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i biznesu, ceni¹cych Forestera g³ównie ze wzglêdu 
na jego bezpieczeñstwo, dynamikê, komfort 
i  ró¿norodne mo¿liwoœci u¿ytkowania. 
125-konny Forester z silnikiem atmosferycznym 
by³ nabywany g³ównie przez u¿ytkowników fakty-
cznie wykorzystuj¹cych jego mo¿liwoœci trakcyjne, 
czy to do jazdy w terenie, czy te¿ w warunkach 
zimowych.  

Koncepcja i charakter

Za³o¿enia koncepcyjne drugiej generacji, cie-
sz¹cego siê na ca³ym œwiecie bardzo dobr¹ opini¹, 
Forestera obejmowa³y cztery podstawowe punkty :
1. Dalsze udoskonalenie odpowiedzialnych za 

aktywne bezpieczeñstwo znakomitych para-
metrów   dynamicznych;

nie obarczonymi typowymi dla tej kategorii proble-
mami: z³ym zachowaniem siê na drodze na skutek 
typowo terenowych zawieszeñ, wysoko po³o¿o-
nego œrodka ciê¿koœci, du¿ej masy w³asnej i wyni-
kaj¹cej z niej kiepskiej dynamiki i ekonomiki, oraz 
niewystarczaj¹cego bezpieczeñstwa pasywnego 
i aktywnego.
Poniewa¿, w przekroju œwiatowym, ok. 90% samo-
chodów klasy „off-road” nigdy nie opuszcza dróg 
utwardzonych, dla wiêkszoœci potencjalnych na-
bywców ich nieco lepsze mo¿liwoœci terenowe nie 
stanowi³y ju¿ wystarczaj¹cego argumentu do akce-
ptowania wynikaj¹cych z konstrukcji kompromi-
sów: SUV zaczê³y szybko zwiêkszaæ swój udzia³ 
 statystykach sprzeda¿y.
W Polsce, pomimo fatalnego stanu dróg, fawory-
zuj¹cego u¿ywanie w³aœnie samochodów typu SUV, 

ich sprzeda¿ nie rozwinê³a siê tak szybko, jak 
w bardziej zaawansowanych w zakresie motory-
zacji krajach. W roku 2001 segment ten zanotowa³ 
sprzeda¿ ok. 1500 samochodów. Przyczyn¹ tego 
stanu rzeczy jest w znacznej mierze brak œwia-
domoœci zalet wynikaj¹cych z zastosowania napêdu 
wszystkich kó³, oraz ich wiêkszych rozmiarów.
W efekcie samochody tego typu, w porównaniu 
z tradycyjnymi, oferuj¹ zarówno wiêkszy zapas 
aktywnego bezpieczeñstwa, jak i wiêksz¹ odpor-
noœæ podzespo³ów na powszechne u nas dziury 
i nierównoœci nawierzchni. Inn¹ przyczyn¹ stosun-
kowo jeszcze niewielkiej akceptacji tej klasy 
pojazdów, jest przywi¹zanie konserwatywnie 
nastawionych klientów do bardziej tradycyjnych 
rozwi¹zañ, czy te¿ symboli spo³ecznego statusu.
Niemniej, tak¿e w Polsce samochody typu SUV 
pozyskuj¹ sobie coraz wiêcej zwolenników, którzy  
raz przekonawszy siê o ich zaletach, pozostaj¹ 
wierni tej kategorii. 
Subaru do tej pory sprzeda³o na rynku polskim 215 
Foresterów, z czego 75% przypad³o na szczególnie 
dynamiczn¹, 177  konn¹ wersjê S-Turbo. Do grona 
naszych klientów mieliœmy przyjemnoœæ zaliczyæ 
wiele znanych osobistoœci ze œwiata kultury, sportu

„Kreatywnoœæ jest przepustk¹ do Przysz³oœci”
Norbert Stoffel

Druga generacja Forestera to najnowszy 
produkt Subaru, œwiatowego lidera w produkcji 
samochodów osobowych z napêdem wszystkich kó³. 
Samochód stanowi¹cy udan¹ syntezê stylistyki i 
mo¿liwoœci terenowych klasy SUV, z aktywnym 
bezpieczeñstwem, dynamik¹ i komfortem limuzy-
ny oraz wielorakimi mo¿liwoœciami u¿ytkowymi 
samochodu kombi.W tym sensie nowy Forester 
jest pojazdem przekraczaj¹cym granice klas 
„Crossover”, w najlepszym tego s³owa znaczeniu. 

Segment rynkowy.

Segment samochodów SUV cieszy siê na 
œwiecie, od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, stale 
rosn¹cym powodzeniem. Rozwój ten spowodowany 
zosta³ zainteresowaniem klientów samochodami 
posiadaj¹cymi pewne mo¿liwoœci terenowe, lecz 

Przyznam, ¿e jako absolutny nowicjusz 
w dziedzinie wydawniczej z pewnym „dr¿eniem 
serca” oddajê w Pañstwa rêce pierwszy numer 
naszego magazynu „Plejady”. Ma on staæ siê 
kolejnym krokiem w tworzeniu Klubu Subaru, 
o którego powstanie coraz czêœciej pytaj¹ nasi 
klienci, sympatycy, a tak¿e przedstawiciele han-
dlowi. Informacje o firmie, o nowych produktach, 
o losach naszych za³óg rajdowych, a w przysz³oœci 
tak¿e o dzia³alnoœci Klubu, maja stanowiæ g³ówn¹ 
treœæ naszego pisma. Liczymy równie¿ bardzo na 
Pañstwa wspó³pracê w jego tworzeniu. Bêdziemy 
wdziêczni za wszelkie sugestie dotycz¹ce formy 
i treœci Plejad.
Z najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ opublikujemy Pañ-
stwa listy dotycz¹ce prze¿yæ czy ciekawych spo-
strze¿eñ, niekoniecznie bezpoœrednio zwi¹zanych z 
nasz¹ firm¹.
W aktualnym wydaniu informujemy o nowych 
modelach Subaru Foresterze i studyjnym B11S. 
Ponadto przekazujemy krótkie sprawozdania 
z rajdów Szwecji i Turcji, przedstawiamy naszego 
partnera Subaru Dawoj oraz powsta³¹ z inicjatywy 
SIP i Krzysztofa Ho³owczyca Szko³ê Jazdy Subaru. 
Nie brakuje równie¿ ciekawych wywiadów i infor-
macji o nowej stronie internetowej naszej firmy. 
¯yczê przyjemnej lektury.

Prezes Subaru Import Polska
Witold Rogalski
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2. Osi¹gniêcie najwy¿szego poziomu bezpieczeñ-
stwa pasywnego;

3. Poprawienie ergonomii i komfortu;
4. Nowoczesna stylizacja nadwozia, podkreœlaj¹ca 

charakter i mo¿liwoœci samochodu.

Karoseria i wnêtrze

Nowa stylizacja nadwozia ³¹czy w sobie 
funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ. Charakterystyczny 
kszta³t przodu samochodu podkreœla mo¿liwoœci 
terenowe Forestera i pokrewieñstwo z innymi 
modelami Subaru. Masywny ty³, z du¿ymi piono-

terenowych.
Pomimo praktycznie niezmienionych rozmiarów 
zewnêtrznych, nowy Forester oferuje znacznie 
wiêcej miejsca pasa¿erom. Poprzez wy¿sz¹ pozycjê 
przednich foteli zwiêkszy³a siê iloœæ miejsca dla stóp 
tylnych pasa¿erów o 15mm, podczas, gdy prze-
strzeñ pomiêdzy przednimi i tylnymi siedzeniami 
wzros³a o 25mm. Dziêki mo¿liwoœci szerszego 
otwarcia tylnych drzwi oraz innemu wyprofilowa-
niu progów, zajmowanie miejsca z ty³u sta³o siê 
jeszcze ³atwiejsze. Wiêkszy zakres regulacji 
pionowej fotela kierowcy oraz kierownicy u³atwia 
znalezienie optymalnej pozycji w „miejscu pracy”.  

