Pierwsi Europejczycy byli oczarowani bogactwem kultury 
i przyrody. Ale czy mogli wówczas przypuszczać, że Japonia 
stanie się centrum światowej motoryzacji? Nie mogli, 
bo nie znali innej formy transportu poza czterokopytną.

Japońskie znaki należą do jednych 
z najtrudniejszych pism na świecie. 
Oparte są na piśmie obrazkowym. 

Jeden znak symbolizuje jedną ideę. 
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Po prawie trzymiesięcznej 
przerwie kibice zawitali 
na rajdowe odcinki. 
W ostatni weekend kwietnia 

sport

KIBICE NIE ZOBACZYLI, NIESTETY, 
dwóch zgłoszonych kierowców z czo-
łówki – Tomasza Czopika i Grzegorza 
Bębenka, którzy wycofali się tuż przed 
startem. Pierwszemu auto odmówi-
ło posłuszeństwa już na odcinku te-
stowym i mimo że belgijska ekipa do 
końca dzielnie walczyła, Tomek został 
na rajdzie tylko w charakterze kibica, 
Bębenkowie zaś nie wystartowali z po-
wodu kłopotów sponsorskich. Z nume-
rem 1. na trasy ruszyli – debiutujący na 
polskich odcinkach samochodem Fiat 
Punto S2000 – Michał Sołowow i Maciej 
Baran, a tuż za nimi trzykrotny zwycięz-
ca Elmotu Leszek Kuzaj z Jarosławem 
Baranem. Nowością tegorocznej edycji 
rajdu był odcinek przechodzący ulicami 

Świdnicy. Jeśli ktoś nie chciał wybierać 
się w góry, mógł w mieście aż pięć razy 
podziwiać pędzące rajdówki. 

Kapeć mistrza
Pierwszy dzień to pięć odcinków two-
rzących jedną tylko pętlę. Dzięki coraz 
bardziej wyrównanej stawce w naszym 
kraju walka na oesach była bardzo za-
cięta od samego początku. Zdarzało 
się, że kilka aut dojeżdżało na metę 
w tej samej sekundzie! W mieście naj-
szybszy był Kajetan Kajetanowicz 
z Maciejem Wisławskim. Załoga Sub-
aru Poland Rally Team – Kuzaj/Baran 
wygrała drugi i czwarty odcinek, ale 
na najdłuższym złapała kapcia i prze-
jechała ponad siedem kilometrów na 

przebitej oponie, co spowodowało spa-
dek na piątą pozycję pierwszego etapu. 
Michałkowa padła łupem Grzegorza 
Grzyba, jadącego z Joanną Madej w Su-
zuki Swift i to oni dość nieoczekiwanie 
prowadzili po pierwszym etapie rajdu. 
Tuż za nimi plasował się Kajetanowicz, 
następnie Tomasz Kuchar z Jakubem 
Gerberem i Sebastian Frycz z Jackiem 
Rathe – obie załogi jadące Subaru 
Imprezami.

Kolejne straty
Sobotni poranek znów przywitał rajd 
słońcem. Zapowiadała się wspania-
ła rywalizacja, tym bardziej że różnice 
między zawodnikami były niewielkie, 
a drugi etap – długi i wymagający. Lider FO

T.
 A

RC
H

IW
U

M
 P

LE
JA

D

TEKST: JOANNA MADEJ (SIP)

Rajd

Elmot-Remy
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odbył się bowiem kultowy już dla wielu 
Rajd Elmot-Remy. Przy słonecznej pogodzie 
z rampy startowej, ustawionej na świdnickim rynku, 
zjechało 50 załóg. 