wymi œwiat³ami, zrywa kompletnie ze stylizacj¹ 
poprzednika. Samochód wygl¹da ogólnie na 
wiêkszy i ciê¿szy, w rzeczywistoœci jednak jest 
o 1cm krótszy, podczas, gdy szerokoœæ i wysokoœæ 
praktycznie nie uleg³y zmianie.
W przeciwieñstwie do powszechnego trendu, tak¿e 
ciê¿ar samochodu,  pomimo znacznie sztywniejszej 
karoserii, nie zosta³ podwy¿szony.
Przeciwnie, dziêki zastosowaniu komponentów ze 
stopów lekkich, faktycznie zosta³ zredukowany 
o 30kg (Turbo:20kg).
W konstrukcji nowej karoserii zastosowano 
w szerokim zakresie CAE (Computer Aided 
Engineering). Struktura klatki bezpieczeñstwa 
wykonana jest ze stali ocynkowanej, i zawiera 
zamkniête profile poprzeczne, podwy¿szaj¹ce 
bezpieczeñstwo, zw³aszcza w przypadku zderzenia 
bocznego. Sztywnoœæ karoserii wzros³a o 29% , co 
oprócz bezpieczeñstwa pasywnego pozwoli³o na 
dalsz¹ poprawê komfortu jazdy i trwa³oœci 
samochodu. 
Aerodynamika Forestera tak¿e zosta³a udosko-
nalona (Cw: 0,36), co nie pozosta³o bez pozy-
tywnego wp³ywu na prêdkoœæ maksymaln¹ 
i zmniejszenie zu¿ycia paliwa. Pomimo tych zmian 
w³aœciciel nowego Forestera nie musi parkowaæ „na 
wyczucie”,  wysoko po³o¿ona pokrywa silnika jest, 
nawet w swej przedniej czêœci, dobrze widoczna 
z fotela kierowcy, u³atwiaj¹c manewry parkowa-
nia, czy przejazdy w trudniejszych warunkach 
terenowych.

znalezienie optymalnej pozycji w „miejscu pracy”.  
Drobiazgi codziennego u¿ytku znajduj¹ miejsce 
w wielu schowkach na desce rozdzielczej, konsoli 
centralnej i dachowej.

Przestrzeñ ³adunkowa

£atwo dostêpna przestrzeñ ³adunkowa ma 
pojemnoœæ ok. 400 litrów (pod pokryw¹), 
z mo¿liwoœci¹ jej powiêkszenia do maksymalnie 
1629 litrów - wartoœci odpowiadaj¹cej d³u¿szym od 
Forestera samochodom typu kombi. Pod pod³og¹ 
baga¿nika znajduj¹ siê dodatkowe schowki 
umo¿liwiaj¹ce przewo¿enie ró¿nych drobiazgów. 
Jedna z bocznych kieszeni, podobnie jak w scho-
wek na konsoli centralnej, wyposa¿ona jest 

spalin odpowiedzialny jest trójdro¿ny katalizator, 
eliminuj¹cy 99% sk³adników szkodliwych. Nad 
ca³oœci¹ czuwa komputer zaopatrzony w funkcje 
rozpoznawania i zapamiêtywania ew. b³êdów  oraz 
program awaryjny. Obydwie jednostki napêdowe 
zosta³y zoptymalizowane w zakresie emisji spalin, 
zu¿ycia paliwa i przebiegu momentu obrotowego 
w dolnym i œrednim zakresie obrotów.
Wyniki przeprowadzonych zmian konstrukcyjnych 
s¹ bardziej ni¿ przekonywuj¹ce: zu¿ycie paliwa 
Forestera 2.0 (XG/XL) zosta³o zmniejszone o 12%, 
dziêki czemu sta³ siê najoszczêdniejszym samo-
chodem z silnikiem benzynowym w swojej klasie. 
Silnik wolnoss¹cy Forestera XG i XL o poje-

3 mnoœci 1994 cm rozwija maksymaln¹ moc 92kW 
(125 KM) przy 5.600 obr/min, oraz moment 
obrotowy 184 Nm przy 3.600 obr/min.  
Turbodo³adowany silnik Forestera XT o iden-
tycznej pojemnoœci osi¹ga moc 130kW (177KM) 
przy 5.600 obr/min oraz moment obrotowy 245 
Nm ju¿ przy 3.200 obr/min. Nowa turbosprê¿arka 
o mniejszej masie wirnika oraz elektronicznie 
sterowane ciœnienie do³adowania umo¿liwi³y jesz-
cze bardziej spontaniczn¹ reakcjê na zmianê 
po³o¿enia peda³u gazu oraz wy¿szy moment 
obrotowy w dolnym i œrednim zakresie obrotów.

Uk³ad przeniesienia napêdu 

Forester dysponuje, podobnie jak wszystkie 
samochody ze sta³ym napêdem wszystkich kó³, 
dodatkowym zapasem bezpieczeñstwa aktyw-
nego: lepsz¹ trakcj¹ i zoptymalizowanym rozk³a-
dem si³ podczas pokonywania zakrêtów.

w dodatkowe gniazdko 12V pozwalaj¹ce na 
bezproblemowe pod³¹czenie przenoœnej ch³odziar-
ki, czy coraz bardziej dziœ popularnego laptopa.

Silniki

Napêd Forestera zapewniaj¹, znane ze swej 
niezawodnoœci i kultury pracy, 16-zaworowe silniki 
„bokser”. Zarówno blok, jak i g³owice wykonane s¹ 
z aluminium. Zasilanie zapewnia elektronicznie 
sterowany wtrysk wielopunktowy. Za oczyszczanie 
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W wyposa¿eniu seryjnym oferuje symetryczny 
system napêdu z centralnym dyferencja³em 
i równomiernym rozdzia³em si³y napêdowej 
pomiêdzy osiami. W przypadku wyst¹pienia ró¿nic 
w obrotach kó³ osi przedniej i tylnej, wkracza do 
akcji blokada wiskotyczna centralnego dyferencja-
³u. Podobna blokada znajduje zastosowanie tak¿e 
w dyferencjale osi tylnej (w poprzednim modelu 
dostêpna tylko w wersji turbo). Forester XG i XL 
(z silnikiem atmosferycznym) dysponuje, w po³¹-
czeniu z manualn¹ skrzyni¹ biegów, dodatkowo 
przek³adni¹ redukcyjn¹ (1,45:1): jej zastosowanie 
umo¿liwia pokonywanie trudniejszych pasa¿y w te-
renie, ruszanie samochodem z ciê¿k¹ przyczep¹ 
bez nadmiernego obci¹¿ania sprzêg³a, czy te¿ po 
prostu, bardziej dynamiczne przyspieszenie dziêki 
skróconym prze³o¿eniom. W przeciwieñstwie do 
wiêkszoœci tego typu rozwi¹zañ, do³¹czanie reduk-
cji nie wymaga zatrzymania samochodu, i mo¿e byæ 
dokonane praktycznie przy dowolnej prêdkoœci (a¿ 
do ok. 130 km/godz). 
Wszystkie Forestery z manualn¹ skrzyni¹ biegów 
posiadaj¹ tak¿e unikalne, dostêpne tylko w Subaru 
rozwi¹zanie znane pod nazw¹ „Hill-holder”, któr¹ 
to nazwê mo¿na dowolnie przet³umaczyæ jako 
hamulec górski. Po zahamowaniu samochodu 
i wciœniêciu peda³u sprzêg³a (np. zatrzymanie przed 
œwiat³ami na drodze prowadz¹cej pod górê), 
samochód nie cofa siê, nawet po zwolnieniu 
hamulca. Dopiero puszczenie peda³u sprzêg³a 
powoduje zanik ciœnienia w uk³adzie hamulcowym. 
W efekcie, ruszanie pod górê staje siê bardzo ³atwe, 
bez koniecznoœci u¿ywania hamulca postojowego 
(rêcznego).
Dostêpna opcjonalnie automatyczna skrzynia bie-
gów posiada tak¿e nieco inny system miêdzy-
osiowego rozdzia³u si³y napêdowej: elektronicznie 
sterowane, mokre sprzêg³o wielotarczowe jest 
w stanie, w razie koniecznoœci, doprowadziæ nawet 
do pe³nej blokady dyferencja³u centralnego.

Zawieszenie i hamulce

Niezale¿ne zawieszenie z przodu bazuje na 
systemie McPherson z progresywnymi resorami 
spiralnymi, wahaczami trójk¹tnymi i stabiliza-
torem o zwiêkszonej œrednicy. Równie¿ niezale¿ne 
zawieszenie tylne sk³ada siê z kolumn sprê¿yna 
/amortyzator, równoleg³ych wahaczy poprzecz-
nych i wahaczy pod³u¿nych. Zainstalowany jest 
tak¿e efektywniejszy system samopoziomowania 
nadwozia, zapewniaj¹cy sta³y przeœwit i optymaln¹ 
geometriê zawieszenia tylnego, niezale¿nie od 
stanu za³adowania samochodu. Równie¿ to 
rozwi¹zanie jest unikalne w klasie Forestera. 
Po³¹czenie zaawansowanej konstrukcji zawiesze-
nia, której baza pochodzi ze znanej z sukcesów 
sportowych Imprezy, ze sta³ym napêdem wszyst-
kich kó³ oraz nisko po³o¿onym œrodkiem ciê¿koœci 
gwarantuje optymalne po³¹czenie komfortu 
i sportowej charakterystyki prowadzenia. 

Modyfikacja uk³adu jezdnego objê³a, oprócz ju¿ 
wymienionych elementów, zwiêkszenie o 20mm 
rozstawu kó³, i zmniejszenie mas nieresorowanych, 
co doprowadzi³o do dalszej poprawy bezpieczeñ-
stwa aktywnego, poprzez szybsze reakcje zawie-
szenia i wiêksz¹ stabilnoœæ w zakrêtach.
Forester dysponuje 4-kana³owym, dostosowanym 
do wymagañ sta³ego napêdu wszystkich kó³ 
systemem ABS. Wentylowane hamulce tarczowe 
z przodu (bêbny z ty³u) zapewniaj¹ krótk¹ drogê 
hamowania. Znacznie szybsza wersja XT zaopat-
rzona zosta³a w system dopasowany do wy¿szych 
wymagañ dynamicznych. Powiêkszona do 294mm 
(poprzedni model 277mm) œrednica przednich, 
wentylowanych tarcz w po³¹czeniu z tylnymi 
hamulcami  tarczowymi i elektronicznie sterowa-
nym podzia³em si³y hamowania, zapewnia nawet 
w ekstremalnych warunkach optymalne opóŸnie-
nie. 

Dynamika i zu¿ycie paliwa.  

Zmodernizowane jednostki napêdowe w po³¹-
czeniu z poprawion¹ aerodynamik¹, zapewniaj¹ 
nowemu Foresterowi czo³owe miejsca w swej klasie.
Forester XT Turbo, pomimo zmniejszonego o 8% 
zu¿ycia paliwa (œrednio 9,8l / 100km), nie tylko 

maksymalna wynosi 180 km/godz (automat: 168) 
a przyspieszenie 0-100 km/godz 11,4s (automat: 
13,4 s).

Bezpieczeñstwo

Samochody Subaru znane s¹ z najwy¿szego 
poziomu aktywnego bezpieczeñstwa. Sta³y napêd 
wszystkich kó³ w po³¹czeniu z nisko po³o¿onym 
œrodkiem ciê¿koœci (dziêki zastosowaniu le¿¹cych 
silników przeciwsobnych), i dopracowanymi na 
trasach rajdowych zawieszeniami, pozwala na 
osi¹gniêcie jedynej w swoim rodzaju charaktery-
styki prowadzenia samochodu. Typowe SUV oferuj¹ 
swym w³aœcicielom zalety wynikaj¹ce z wy¿szej po-
zycji za kierownic¹ (lepsza widocznoœæ) oraz 
systemu napêdu gwarantuj¹cego lepsze w³asnoœci 
trakcyjne. Ponadto, dziêki wiêkszemu przeœwitowi i 
rozmiarowi kó³ s¹ mniej wra¿liwe na  typowe 
w Polsce  dziury w nawierzchni dróg i koleiny. Wad¹ 
wiêkszoœci typowych SUV jest z kolei nieco gorsze 
zachowanie w zakrêtach, wynikaj¹ce z wy¿-szego 
po³o¿enia œrodka ciê¿koœci. Dziêki specyfi-cznej, 
typowej dla Subaru konstrukcji, Forester ³¹czy w 
sobie wszystkie wymienione zalety optymalnego 
SUV, bez wspomnianych powy¿ej negatywnych 

negatywnych aspektów, bêd¹cych konsekwencj¹ 
wiêkszego przeœwitu i wy¿szej karoserii. Œrodek 
ciê¿koœci jest po³o¿ony 5-7 cm ni¿ej, ni¿ w tra-
dycyjnie skonstruowanych samochodach tej klasy. 
W zakresie bezpieczeñstwa pasywnego nowy 
Forester tak¿e ma siê czym pochwaliæ: poziome 
u³o¿enie silnika uniemo¿liwia penetracjê do 
wnêtrza klatki bezpieczeñstwa w przypadku zde-
rzenia czo³owego, wymuszaj¹c jego przesuniêcie 
pod pod³ogê. W efekcie strefa zgniotu jest d³u¿sza, 
ni¿ w porównywalnych pojazdach. Dziêki temu, 
w przeprowadzonym przez amerykañski Institute 
for Highway Safety teœcie zderzeniowym w ramach 
programu NCAP, Forester uzyska³ najlepsz¹ ocenê 
„best pick”.
Niezale¿nie od niezaprzeczalnej jakoœci karoserii 
nowego modelu, zosta³ on wyposa¿ony w wiele 

utrzyma³ sw¹ pozycjê najdynamiczniejszego 
samochodu w klasie, ale nawet powiêkszy³ sw¹ 
przewagê nad konkurentami: szybkoœæ max. 202 
km/godz (automat 195 km/godz) i przyspie-
szenie 0  100 km/godz w czasie 8,2 s (automat; 
8,7s) stawiaj¹ go w zakresie dynamiki na jednym 
poziomie z typowymi samochodami sportowymi.
W przypadku Foresterów z silnikami wolnoss¹cymi 
(XG/XL) szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na 
redukcjê zu¿ycia paliwa. Jego œrednia wartoœæ 
wynosi 8,5l / 100 km (automat: 8,6 l) i jest 
najlepsza w klasie dla silników benzynowych. 
Szczególnie zu¿ycie paliwa na poziomie zaledwie 
6,7 l / 100 km w cyklu pozamiejskim predystynuje  
Forestera do roli samochodu s³u¿¹cego do pokony-
wania d³ugich tras. Jednoczeœnie dynamika samo-
chodu jest bardziej ni¿ wystarczaj¹ca: prêdkoœæ 
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Leszek Kuzaj zamierza w tym 
sezonie walczyæ o tytu³ rajdo-
wego mistrza Europy. Dziêki 
podpisaniu kontraktu z bry-
tyjsk¹ firma Prodrive Mistrz 
Polski dysponowaæ bêdzie 

Subaru Imprez¹ WRC S8 - modelem w najnowszej 
specyfikacji dostêpnej dla tzw. kierowców niefabry-
cznych. Przy okazji prezentacji zespo³u w Polsce 
goœci³ przedstawiciel Prodrive'u - Kevin Morris.

Co sprawi³o, ¿e Prodrive, obs³uguj¹cy 
w rajdach do mistrzostw œwiata fabryczny 
zespó³ Subaru postanowi³ nawi¹zaæ wspó³-
pracê z Leszkiem Kuzajem ? 

Leszek Kuzaj bêdzie z pewnoœci¹ faworytem wœród 
pretendentów do tytu³u mistrza Europy w sezonie 
2003. Jest doskona³ym kierowc¹, znajduje siê 
w europejskej czo³ówce. Œwiadcz¹ o tym wyniki 
jakie osi¹ga³, startuj¹c w ubieg³ym roku 
w mistrzostwach Starego Kontynentu. Zreszt¹ 
znamy siê nie od dziœ, bo Leszek ju¿ kilka lat temu 
startowa³ Subaru Imprez¹ WRC zarówno w Polsce, 
jak i w Europie. Obie strony dosz³y do wniosku, ¿e 
warto nawi¹zaæ wspó³pracê. Naszym celem jest 
uczynienie wszystkiego aby pomóc Leszkowi 
w walce o tytu³. Prodrive bêdzie zaanga¿owany 
w dostarczenie wszelkich nowych rozwi¹zañ 
technologicznych, stosowanych w samochodach 
fabrycznych Subaru startuj¹cych w  MŒ.    

Czy wspó³praca z Leszkiem Kuzajem to 
element szerszego programu, który Pro-
drive oraz Subaru chc¹ realizowaæ w tej 
czêœci Europy ? 