rajdu, Grzegorz Grzyb, przez pierwsze 
dwa odcinki dzielnie odpierał ataki ko-
legów, ale na jednym z zakrętów ósmego 
oesu rajdu, na cięciu, uderzył w kamień 
i urwał koło. Pierwsza pętla była istnym 
popisem aktualnego Mistrza Polski. Ku-
zaj wygrał wszystkie oesy, zmniejszając 
swoją stratę do Tomka Kuchara do dwóch 
sekund. Ten, po odpadnięciu dotychcza-
sowego lidera, objął prowadzenie w raj-
dzie. Kajetanowicz przebił prawą, a Frycz 
– lewą przednią oponę, ale pozostali w ści-
słej czołówce. Do pierwszej piątki awanso-
wał Maciej Lubiak z Sebastianem Rozwa-
dowskim, którzy coraz lepiej radzili sobie 
w Fiacie Punto S2000. 
W ten sam kamień, przez który Grzyb 
urwał koło, uderzyła również załoga Ku-
char/Gerber. Ucierpiał kierowca, doz-
nając bolesnej kontuzji palca, i Subaru 
Impreza, która kompletnie przestała się 
prowadzić. 

Walka trwa
Na kolejnej pętli wszyscy znów mu-
sieli uznać wyższość załogi Subaru 
Poland Rally Team, która po przygodzie 

Kuchara objęła prowadzenie w rajdzie. 
Kuzi jechał ostrożnie, uważając bardzo, 
żeby nie przebić opony, ale równo i sku-
tecznie. Ciężkie odcinki powodowały, 
że przy ekranach pokazujących wyniki 
tłoczyło się mnóstwo kibiców. Odpa-
dały kolejne załogi. Fiata Punto S2000 
załogi Lubiak/Rozwadowski pokonała 
awaria skrzyni biegów, kuzyni Dytko 
odpadli z rywalizacji po awarii półosi. 
Kajetan walczył na jednym z odcinków 
z telefonem komórkowym, który wpadł 
mu w czasie jazdy prosto pod pedały. 
W sytuacji, gdy wiele załóg borykało się 
z problemami, pierwszą piątkę zamykał 
Zbigniew Gabryś z Arturem Natkań-
cem, jadący Mitsubishi Lancerem. 
Ostatnia pętla, a dokładnie trzeci prze-
jazd odcinka Dziećmorowice–Olszy-
niec, przewrócił klasyfi kację do góry 
nogami. Wiadomo już było, że emo-
cje podczas tego rajdu będą trwały do 
ostatnich metrów. Kuzaj z Baranem 
uszkodzili lewe przednie koło, tracąc 
tym samym pozycję liderów. Kuchar 
z Gerberem złapali kapcia i prowa-
dzenie w rajdzie objęli Kajetanowicz 

z Wisławskim. Pierwszą czwórkę, w któ-
rej znajdowali się jeszcze Frycz z Rathe, 
dzieliło 17,5 sekundy. Tłum przy moni-
torach z wynikami gęstniał z minuty 
na minutę. Młody kierowca Lancera, 
jeżdżący z pilotem-legendą, wytrzymał 
jednak tempo i presję i został zwycięzcą 
35. Rajdu Elmot-Remy. Na drugim 
stopniu podium uplasowali się – To-
masz Kuchar z Jakubem Gerberem, a na 
trzecim – Sebastian Frycz z Jackiem 
Rathe – obie załogi startujące Subaru 
Imprezami. Leszek Kuzaj z Jarosławem 
Baranem ukończyli rajd na czwartym 
miejscu, a druga załoga reprezentująca 
Subaru Poland Rally Team – Szymon 
Ruta i Dariusz Burkat – dojechała na 
14. pozycji w klasyfi kacji generalnej.
Wszyscy zawodnicy zgodnie podkreślali, 
że był to wspaniały rajd. Bardzo trudny 
i wymagający. Z wieloma przygodami 
trudnymi do przewidzenia, z tysiącami 
drzew i kamieni. Teraz zawodnicy mają 
miesiąc przerwy. A dokładnie miesiąc na 
przygotowanie się do największej impre-
zy rajdowej w naszym kraju – szutrowe-
go Rajdu Polski.     
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Rajd Meksyku 2007 okazał się trudną 
próbą dla kierowców i ich samochodów. 
Subaru zaprezentowało po raz pierwszy 
nową Imprezę 2007 S12 B. 

sport
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Przedstawiamy ofertę naszego sklepiku internetowego. 
Trwają prace nad wprowadzeniem nowej kolekcji, w której 
znajdą się produkty sygnowane logo SUBARU. Mamy nadzieję, 
że każdy miłośnik marki znajdzie tu coś dla siebie. 

zakupy

Torba podróżna (SIP-BAG)
Wykonana z nieprzemakalnego materiału. Posiada elementy od-
blaskowe, grawerowane uchwyty suwaków oraz kieszonki na rze-
czy podręczne i dokumenty. Ukryta duża kieszeń w spodzie – na 
buty lub mokry ręcznik. Doskonała na wypady nad wodę, w góry 
czy do siłowni. Ze względu na swoje gabaryty świetnie nadaje się 
również na krótsze podróże. 

Wymiary: 
długość – 58 cm 
szerokość – 30 cm 
wysokość – 36 cm

Blezer polarowy 
(SIP-BL07) 
Lekki blezer z polaru. 
Dyskretne logowanie, 
modny kolor i praktyczne 
wykończenie. Idealny na 
chłodne dni lub wieczory.

Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Koszulka damska v-neck (SIP-BD-C) 
Elegancka damska koszulka z elastycznego materiału dopasowują-
cego się do kształtu ciała. Modny krój i delikatnie zaznaczone logo.
Dostępna również w wersji z kołnierzykiem.

Materiał: 95 proc. bawełny + 5 proc. lycry 
Kolor: czarny 

Dostępne rozmiary:
XS, S, M, L, XL

T-shirt Subaru reglan (SIP-TS-R)
Nowa wersja najpopularniejszej koszulki 
Subaru. Druk transferów zastąpiony został 
efektownym haftem. Dostępna również 
w wersji dla dzieci.

Materiał: bawełna 
Krój: reglan

Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Torba na laptopa 
(NR. WRM-Lap)
Torba ma także do-
datkowe kieszonki 
na dyskietki, myszkę, 
płyty oraz długopisy.
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Na IV Zlot plejad zabierzemy 
państwa na przepiękne  
podlasie. Mieszkańcy  
tego wielokulturowego  

wydarzenia

Na Bazę zlotu wyBraliśmy zagłęBie 
pełNe przesympatyczNych BoBrów, 
od których ośrodek „Bobrowa Dolina” 
wziął swoją nazwę. tuż obok, na ogrom-
nej łące, zlokalizowane będą start i meta 
dla wszystkich załóg.
Już od początku będzie można podziwiać 
rywalizację, gdyż pierwsza próba dla sa-
mochodów terenowych zlokalizowana zo-
stała właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie 
startu. emocji dla czekających na swoją 
kolej na pewno więc nie zabraknie. 
Jak co roku, przygotowaliśmy trzy zróż-
nicowane trasy – terenową, szosową 
i turystyczną. Każda z nich przebiegać 
będzie przez najbardziej malownicze za-
kątki terenu, gdzie zorganizujemy próby 

umożliwiające rywalizację w samocho-
dach, przetestujemy sprawność fizyczną, 
wiedzę merytoryczną, a często bystrość  
i spostrzegawczość. spróbujemy, nie zdra- 
dzając wielu tajemnic i niespodzianek, 
przybliżyć państwu każdą z nich. 

Rajdowe atrakcje
Na wszystkich, którzy wybrali trasę tere-
nową, czekają prawie wyłącznie nieutwar-
dzone nawierzchnie. Drogi, po których 
będą przejeżdżać subaru, przebiegają czę-
sto w samym sercu puszczy. prosimy więc 
nie ścigać się z żubrami – one też mają 
napęd na „cztery łapy”. Dla odważnych 
przygotowaliśmy ostre podjazdy i zjazdy 
gwarantujące sporą dawkę adrenaliny. 

wszystkim proponujemy zabrać do auta 
kąpielówki. zdradzimy, że mogą oka-
zać się bardzo przydatne. i to nie tylko  
w jednym przypadku. Na pewno warto 
też poćwiczyć mięśnie rąk i zmierzyć się 
z lękiem wysokości. Dzieci będą miały 
okazję bardzo bliskiego kontaktu z czwo-
ronożnymi przyjaciółmi należącymi do 
różnych gatunków, a przedstawicielom 
załóg znacznie dodamy wzrostu. 
Dla samochodów trasy szosowej, w od-
różnieniu od poprzedniej, przygotowali-
śmy drogi twarde, w większości bardzo 
równe. Nie oznacza to oczywiście, że bę-
dzie tylko asfalt. zadbaliśmy o wszystkie 
typy nawierzchni. umiejętności kierow-
cy i zgranie załogi sprawdzimy podczas fo
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regionu są bardzo przyjaźni i jesteśmy 
pewni, że podczas kilkudniowego pobytu 
będą mieli państwo okazję niejednokrotnie 
się o tym przekonać.