W tym roku Subaru zamierza jeszcze bardziej 
zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ w rajdach samochodo-
wych, nie tylko poprzez Mistrzostwa Œwiata. Wa¿ne 
s¹ tak¿e mistrzostwa Europy - chcemy siêgn¹æ 
w nich po tytu³ mistrzowski. Wiele tras europejskich 
dorównuje pod wzglêdem trudnoœci odcinkom 

specjalnym na œwiecie. Chcemy pokazaæ, ¿e Subaru 
nie ma sobie równych tak¿e i w Europie.
Stworzyliœmy równie¿ ambitny projekt polegaj¹cy 
na przygotowaniu modeli Subaru Impreza WRX STi 
w grupie N. Samochód posiada zupe³nie now¹ 
homologacjê. Auta ju¿ je¿d¿¹ w mistrzostwach 
œwiata w tzw. klasie Production Cars oraz w mistrzo-

stwach Europy. Myœlê, ¿e staæ nas na prze³amanie 
dominacji Mitsubishi Lancerów w grupie N.
Je¿eli chodzi o Polskê, to z tego co wiem, Leszek 
zamierza wystartowaæ w kilku rajdach. Bêdzie to 
doskona³a okazja do pokazania naszego samocho-
du w Waszym kraju i wzmocnienia wizerunku 
Subaru w Polsce.  
W tym roku mija 10 lat odk¹d Subaru 
Impreza pojawi³a siê na trasach rajdowych. 
Zdobyliœcie wiele tytu³ów mistrzowskich. 
Rajdy przyczyni³y siê tak¿e do promocji 
marki Subaru. W czym tkwi sekret Waszych 
sukcesów ?

Po pierwsze doskona³y samochód, po drugie 
zastosowanie najnowszych osiagniêæ techniki 
i konsekwencja w d¹¿eniu do celu. Kiedy w 1993 
roku pojawi³ siê model Subaru Impreza wiedzie-
liœmy, ¿e chcemy nim wygrywaæ i zdobywaæ 
najwy¿sze laury. Jednoczeœnie wprowadziliœmy 
program marketingowy s³u¿¹cy budowaniu wize-
runku marki Subaru poprzez rajdy samochodowe, 
zgodnie z przes³aniem Subaru "Aktywna Jazda, 
Aktywne Bezpieczeñstwo". Uda³o siê. Jako pierwsi 
zaczêliœmy realizowaæ pe³ny program WRC. Nasze 
samochody nie mia³y sobie równych. Zdobyliœmy 
tytu³y mistrzów œwiata. I nadal chcemy wygrywaæ. 
Dla Prodrive'u  ka¿de zwyciêstwo, ka¿dy tytu³ mis-
trzowski jest zwieñczeniem wysi³ku jaki wk³adamy 
w nasza pracê. Mamy nadziejê,  ¿e tak bêdzie 
w tym roku w mistrzostwach œwiata i Europy.
A mo¿e Leszek "dorzuci" jeszcze tytu³ Mistrza 
Polski?....

Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³ £ukasz Kañski-Chmielewski 

PRODRIVE W POLSCE 

elementów zmniejszaj¹cych prawdopodobieñstwo 
odniesienia obra¿eñ podczas wypadku.
Dwustopniowe poduszki powietrzne przednie rea-
guj¹ zale¿nie od rozpoznanego stopnia przeci¹-
¿enia. Boczne poduszki powietrzne, dziêki specjal-
nej konstrukcji i kszta³towi, chroni¹ tak¿e g³owy 
przednich pasa¿erów. Aktywne zag³ówki zmniej-
szaj¹ prawdopodobieñstwo uszkodzenia krêgów 
szyjnych. Bezpieczny peda³ hamulca odpada 
w przypadku zderzenia, chroni¹c nogi kierowcy, 
a system ISOFIX umo¿liwia monta¿ bezpiecznych 
fotelików dzieciêcych. Kolejne elementy bezpie-
czeñstwa pasywnego to: napinacze przednich pa-
sów bezpieczeñstwa, regulacja wysokoœci górnych 
punktów mocowania pasów, tak¿e na tylnych 
zewnêtrznych miejscach, zag³ówek i 3-punktowy 
pas automatyczny na œrodkowym tylnym miejscu.
Kolejn¹ zalet¹ Forestera jest kompatybilnoœæ 
z innymi u¿ytkownikami drogi. W tym punkcie 
konwencjonalne SUV-y przez wy¿sze po³o¿enie 
zderzaków - s¹ nara¿one na krytykê. W Foreste-rze 
jednak rama pomocnicza, na której spoczywa 
silnik, zosta³a przed³u¿ona do przodu i w³¹czona do 
struktury przenosz¹cej si³y kolizji: przy zderzeniu 
z samochodem osobowym zachowana zostaje ta 
sama wysokoœæ struktur noœnych. Ponadto kon-
struktorzy zadbali o efektywn¹ ochronê pieszych. 

struktorzy zadbali o efektywn¹ ochronê pieszych. 
Aluminiowa pokrywa silnika znajduje siê w wiêk-
szej odleg³oœci od elementów mechanicznych, i zez-
wala na znaczne odkszta³cenia z jednoczesn¹ 
absorpcj¹ energii. Ramiona wycieraczek s¹ zamon-
towane na osiach z zaprogramowanymi punktami 
z³amania. Przy kolizji z pieszym zmniejsza to 
ryzyko odniesienia przez niego obra¿eñ.

Wprowadzenie na rynek polski, ceny 

Pierwsze Forestery nowej generacji znalaz³y 
siê w Polsce w paŸdzierniku ubieg³ego roku.
Samochód spotka³ siê z tak pozytywnym przy-
jêciem, ¿e ju¿ po miesi¹cu kontyngent 2002 (wersja 

jêciem, ¿e ju¿ po miesi¹cu kontyngent 2002 (wersja 
XT) zosta³ wyczerpany.
Zamówienie nr.1 na Forestera XT z³o¿y³ jeden 
z naszych najwierniejszych klientów Krzysztof 
Ho³owczyc.
Dostawy samochodów wyprodukowanych w 2003 
roku zosta³y zaplanowane na prze³om marca 
i kwietnia. Samochody posiadaj¹ tak¿e homologa-
cjê ciê¿arow¹ (XT  4 osobowy, XG/XL  5 osobowy).

Ceny:

Forester XG 26.500 Euro

Forester XL 31.000 Euro

Forester XT turbo 35.000 Euro



niebieskie Subaru Impreza WRC Pettera Solberga. 
Norweg pokaza³ jak mo¿na widowiskowo i szybko 
jeŸdziæ poœlizgami. Pocz¹tek drugiego etapu niewiele 
zmieni³ w klasyfikacji - nadal prowadzi³ Grönholm, 
przed Mäkinenem i Burnsem. Sprawc¹ kolejnego 
zamieszania by³ tym razem Jusso Pykalistö, który na 
8 odcinku specjalnym wypad³ swoim Peugeotem 206 z 
drogi i dachowa³. W rozbite auto uderzy³ Harri 
Rovanperä i obydwa pojazdy zablokowa³y przejazd. 
Organizatorzy po raz kolejny zostali zmuszeni do 
przerwania odcinka.
Kolejne trzy oesy wygra³ Grönholm. Mäkinen okaza³ siê 
najlepszy w Hagfors i powiêkszy³ przewagê nad 

Burnsem do 22 sekund. Na czwart¹ pozycjê 
awansowa³ Markko Märtin (Ford Focus WRC), a na 
pi¹t¹ Petter Solberg, siódmy by³ Colin McRae, który 
przez ca³y dzieñ mozolnie odrabia³ starty. Ostatni trzeci 
etap przyniós³ kolejne emocje.
Wspaniale jecha³ Mäkinen, który za wszelk¹ cenê 
stara³ siê dogoniæ Grönholma. Za ich plecami trwa³a 
za¿arta walka miêdzy Märtinem, McRae i Solbergiem. 
Ten ostatni zapowiedzia³ ostr¹ pogoñ za Szkotem, 
który wyprzedzi³ Norwega przed ostatni¹ pêtl¹.  - 
Wreszcie uda³o siê ustawiæ zawieszenie w Subaru tak 