kilku szybkich prób samochodowych. 
Nie bez znaczenia będzie również zmysł 
równowagi i dobra celność. warto też 
przypomnieć sobie zasady udzielania 
pierwszej pomocy. i znów kilkudziesię-
ciu śmiałkom dodamy centymetrów. 
wszystkich, którzy wolą rywalizację poza 
samochodami i bliższe poznanie regio-
nu, usatysfakcjonuje trasa turystyczna. 
Na początek proponujemy spotkanie 
z lokalnymi indianami. Dobrze by było 
gdyby również i w państwa samochodach 
pojawiły się kąpielówki. gwarantujemy 
oczywiście mnóstwo ciekawych miejsc 
i sporo zwiedzania. tu również nie bez 
znaczenia będzie, podobnie jak u szosow-
ców, zmysł równowagi i dobra celność. 
przybliżymy państwu wielokulturowość 
i zróżnicowanie religijne regionu, ale też 
piękno i dzikość otaczającej przyrody. 

Będzie się działo
wspólnym elementem dla wszystkich tras 
będzie lunch w wiosce tatarskiej. tam 
też, poza napełnieniem wygłodniałych 
brzuchów bardzo tradycyjnym jedzeniem, 

czekać będą zadania, w których można 
zdobyć dodatkowe punkty. rada – jeść 
należy na tyle dużo, ale i nie za mało, aby 
wciąż zachować wyśmienity wzrok. Na 
pewno się przyda. 
Na każdej trasie będą też krótkie chwile 
wytchnienia okraszone lokalnymi napo-
jami. wszyscy zapewne znajdą coś dla 
siebie – element rywalizacji, w którym po-
czują się najlepiej, a emocji na pewno nie  
zabraknie.
po całym dniu pełnym wrażeń, nowych 
wiadomości, pięknych obrazów czekać 
będziemy na państwa w Bazie zlotu. 
przy wyśmienitym jedzeniu i trun-
kach- -niespodziankach ogłosimy wyni-
ki całodziennej rywalizacji, nagrodzimy 
najlepszych. Nasi wszędobylscy reporte-
rzy przedstawią na gorąco efekty swojej 
pracy. przygotowaliśmy również pokazy 
pełne adrenaliny, a dla dzieci specjalne 
centrum atrakcji. Każdy powinien zna-
leźć miejsce najbardziej odpowiednie dla 
siebie. Będzie DJ z elektroniczną muzyką 
i mnóstwem kolorowych świateł, roman-
tyczne ognisko z lokalną muzyką na żywo,  

zespół grający największe przeboje. mamy 
nadzieję, że dopiero wschodzące słońce 
wskaże nam drogi powrotne do hoteli,  
a nogi będą bolały od tańca. 
zaczynamy odliczać dni, a państwo?  

Partnerzy IV Zlotu Plejad:
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pomiędzy rajdem 
a szkoleniem, 
przygotowywaniem trasy 
terenowej na IV Zlot plejad  

wydarzenia

JM: Na początku gratuluję kolejnego 
udanego Dakaru. Bardzo się cieszymy, 
że mimo wyjątkowo aktywnego życia 
i po brzegi wypełnionego planu dnia 
znajdujesz czas na wzięcie udziału 
w przygotowaniach IV Zlotu Plejad.
JK: Dziękuję za gratulacje. Jestem bar-
dzo emocjonalnie związany z marką su- 
baru i wprost nie wyobrażam sobie, żeby 
mogło mnie w takiej chwili zabraknąć.