miejsce i zdoby³ dla zespo³u 555 Subaru World Rally 
Team pierwsze w tym sezonie punkty. "Big Mak" 
okaza³ siê najwiêksz¹ osobowoœci¹ imprezy i zosta³ 
uhonorowany nagrod¹ „Star of the Swedish Rally”, 
wrêczon¹ przez Nicky Grista. "Tommi, po niezbyt 
udanym poprzednim sezonie, powróci³ do wielkiej 
formy. Wszyscy byliœmy pod wra¿eniem jego jazdy" - 
uzasadnia³ wybór by³y pilot Colina McRae. Rajd 
rozpocz¹³ siê jednak doœæ niespodziewanie. Pierwszy 
odcinek specjalny wygra³ Sebastian Loeb (Citroen Xsara 
WRC). Potem jednak nie ustrzeg³ siê b³êdów 
i prowadzenie przej¹³ Grönholm. Jedynym, który by³ 
w stanie dotrzymaæ kroku mistrzowi œwiata by³ Tommi 
Mäkinen. Po pierwszej pêtli kierowca Subaru straci³
 do lidera niewiele ponad osiem sekund i awansowa³ 
z czwartej na drug¹ pozycjê. Za nim uplasowali siê 
Richard Burns i Harri Rovanperä (obaj Peugeot 206 
WRC). K³opoty z ustawieniem zawieszenia w swoim 
Subaru mia³ Petter Solberg, który zamyka³ pierwsz¹ 
dziesi¹tkê. Pechowo zacz¹³ Colin McRae (Citroen Xsara 
WRC). Na drugim oesie Szkot efektownie wbi³ siê w 
œnie¿n¹ bandê, z której d³ugo nie móg³ wyjechaæ. Spad³ 
poza drug¹ dziesi¹tkê. Podobny los spotka³ Françoisa 
Duvala.
Na odcinku „Brunnberg" jego Ford Focus WRC wypad³ z 
drogi, odbi³ siê od bandy i zaklinowa³ siê na trasie 
z rozbitym przodem. Próbê odwo³ano. Na zakoñczenie 
pierwszego etapu organizatorzy przygotowali dla 
kibiców atrakcjê w postaci super-oesu Hagfors. Choæ 
wygra³ Richard Burns to najwiêkszy aplauz wzbudzi³o 

jak trzeba. To wstyd, ¿e nie umia³em tego zrobiæ przez 
dwa dni - mówi³ Solberg. Kierowca 555 Subaru World 
Rally Team okaza³ siê najszybszy na ostatniej próbie. 
Niestety do wyprzedzenia Szkota zabrak³o mu tylko 
3,3 sekundy! Musia³ zadowoliæ siê szóstym miejscem.  
Zawody wygra³ Grönholm przed Mäkinenem, Burnsem, 
Märtinem i McRae. - Czujê siê wspaniale. Osi¹gniêty 
rezultat na pewno zwiêksza wiarê w siebie 
i determinuje do dalszej walki. Tym bardziej niecierp-
liwie czekam na nastêpne rajdy. Subaru spisywa³o siê 
znakomicie. Zmiany w samochodzie wysz³y mu tylko 
na dobre, jestem pewien, ¿e bêdziemy bardzo 
konkurencyjni na szutrach - powiedzia³ szczêœliwy "Big 
Mak". 

Dobrze spisali siê Polscy kierowcy startuj¹cy 
w Szwecji. Tomasz Kuchar i Maciej Szczepaniak (Ford 
Focus WRC) uplasowali siê na szesnastej pozycji 
w klasyfikacji generalnej. Najwiêkszy sukces w historii 
polskich startów w mistrzostwach œwiata odnieœli 
Janusz Kulig i Jaros³aw Baran. Jad¹cy Mitsubishi 
Lancerem EvoVI zawodnicy, po awarii samochodu 
prowadz¹cego w klasyfikacji Production Car T.Arai 
przypuœcili atak na Stiga Blomquista i wygrali t¹ 
klasyfikacjê! Krakowianie o 3,3 sekundy wyprzedzili 
na ostatnim oesie szwedzkiego weterana (Subaru 
Impreza WRX). Niestety w czasie ostatniego badania 
technicznego okaza³o siê, ¿e w Mitsubishi Lancerze 
krakowskiej za³ogi ko³o zamachowe nie odpowiada³o 
regulaminowi technicznemu. Wynik zosta³ anulowany. 
Po dyskwalifikacji Janusza Kuliga Krzysztof Ho³owczyc i 
£ukasz Kurzeja (Mitsubishi Lancer EvoVII) zajêli 
ostatecznie pi¹te miejsce, a £ukasz Sztuka i Per 
Carlsson (Mitsubishi Lancer EvoVII) siódm¹ pozycjê w 
klasyfikacji Production Car. Bardzo dobrze spisa³ siê 
tak¿e Micha³ So³owow, który wspólnie z Dariuszem 
Burkatem na 53 miejscu ukoñczy³ ten bardzo trudny 
rajd. 

Ekipa 555 Subaru World Rally Team mo¿e byæ 
zadowolona. Dziêki wspania³ej jeŸdzie Mäkinena 
i Solberga zdoby³a 11 punktów. Najbardziej jednak 
cieszy udany powrót  Tommi Mäkinena. Czterokrotny 
mistrz œwiata pokaza³, ¿e bêdzie groŸnym rywalem 
w dalszej czêœci sezonu.  

£ukasz Kañski-Chmielewski  
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Tegoroczny Rajd Szwecji jak zawsze by³ aren¹ 
wspania³ych pojedynków miedzy kierowcami ze 
Skandynawii i "reszt¹ œwiata". Tradycji sta³o siê zadoœæ 
- najlepszym na zaœnie¿onych trasach okaza³ siê Fin 
Marcus Gronholm. Ale prawdziw¹ gwiazd¹ rajdowego 
serialu okaza³ siê czterokrotny mistrz œwiata Tommi 
Mäkinen, który po wspania³ej jeŸdzie zaj¹³ drugie 

RAJD SZWECJI

Mäkinen

wraca do formy !
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Rajd Turcji po raz pierwszy znalaz³ siê w kalenda-
rzu Mistrzostw Œwiata. Chyba nikt nie spodziewa³ siê, 
¿e warunki do jazdy bêd¹ tak trudne i nieprzewi-
dywalne. Œnieg, deszcz, s³oñce, b³oto i szuter. Zmienna 
pogoda, d³ugie i wyboiste trasy sprawi³y, ¿e Turcja 
okaza³a siê testem wytrzyma³oœci nie tylko dla 

kierowców, ale i dla sprzêtu. Dobrze rozpocz¹³ Marcus 
Grönholm (Peugeot 206 WRC). Wygra³ pierwsz¹ próbê 
przed Petterem Solbergiem (Subaru Impreza WRC) 
oraz Richardem Burnsem (Peugeot 206 WRC). Potem 
jednak dwukrotnego mistrza œwiata dopad³ pech. W 
jego samochodzie awarii uleg³o wspoma-ganie. 
Tymczasem kierowcy 555 Subaru World Rally Team 
radzili sobie doskonale. Po trzech odcinkach 
specjalnych na prowadzeniu znalaz³ siê Solberg, który 
wygra³ dwie próby i o ponad dziewiêæ sekund wyprze-
dzi³ kolegê z zespo³u Tommiego Mäkinena. Kolejne 
miejsca zajmowali François Duval (Ford Focus WRC) 
oraz Colin McRae (Citroen Xsara WRC). Niespodziankê 
sprawi³ Armin Schwarz, który pokaza³, ¿e Hyundai 
Accent WRC tak¿e mo¿e wygrywaæ. Niemiec zakoñczy³ 
pierwsz¹ pêtlê na pi¹tej pozycji. Czwarty oes przyniós³ 
zmianê lidera. Solberg uderzy³ w ska³ê i zdemolowa³ 
uk³ad kierowniczy w swoim Subaru. O dalszej jeŸdzie 
nie mog³o byæ mowy. Na prowadzenie wysun¹³ siê Harri 
Rovanperä (Peugeot 206 WRC).  Drugie miejsce zaj¹³ 
Carlos Sainz (Citroen Xsara WRC). „El Matador” od 
pocz¹tku zawodów jecha³ bardzo równo i stopniowo 
zwiêksza³ przewagê nad rywalami. Tommi Mäkinen 
zakoñczy³ pierwszy etap na czwartej pozycji. „To by³ 
dobry dzieñ, pomimo kilku problemów. Ale jestem 
zadowolony z zajmo-wanego miejsca. Samochód 
dzielnie znosi³ trudy rajdu i jestem pe³en optymizmu 

przed kolejnym etapem - podsumowa³ pierwszy dzieñ 
„Big Mak”. Drugi etap rozpocz¹³ siê pechowo dla 
Armina Schwarza.
W Hyundaiu ju¿ na pierwszym oesie rozpad³o siê tylne 
zawieszenie. Dla Niemca by³ to koniec jazdy.
Wspania³¹ walkê stoczyli ze sob¹ Duval i Sainz. 
Najpierw m³ody Belg zbli¿y³ siê do Hiszpana na nieca³¹ 
sekundê. „El Matador” pojecha³ koncertowo kolejn¹ 
próbê i odskoczy³ rywalowi a¿ na 30 sekund!
Duvala wyprzedzi³ tak¿e Tommi Mäkinen.
Straty odrabia³ Richard Burns, który awansowa³ na 