JM: Jak się zaczęła Twoja przyjaźń 
z Plejadami?
JK: Na pierwszy mój zlot, to było chyba 
trzy lata temu, zostałem zaproszony wraz 
z leszkiem Kuzajem jako członek solid-
nego zespołu stt racing. przejechałem 
trasę terenową, a potem przy ognisku dys-
kutowałem z uczestnikami. mam w tym 
spore doświadczenie, więc mogłem służyć 
konkretnymi radami, np. jak należało po-
konać dany odcinek, podjazd czy zjazd.

JM: Na pierwszym Zlocie byłeś więc 
ekspertem. Tym bardziej miło nam, że 
już na następnym zgodziłeś się oso-
biście tworzyć trasę terenową. Mogę 
zdradzić, że tegoroczna również jest 
Twojego autorstwa. Jak będzie wyglą-
dała?
JK: Normalnie. Będzie z górki i pod górkę. 
i troszkę takiego szuterku. zakręt przy 
kościółku w Krynkach i przez lasek. i lądu-
jemy u tatarzynki (śmiech). super po pro-
stu. a tak poważnie to same proste trasy.

JM: Widzę, że lubisz żartować. Będzie 
szybko?
JK: Bardzo szybko (śmiech). a teraz 
już poważnie. trasa jest wyjątkowo 

malownicza. przebiega przez tereny,  
z którymi jestem emocjonalnie związany. 
wielokrotnie je przejechałem, bo jest to 
moje stałe miejsce, w którym przygo-
towuję się do rajdu Dakar. Jeżdżę tu 
zarówno samochodami, jak i motorami. 
wciąż jeżdżę, co oznacza, że trasy są na-
prawdę bardzo fajne. 

JM: Czyli uczestnicy IV Zlotu Plejad 
będą mieli namiastkę Dakaru?
JK: ze względu na kontakt ze mną 
– na pewno (śmiech).

JM: Jakie rady masz dla uczestników 
tegorocznego Zlotu, aby mogli jak 
najprzyjemniej spędzić cały dzień na 
trasie? Powinni się jakoś specjalnie 
przygotować, ubrać? 
JK: pogodę zapewniliśmy. Kupiliśmy 
specjalne rakiety, które w razie czego 
rozpędzą brzydkie chmury (śmiech). to 
oczywiście żart, choć pogodę naprawdę 
zamówiliśmy. a jeśli coś by poszło nie 
tak, to lepiej być zabezpieczonym i mieć 
przeciwdeszczowe ubranka w samocho-
dzie. i kąpielówki również – przyda-
dzą się podczas jednego z zadań. poza 
tym, nic specjalnego – zlotowa koszulka 
i dużo dobrego humoru.

JM: A buty?
JK: paniom odradzam szpilki (śmiech). 
to może być zaskoczeniem, ale znaleźli-
śmy na podlasiu prawdziwe góry. Będzie-
my więc jeździć w górę i w dół. często 
po piasku. Dobrze więc, żeby buty były 
przede wszystkim wygodne, nigdzie nie 
obcierały. Najlepiej oczywiście mocne, 
traperowate.

JM: Rozumiem, że poza tym, że przy-
gotowujesz trasę terenową, na samym 
Zlocie będzie można spotkać się z Tobą 
i na gorąco wymieniać uwagi na temat 
sposobu pokonywania różnych tras.
JK: oczywiście, jestem cały czas do dys-
pozycji. podczas zlotu będę zarówno na 
trasie, jak i potem na wieczornej impre-
zie. Będziemy mogli poruszyć wszystkie 
tematy. liczę na długie rozmowy do bia-
łego rana przy wyśmienitych trunkach.

JM: Wszyscy postrzegają Cię jako  
faceta z ziarenkiem piasku w ser-
cu. Kochasz terenowe samochody,  fo
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Rajdowiec z ziarenkiem

piasku w sercu
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a treningiem judo udaje mi się spotkać na krótką 
pogawędkę z jarkiem Kazberukiem. to pierwszy i jak do tej 
pory jedyny polak, który trzykrotnie wystartował w rajdzie 
paryż–dakar, za każdym razem meldując się na mecie.