pi¹te miejsce w generalce. Kolejna, 24-kilometrowa 
próba „Myra” okaza³a siê ma³o ³askawa dla Harriego 
Rovanpery i Tommiego Mäkinena. Obaj uszkodzili 
zawieszenie w swoich samochodach. „Big Mak” 
z impetem uderzy³ w jeden z licznych przydro¿nych 
kamieni - To by³o na bardzo szybkiej partii dziesi¹tego 
odcinka. Z ziemi wystawa³ du¿y kamieñ i nie mog³em 
zrobiæ nic, ¿eby go omin¹æ. Mocno uderzyliœmy 
w niego podwoziem. Uda³o siê dojechaæ do mety 

odcinka, ale samochód prowadzi³ siê fatalnie. PóŸniej, 
dokonaliœmy takich napraw, jakie by³y mo¿liwe.
Ale straciliœmy zbyt du¿o czasu - relacjonowa³ kierowca 
555 Subaru World Rally Team. Na problemach rywali 
skorzystali inni zawodnicy. Prowadzenie obj¹³ Carlos 
Sainz. Minutê za nim na metê drugiego etapu wjecha³ 
Richard Burns, który wyprzedzi³ Francoisa Duvala 
i Colina McRae. Do koñca rajdu klasyfikacja nie uleg³a 
zmianie. Zwyciê¿y³ Sainz, który awansowa³ tym 
samym na trzecie miejsce w klasyfikacji MŒ. Drugi na 
mecie by³ Burns. Brytyjczyk zosta³ dziêki temu liderem 

mistrzostw. Z udananego wystêpu mo¿e cieszyæ siê 
François Duval (Ford Focus WRC), który po raz pierwszy 
w karierze zaliczy³ miejsce na podium. Tommi Mäkinen 
zaj¹³ ósme miejsce zdobywaj¹c dla 555 Subaru World 
Rally Team jeden punkt. Maj¹c na uwadze problemy 
techniczne z jakimi boryka³ siê czterokrotny mistrz 
œwiata nale¿y siê cieszyæ, ¿e „Big Mak” szczêœliwie 
dojecha³ do mety. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 

Rajd Turcji

RAJD TURCJI
Kolejne punkty...
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Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), globalny 
producent œrodków transportu, sprzêtu aeronauty-
cznego oraz samochodów Subaru, przedstawi³ 
w Genewie prototyp studyjny B11S. Samochód ten 
³¹czy w sobie dopracowan¹, sportow¹ stylistykê 
z du¿¹ iloœci¹ miejsca w kabinie pasa¿erskiej.
B11S to nowy typ 4-drzwiowego coupe, wyznacza-
j¹cy nowy kierunek stylizacji Subaru.
Zosta³ on opracowany jako koncepcja „Grand Utility 
Turismo”, ucieleœniaj¹ca po³¹czenie sporto-wego 
charakteru, komfortu, funkcjonalnoœci i ele-gancji. 
£¹cz¹c atrakcyjn¹ stylizacjê z praktycznoœ-ci¹ 
wnêtrza, odzwierciedla filozofiê FHI: Innowacja, 
Indywidualnoœæ i Odwaga. Strona techniczna pro-
jektu oparta jest na zaawansowanej technologii 
Subaru, horyzontalny silnik przeciwsobny („bok-
ser”) i sta³y, symetryczny napêd wszystkich kó³ 
(AWD). Dziêki temu B11S oferuje mo¿liwoœci dyna-
miczne odpowiadaj¹ce wysokiej klasy samocho-
dom sportowym. 
Stylistyka karoserii opiera siê na p³yn¹cych, dyna-
micznych liniach, typowych dla sportowego coupe, 
które jednak oferuje komfortowe miejsce dla 
czwórki doros³ych pasa¿erów. Stylizacja przodu, 
podkreœlaj¹ca sportowe ambicje, ³¹czy symbolikê 
turbiny lekkiego samolotu oraz jego p³atów 
noœnych - nawi¹zanie do historii Fuji Heavy wywo-
dz¹cej siê z aeronautyki, oraz jako przypomnienie 
osi¹gniêæ technicznych w tej dziedzinie.
Dwie pary drzwi, bez tradycyjnego s³upka „B”, nie 

PREMIERA SUBARU B11S - Genewa
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tylko u³atwiaj¹ zajmowanie miejsc, tak¿e tylnym 
pasa¿erom, ale sprawiaj¹ te¿, ¿e kabina sprawia 
wra¿enie bardziej pojemnej. Opracowany specjal-
nie dla B11S szklany dach dostarcza dodatkowo 
poczucia przestrzeni, rozœwietlaj¹c te¿ wnêtrze 
kabiny miêkkim œwiat³em. Rozwi¹zanie to zosta³o 

zainspirowane tradycyjn¹ stylistyk¹ japoñskich 
parasolek.
Wnêtrze B11S zosta³o wykonane w charakterysty-
cznym dla Subaru niebieskim kolorze. Sk³adane 
oparcia tylnych siedzeñ zapewniaj¹ dostêp do 
przestrzeni baga¿owej, i u³atwiaj¹ przewo¿enie np. 

sprzêtu sportowego. Wielkoœæ kabiny umo¿liwia 
komfortow¹ podró¿ pasa¿erom i jednoczeœnie 
oferuje praktyczne rozwi¹zania u¿ytkowe.  
Samochód wyposa¿ony jest w nowy, 6-cylindrowy 
silnik przeciwsobny („bokser”), ³¹cz¹cy wymaga-
nia ekologiczne z przyjemnoœci¹ z jazdy. Oferuje on 
aksamitn¹ pracê w dolnym i œrednim zakresie 
obrotów, i osi¹ga jednoczeœnie, dziêki zastosowa-
niu podwójnego turbodo³adowania, bardzo wysok¹ 
moc 294kW (400 KM), oraz znakomity moment 
obrotowy (550 Nm).
Symetryczny napêd wszystkich kó³ jest zintegro-
wany z piêciobiegow¹ automatyczna przek³adni¹, 
oraz systemem elektronicznie sterowanego, roz-
dzia³u momentu obrotowego pomiêdzy osiami 
(VTD). Podczas, gdy w warunkach normalnych, mo-
ment obrotowy jest przekazywany w proporcji 35% 
(przód) i 65% (ty³), VTD optymalnie dobiera jego 
w³aœciwy rozdzia³ w zale¿noœci od warunków dro-
gowych, zapewniaj¹c doskona³y balans pomiêdzy 
zachowaniem samochodu w zakrêtach, a stabilno-
œci¹ przy wysokich prêdkoœciach.

Wymiary:
D³ugoœæ: 4785 mm
Szerokoœæ: 1935 mm
Wysokoœæ: 1370 mm
Rozstaw osi: 2800 mm
Rozstaw kó³ przednich: 1625 mm
Rozstaw kó³ tylnych: 1610 mm

Ciê¿ar w³asny: 1580 kg

Rozmiar kó³ przednich: 10 J 21
Rozmiar kó³ tylnych: 11,5 J 21
Rozmiar opon przednich: 275/35 ZR 21
Rozmiar opon tylnych: 325/30 ZR 21



Badania dowodz¹, ¿e kierowcy nie s¹ sk³onni 
do podwy¿szania swoich umiejêtnoœci w zakresie 
techniki jazdy. Producenci oferuj¹ coraz mocniejsze 
samochody, roœnie ruch na drogach, których stan 
techniczny pogarsza siê z roku na rok.
Jednoczeœnie prawo jazdy otrzymuje siê po 
kilkunastu godzinach praktycznej nauki jazdy, 
z których niekiedy po³owê przyszli kierowcy spê-
dzaj¹ na placu manewrowym ucz¹c siê parkowania 
z dok³adnoœci¹ do kilku centymetrów. Poza tym na 
kursach nie ma fizycznej mo¿liwoœci nauczenia 
kursanta radzenia sobie w niebezpiecznych 
sytuacjach lub choæby zaobserwowania jego reakcji 
podczas zagro¿enia. Zdobywca prawa jazdy nie ma 
przewa¿nie pojêcia jak broniæ siê w krytycznej 
sytuacji. Przez lata dochodzi do absolutnej perfekcji 
w p³ynnym ruszaniu i zmianie biegów, 
i wnioskuje z tego, ¿e jest œwietnym kierowc¹.
W krytycznym momencie, sparali¿owany strachem 
„g³upieje” i nie umie zachowaæ siê za kierownic¹.
Gdy pytamy Polaków - jak je¿d¿¹? - to 90% 
odpowiada, ¿e œwietnie. I to jest w³aœnie najwiêkszy 
problem. O skutkach brawury i g³upoty takich 
kierowców dowiadujemy siê z pierwszych stron 
gazet, niestety zbyt czêsto. Co zatem robiæ?
Jednym z rozwi¹zañ jest Szko³a Jazdy SJS.