jeździsz na kolejne Dakary, a na co 
dzień poruszasz się mocno „wyścigo-
wym” samochodem – Imprezą STI.
JK: No bo ja kocham i takie auta. Nie wzią-
łem się od razu z terenu. miałem w swoim 
życiu epizod rajdowy. przez chwilkę starto-
wałem w rajdowych samochodowych mi-
strzostwach polski. mimo iż zmieniłem dy-
scyplinę, ten demon prędkości i dynamiki 
cały czas mnie pociąga. ale poza tym prze-
de wszystkim lubię jeździć samochodami 
pewnymi. Bezpiecznymi. takimi, które 
świetnie pokonują zakręty, mają rewela-
cyjne hamulce i bardzo dobre zawieszenie. 
właśnie sti jest tego kwintesencją. a poza 

tym subaru to subaru . marka, której am-
basadorem czuję się od kilku lat i z którą 
jestem emocjonalnie związany.

JM: Na koniec pytanie, które pew-
nie wszyscy Ci zadają, ale też więk-
szość Polaków jest ciekawa odpowie-
dzi – sportowe plany na przyszłość. 
Czy w kolejnym roku zobaczymy Cię 
ponownie na Dakarze? I ponownie  
na mecie?
JK: Na Dakar wybieram się każdego roku. 
i wygląda na to, że dopóki będę dawał 
radę, nic mnie przed pustynią nie po-
wstrzyma. przyznam ci się jednak, że po 

każdym rajdzie obiecuję sobie, że już nigdy 
więcej. ale wygląda na to, że oszukuję sa-
mego siebie. oczywiście w kolejnym Da-
karze też chcę wystartować. w tej chwili 
nie mam jeszcze sprecyzowanych planów. 
za wcześnie, żeby mówić, z kim i jakim 
samochodem. w polsce nie jest łatwo  
o sponsora, o jakim by się marzyło. ale 
zrobię wszystko, żeby czymś na pustynię 
„polecieć”. a meta? sama najlepiej wiesz, 
jakie są sporty motorowe. Jak człowiek 
startuje, to jego celem jest meta. ale 
bywa różnie. tak jak do tej pory, mam 
nadzieję i dołożę wszelkich starań, żeby 
dobrze kończyć to, co zaczynam. teraz 
startuję w mistrzostwach polski Długo-
dystansowych typu h6. oczywiście sa-
mochodów terenowych. to długie, sześ-
ciogodzinne rajdy i dobre przygotowanie 
pod kątem Dakaru. poza tym sprawiają 
mi frajdę i dają niezłą satysfakcję, a to 
chyba jest w życiu najważniejsze. mogę 
zdradzić, że wspólnie z moimi przyja-
ciółmi pracuję nad dużym projektem.  
Na zlocie, jak powiedziałaś, będziemy 
mieć namiastkę Dakaru, sprawdzimy 
więc, czy Forester nadaje się na rajdówkę.

JM: Jesteś bardzo tajemniczy, ale duet 
Subaru – Kazberuk bardzo by nam się 
podobał. Nie będę więc ciągnąć Cię 
za język, ale mocno trzymam kciuki.  
Na zakończenie powiedz nam, czy 
w tym roku kibice mogą spotkać 
Cię tylko na piaskach?
JK: oczywiście, że nie. przyjaźnię się 
z leszkiem Kuzajem, jestem jego zago-
rzałym fanem. poza tym, jak już wspo-
mniałem, jestem również członkiem 
zespołu stt racing, który na stałe jest 
związany z subaru poland rally team. 
więc jeśli tylko pojawia się taka możli-
wość i nie koliduje to z moimi zajęciami, 
chętnie pojawiam się na rajdach. Dopin-
guję z zaangażowaniem moich kolegów 
i można mnie spotkać pod niebieskim 
namiotem ze znakiem plejad. 

JM: Bardzo dziękuję za rozmowę.
JK: Dziękuję również i do zobaczenia 
na iV zlocie plejad.  
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Zawsze przyjemnie jest obejrzeć ciekawy 
film lub posłuchać dobrej muzyki, zwłaszcza 
jeśli jej dźwięki rozbrzmiewają w głośnikach 
mknącego po drodze samochodu. Oto nasza 

w trasie

Konkurs 
Dla wielbicieli i znawców rajdów samochodowych mamy pytanie: Ile koni mechanicznych ma Subaru Impreza 
WRX STI N12, za kierownicą której aktualny Mistrz Polski startuje w rajdach samochodowych?