SJS - Szko³a Jazdy dla wszystkich
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Doskonalenie techniki jazdy to nie jest zwyk³a 
kontnuacja kursu na prawo jazdy. Nie chodzi tu
 o parkowanie z dok³adnoœci¹ do czêœci milimetra
i równoleg³e ustawianie pojazdu przy krawê¿niku.
Wyprowadzanie auta z poœlizgu, pulsacyjne hamo-
wanie czy chocia¿by prawid³owa pozycja za kie-
rownic¹ to elementy, o których wielu kierowców 
czyta³o w relacjach z imprez sportowych. 
W ramach SJS ka¿dy uczy siê na w³asnym samo-i 
swoje i swojego auta.

czyli Test und Trening Gmbh w austriackim 
Teesdorfie. W szkoleniach bior¹ udzia³ równie¿ 
znani zawodnicy rajdowi Bart³omiej Baniowski, 
Maciej Wis³awski i Krzysztof Ho³owczyc, który 
pomóg³ w opracowaniu programu szko³y. Zajêcia 
w SJS odbywaj¹ siê na torze wyœcigowym 
w Kielcach. Celem jest poprawa bezpieczeñstwa 
u¿ytkowników dróg, ale te¿ tworzenie elity 
kierowców, którzy bêd¹ rozpoznawani na drodze 
poprzez swoje zachowanie i umiejêtnoœci.

chodzie, bo wtedy mo¿na najlepiej poznaæ mo¿li-
woœci swoje i swojego auta.
Nie ma egzaminów. Nie ma te¿ podrêczników.
Do wszystkiego trzeba dojœæ z pomoc¹ instrukto-
rów. Prowadz¹cy szkolenia posiadaj¹ wysokie 
kwalifikacje oraz doœwiadczenie rajdowe.
Do prowadzenia takiej szko³y przygotowani zostali 
przez jedn¹ z najlepszych tego typu szkó³ w Europie 

poprzez swoje zachowanie i umiejêtnoœci.
Wszystko zaczyna siê od teorii gdzie zostaj¹ wyjaœ-
nione prawa fizyki jakie dzia³aj¹ na samochód, 
podstawowe reakcje w sytuacjach niebezpiecznych 
i najczêstsze przyczyny wypadków drogowych. 
PóŸniej rozpoczynaj¹ siê æwiczenia praktyczne. 
Slalom i hamowanie na suchej nawierzchni. Niby 
³atwe æwiczenia, a obna¿aj¹ wiele b³êdów w pro-
wadzeniu samochodu. Po kilku rundach przy-
chodzi czas na podsumowanie. Ju¿ po pierwszym 
sprawdzianie u paru kursantów trzeba przestawiæ 
fotel i skorygowaæ pozycjê za kierownic¹. Druga 
czêœæ szkolenia to manewry o wiêkszym stopniu 
trudnoœci.
Omijanie przeszkody na zakrêcie, hamowanie na 
bardzo œliskiej nawierzchni. Tutaj kierowcy mog¹ 
bezpiecznie poznaæ mo¿liwoœci swojego samo-
chodu, poznaæ granice przyczepnoœci opon i spró-
bowaæ niejednokrotnie pierwszego w swoim ¿yciu 
poœlizgu, ale kontrolowanego.

....Ludzie chc¹ siê uczyæ. To widaæ. Choæ czasami nie 
wystarcza im chyba odwagi by zapisaæ siê na kurs.
I nie chodzi tu o pieni¹dze, lecz raczej o tê odrobinê 
samokrytyki. A na to staæ niewielu - mówi Prezes 
SJS Wac³aw Kostecki.

www.sjs.pl



Wywiad Plejad

LUBIÊ SPORTOWE SAMOCHODY 

Andrzej Ho³ój - Prezes Zarz¹du krakowskiej 
firmy FERRO znany jest ze swojego zami³owania 
do sportowych samochodów. Przede wszystkim 
ceni w nich zastosowane technologie, a dopiero 
potem osi¹gi. Swoje motoryzacyjne pasje stara 
siê realizowaæ m.in. poprzez rajdy samocho-
dowe. Firma FERRO od lat wspiera wielokrot-
nych mistrzów Polski Janusza Kuliga i Jaros³a-
wa Barana. 

kogoœ, kto nie jest czynnym zawodnikiem. Lancer jest 
autem, które do codziennej eksploatacji nie bardzo siê 
nadaje. Jego walory s¹ zbli¿one do klasycznej "rajdów-
ki". Jest paliwo¿erny, ma bardzo twarde zawieszenie 
i wymaga od kierowcy naprawdê du¿ych umiejêtnoœci. 
Zbyt rozluŸniony, za ma³o czujny kierowca jad¹c szybko 
Lancerem, mo¿e ³atwo doprowadziæ do niebezpiecznej 
sytuacji na drodze. Ale z ca³ym szacunkiem nale¿y 
przyznaæ, ¿e jest to samochód bardzo zaawansowany 
technicznie i dostarczaj¹cy wielu niezapomnianych 
wra¿eñ z jazdy. Z Subaru jest nieco inaczej.
Impreza, pomimo swoich rajdowych korzeni, jest bar-
dziej przyjazna kierowcy w codziennym u¿ytkowaniu. 

Mia³ Pan mo¿liwoœæ porównania dwóch modeli 
STi. Poprzedniego i najnowszego, który pojawi³ 
siê na rynku w tym roku. Jakie s¹ Pana wra¿e-
nia? 
Najnowszym modelem przejecha³em niewiele ponad 20 
kilometrów, wiêc na pe³n¹ ocenê trzeba trochê poczekaæ. 
Mogê powiedzieæ o pierwszym wra¿eniu. W poprzedniej 
wersji zawieszenie by³o nieco zbyt sztywne, jak na nasze 
dziurawe drogi. W nowej Imprezie zosta³o to zmienione 
bez uszczerbku dla sportowych w³aœciwoœci auta 
i walorów trakcyjnych. STI znacznie lepiej reaguje teraz 
w dolnym zakresie obrotów. Wydaje mi siê, ¿e 
poprawiono te¿ mechanizm zmiany biegów. Na pewno 
du¿o lepsza jest kierownica - mniejsza i ³atwiejsza w 
manewrowaniu. To takie ró¿nice na gor¹co. O 
dok³adniejszych zaletach auta przekonam siê, kiedy 
usi¹dê za kó³kiem na d³u¿ej. 
 
Opanowanie szybkiego sportowego samochodu 
wymaga dobrych umiejêtnoœci. 
Czy trenuje Pan technikê jazdy?
Prawo jazdy posiadam ponad 30 lat i nigdy nie mia³em 
powa¿niejszego wypadku. Wydaje mi siê, ¿e dopiero 
siadaj¹c do sportowego auta, takiego jak Subaru, czy 
Lancer, cz³owiek przekonuje siê, ¿e musi siê w dalszym 
ci¹gu uczyæ. Dotyczy to tak¿e innych dziedzin ¿ycia. Chcê 
zwróciæ uwagê na to, ¿e firma Subaru Import Polska 
mia³a œwiadomoœæ, ¿e ludziom, którzy nie znaj¹ dobrze 
w³aœciwoœci takiego samochodu powinno siê oferowaæ 
mo¿liwoœæ doskonalenia techniki jazdy. Powo³anie Szko³y 
Jazdy Subaru by³o doskona³ym pomys³em. Jazda na 
torze i regularne æwiczenie pozwalaj¹ na oswojenie siê z 
du¿¹ moc¹ auta, i w efekcie przynosz¹ radoœæ z u¿yt-
kowania takiego pojazdu. Zawsze, jak tylko mam czas 
staram siê æwiczyæ, w ró¿nych warunkach drogowych. 
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staram siê æwiczyæ, w ró¿nych warunkach drogowych. 
Za³atwiam jednoczeœnie dwie sprawy: stronê rekreacyjn¹ 
i doskonalenie techniki jazdy. 