Prawidłowe odpowiedzi należy wysyłać na adres e-mail: redakcja@plejady.subaru.pl  
Co 10. osoba, która wyśle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę, z puli 15 przewidzianych.

Czarna 
Białostocka

Studzianki

Białystok

Bobrowa

Supraśl Lipowy Most

Poczopek Krynki

Kruszyniany

B I A Ł O R U Ś

Behoniki

Sokółka

Bobrowa

Lipowy Most

Kruszyniany

IV Zlot plejad 15 – 17.06.2007 
już za kilka dni poniższe miejsca, znane w tej chwili 
jedynie ze zdjęć, staną się kolebką wielu fantastycznych 
wspomnień. do zobaczenia na podlasiu!
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Auto Świat 
nr 10 (5 marca 2007)
„dwie strony raportu” 
subaru Legacy
„(...) Bez względu na generację 
modelu, odsetek usterek 

waha się pomiędzy 6,3% a 14,3%. a warto 
powiedzieć, że to stosunkowo rozbudowana 
konstrukcja (napęd wszystkich kół, silniki 
typu bokser). wśród klasowych konkurentów 
z kategorii 6- i 7-latków model ten przegrywa 
tylko z avensisem. (...)”

Home & Market, 
nr 3 (marzec 2007)
„Gala Home & Market”
„(...) na uroczystej Gali 
Finansowej Home 
& Market rozdane 

zostały statuetki najlepszego 
Partnera w Biznesie. nagrodzonymi 
były najlepsze i najefektowniejsze 
przedsiębiorstwa, m.in. kredyt Bank, subaru, 
Bdo, sas Institute. Imprezę z rozmachem 
poprowadził Marek zuber. (...)”

Wysokie Obroty 
nr 9 (8 marca 2007)
 „Impreza z kuzajem 
– subaru Impreza 
wRX stI sPRt 

              – za kierownicą”
„(...) akcesoriów tuningowych do subaru 
jest tyle, że każdy może stworzyć sobie 
niepowtarzalny egzemplarz. (...)”
„(...) sPRt to wersja bodaj najbliższa 
rajdowemu odpowiednikowi, na dodatek 
ozdobiona specjalną dedykacją. (...)”
„(...) model powstał zaledwie 
w 15 egzemplarzach, które rozeszły się 
jak świeże bułki. (...)”
„(...) to właśnie „pan Leszek” jest współautorem 
drogowej wersji sPRt – czego nie omieszkał 
sam zaznaczyć, składając autograf 
na tabliczce umieszczonej na samym 
środku deski rozdzielczej. (...)”
„(...) Impreza sPRt powstała dla uczczenia 
rajdowych sukcesów subaru w Polsce. (...)”
„(...) aby utrzymać gwarancję na 
samochód, polski przedstawiciel subaru 
sięgnął po Prodrive Performance Pack 
– zestaw przeróbek podnoszących moc 
silnika do 320kM, a moment obrotowy 
z 392 do 450 nm. (...)”
„(...) ten pakiet to nie tylko 
przeprogramowanie komputera, 
ale również bardziej wydajna pompa 
paliwowa oraz dostosowany do całości 

wydech ze stali nierdzewnej. zmiany 
nastąpiły również w zawieszeniu, 
które dzięki krótszym sprężynom trzyma 
nadwozie Imprezy o 2 cm bliżej nawierzchni. 
do tego doszły grubsze stabilizatory 
oraz zmienione wahacze z tyłu. (...)”
„(...) w oficjalnej ulotce reklamującej 
ten model czytamy: »wersja ta ma wybitnie 
sportowy charakter«. (...)” 
„(...) zmiany w zawieszeniu oraz mały spojler 
pod zderzakiem sprawiają, że nawet przy 
dużych prędkościach auto prowadzi się 
niezwykle stabilnie. (...)”
„(...) możliwość rozpędzania do setki 
w 5,2 s ile razy dusza zapragnie, bez 
szkody dla trwałości spiekanego sprzęgła, 
wydaje się kusząca. (...)”
 

Auto Motor i Sport  
nr 3 (marzec 2007) 

 „RzĄdY kÓŁ 
– raport z jazdy”
„(...) solidnie zmontowane 
wnętrze utrzymane jest 

w konserwatywnym stylu; podobnie jak 
dynamiczny silnik typu bokser – klasyka  
w subaru. (...)”
„(...) zresztą zadziwia nie tylko prędkość, 
ale i styl. Forester, zbudowany na płycie 
podłogowej Imprezy, zakręty pokonuje 
z niedużo mniejszą gracją niż ona. 
nawet gdy przejeżdża je z dużą prędkością, 
nadwozie auta przychyla się tylko nieznacznie. 
dzięki 2,5-litrowemu turbodoładowanemu 
silnikowi, który niepozornego Forestera 
rozpędza od 0 do 100 km/h zaledwie 
w sześć sekund, nadążyć za nim na prostej 
też trudno. Moment obrotowy o wysokiej 
wartości, dostępny już przy niskiej prędkości 
obrotowej silnika i przenoszony na obie osie, 
owocuje znakomitą elastycznością i trakcja 
w każdych warunkach. (...)”
„(...) Czy jest sucho, jedynie mokro, 
czy wręcz ślisko – Forester odjeżdża 
do przodu na zwykłych drogach 
jak wystrzelony z procy. (...)”

Auto Moto 
nr 4 (kwiecień 2007)
„Przegląd samochodów: 
klasa wyższa/luksusowe 
– subaru Legacy”
„(...) Legacy to auto, o 

którym można mówić właściwie tylko w 
superlatywach. Ma przestronną, bardzo 
wygodną kabinę pasażerską, którą 
perfekcyjnie wykończono znakomitej jakości 
materiałami. Bagażnik sedana trzeba ocenić 

dobrze, zaś wersji kombi – już bardzo dobrze, 
nie tylko ze względu na dużą pojemność, 
ale i równą podłogę oraz wykończenie 
nie ustępujące jakością kokpitowi. Legacy 
ma znakomity układ napędowy 4x4, 
pozwalający na bezpieczną jazdę w każdych 
warunkach drogowych. (...)”
„(...) doskonale wyważone silniki 
o przeciwsobnym układzie cylindrów cechuje 
wysoka kultura pracy. Już najsłabszy motor 2.0 
spełni wymagania większości kierowców, . (...)”
„(...) kabina jest bardzo przestronna, fotele 
obszerne i naprawdę komfortowe. (...)”
„(...) wysoka niezawodność, 
świetna kultura pracy silników, 
bardzo dobre własności jezdne. (...)”

Auto Moto 
nr 4 (kwiecień 2007)
„Przegląd samochodów: 
auta terenowe – subaru 
Forester”
„(...) doskonała trakcja, 

bardzo dobre osiągi (turbo), trwałość 
mechaniczna, wysoka jakość. (...)”

Auto Moto 
nr 4 (kwiecień 2007)  

 „Przegląd samochodów: 
auta sportowe  
– subaru Impreza
„(...) dobra jakość 

materiałów wykończeniowych i czytelny 
kokpit to standard w Imprezie. (...)”
„(...) szeroki zakres regulacji ustawień 
foteli pozwala na zajęcie optymalnej 
pozycji. (...)”
„(...) wnętrze popisuje się doskonałą 
ergonomią i wystarczającą ilością  
miejsca dla czterech dorosłych osób. 
Miłe wrażenie sprawia kokpit z czytelnym 
zestawem wskaźników i przełącznikami 
w zasięgu ręki. Pozycja zajmowana 
w fantastycznie wyprofilowanych 
fotelach nasuwa skojarzenia 
z samochodami rajdowymi. (...)”
„(...)Fantastyczne właściwości jezdne, 
precyzyjny układ kierowniczy, 
niezawodność. (...)”
„(...) najwięcej przyjemności dostarcza 
jazda Imprezą. stały napęd na cztery koła 
z idealnym rozdziałem momentu 50:50 
pomiędzy osiami zapewnia bardzo dobrą 
przyczepność w każdych warunkach 
drogowych. (...)”
„(...) w topowej wersji sti to prawdziwy 
dostawca najlepszych emocji. (...)”
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