Co to znaczy byæ dobrym kierowc¹ na co dzieñ? 
To rozs¹dek i zachowanie dozy bezpieczeñstwa w tym, co 
siê robi na drodze. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e wioz¹c 
pasa¿erów nie powinno siê budziæ ich zdenerwowania 
swoim stylem jazdy. Je¿eli mnie ktoœ wiezie to oceniam 
tego kierowcê w³aœnie w takich kategoriach. 
Sam staram siê tak prowadziæ auto, aby moi pasa¿erowie 
spêdzili podró¿ bezpiecznie i przyjemnie. 

Od kilku lat firma FERRO wspiera w rajdach sa-
mochodowych Janusza Kuliga. Jak to siê sta³o, 
¿e trafiliœcie do rajdów? 
Zaczêliœmy wspó³pracê z Januszem Kuligiem i Jarkiem 
Baranem dobrych parê lat temu, jeszcze za czasów, kiedy 
Janusz by³ kierowc¹ zespo³u Renault Polska.
Wielokrotnie ogl¹da³em go na rajdach i bardzo podoba³ 
mi siê jego styl jazdy. Na balu, po jednym z Rajdów 
¯ubrów, przyprowadzi³em Janusza do sto³u, przy którym 
siedzieli moi wspólnicy mówi¹c: "Oto jest przysz³y mistrz 
Polski". I tak siê sta³o. Janusz i Jarek to doskonali 
zawodnicy, którzy tworz¹ najbardziej stabilny zespó³, 
bior¹c pod uwagê kontakty  kierowca-pilot. W zale¿noœci 
od mo¿liwoœci finansowych firmy staramy siê im poma-
gaæ. W tym roku odczuliœmy wyj¹tkowo pozytywny efekt 
tej wspó³pracy otrzymuj¹c po Rajdzie Szwecji, maile od 
setek osób i kibiców, którzy  dziêkowali nam za to, ¿e 
wspieramy za³ogê. Myœlê, ¿e daliœmy pocz¹tek temu, ¿e 
firmy z naszej bran¿y zaczê³y pojawiaæ siê w rajdach. 

A jakie s¹ pana pasje poza samochodami? 
Jak ka¿dy doros³y mê¿czyzna staram siê znaleŸæ 
równowagê miêdzy prac¹ i ¿yciem prywatnym. Od paru 
lat dziêki dobrym samochodom lubiê podró¿owaæ po 
Europie. Jak tylko jest to mo¿liwe, to zamiast samolotu 
wybieram "cztery kó³ka". Staram siê tak pracowaæ, aby 
mieæ czas na wizytê w teatrze czy kinie. Ale g³ówn¹ pasj¹ 
jest mój 16-letni syn. Chcia³bym, aby by³ odpowiednio 
ukierunkowany na przysz³oœæ, m.in. w zwi¹zku z naszym 
wejœciem do Unii Europejskiej. Staram dbaæ o jego 
odpowiednie wykszta³cenie. Myœlê, ¿e jest to pasja  ka¿-
dego rodzica, który widzi w dziecku to, co chcia³by 
najlepszego. 

Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³ £ukasz Kañski-Chmielewski 

Szybkoœæ, technika czy styl. Co jest poci¹gaj¹-
cego w sportowych samochodach? 
Z zawodu jestem "samochodziarzem". Od lat interesujê 
siê sportowymi autami. Ale musz¹ one spe³niaæ dwa 
g³ówne wymagania tzn. ³¹czyæ w sobie technikê na 
wysokim poziomie ze znakomitymi osi¹gami. Przez wy-
sok¹ technikê rozumiem niezawodnoœæ oraz walory 
trakcyjne samochodu - zaawansowane zawieszenie 
i bardzo dobre hamulce. Chodzi o to, aby w ró¿nych 
warunkach drogowych, np. na œliskiej nawierzchni mo¿na 
by³o takim autem przemieszczaæ siê szybko 
i bezpiecznie. Sprawdzaj¹c, co ma do zaoferowania rynek 
trafi³em, na Subaru Impreza STI. 

Czy napêd na cztery ko³a to czêœæ tej techniki 
o której Pan mówi ?
Pierwszy raz kupuj¹c samochód z napêdem na cztery 
ko³a mia³em œwiadomoœæ, ¿e pomo¿e to w codziennej 
jeŸdzie. Du¿o czyta³em na ten temat, rozmawia³em 
z wieloma ludŸmi. Dopiero jednak, kiedy zaj¹³em miejsce 
za kierownic¹, przekona³em siê, ¿e mo¿na siê 
w takim aucie zakochaæ. Odpowiednio siê nim pos³u-
guj¹c, mo¿na nie tylko bezpieczne poruszaæ siê 
w ka¿dych trudnych warunkach. Trzeba siê tylko nauczyæ 
wykorzystywaæ walory takiego samochodu. 

Wybór pad³ na Subaru Impreza STI, ale wiem, ¿e 
jeŸdzi³ Pan tak¿e Lancerem Evo VI. Jak by Pan 
porówna³ te dwa samochody o zbli¿onej mocy 
i napêdzie na obie osie? 
Generalnie samochody maj¹ podobne przeznaczenie - s¹ 
skierowane do raczej w¹skiej grupy u¿ytkowników. Dla 



Zanim nast¹pi³a era Imprezy…

…o zwyciêstwo w rajdach walczy³y inne Subaru. 

Mniej wiêcej w 80 roku coraz czêœciej rajdy wygry-

wa³y w swojej klasie, takie modele jak Leone, 

Swingback czy Touring Wagon. W 83 roku zade-

biutowa³ w Mistrzostwach Œwiata Possum Bourne, 

jad¹cy Subaru RX Coupe, i zaj¹³ w rajdzie Nowej 

Zelandii bardzo dobre, czternaste miejsce. Cztery 

lata póŸniej Per Eklund zdoby³ (równie¿ RX Coupe) 

w rajdzie Monte Carlo 13, a w Safari wspania³e 

5 miejsce.
Podczas, gdy Subaru zalicza³o coraz wiêcej 

zwyciêstw, oczywistym stawa³o siê, ¿e baza sportu 

motorowego musi byæ bli¿ej Europy, gdzie 

innowacje, testy i zawody mia³y miejsce zdecydo-

wanie czêœciej. Prze³om nadszed³ w 89 roku, kiedy 

Subaru wystawi³o nowy model, Legacy, i rozpoczê³o 

wspó³pracê z Prodrive'm tworz¹c tym samym 

Subaru World Rally Team (SWRT). Wkrótce mia³y 

nast¹piæ kolejne zwyciêstwa, i dziêki ci¹g³ym 

ulepszeniom oraz stosowaniu nowych technologii, 

Subaru uzyska³o reputacjê samochodu mocnego 

i niezawodnego. Zdecydowanie dominuj¹c Colin 

McRae w latach 91 i 92 zdoby³ tytu³ Mistrza Wielkiej 

Brytanii. Równie¿ w roku 1993 Richard Burns 

wygra³ Mistrzostwa Krajowe i zdoby³ w ten 

10 lat SWRT
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DAWOJ Sp z o.o.

Dawoj Sp. z o.o. jest firm¹ rodzinn¹ zatrud-
niaj¹c¹ w chwili obecnej 22 pracowników. Oferuje 
szeroki zakres us³ug bran¿y motoryzacyjnej takich 
jak: Sprzeda¿ samochodów nowych i u¿ywanych, 
naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, pe³ny 
zakres diagnostyki, poœrednictwo ubezpiecze-
niowe i finansowe, sprzeda¿ hurtowa i detaliczna 
œrodków smarnych BP, przegl¹dy rejestracyjne 
i inne.
Zarz¹d firmy stanowi¹:

Prezes Wojciech Stachowicz,
Wiceprezes Danuta Turska-Stachowicz, 
oraz Micha³ Turski  Dyr. Handlowy.

Siedziba spó³ki znajduje siê w £omiankach 
k/Warszawy, ul Wiosenna 44

Historia

Firma powsta³a w 1990r. W pocz¹tkowym okresie 
zajmowa³a siê skupem i sprzeda¿¹ samochodów 
u¿ywanych, ich czêœci i podzespo³ów, g³ównie 
w oparciu o wspó³pracê z zak³adami ubezpiecze-
niowymi. Pod koniec 1993r uruchomiona zosta³a 

Stacja Obs³ugi Samochodów, i podpisane pierwsze 
umowy autoryzacyjne, miêdzy innymi z Firm¹ 
Mesidor, ówczesnym przedstawicielem Subaru 
w Polsce. W kolejnych latach firma rozszerza³a 
swoj¹ dzia³alnoœæ, a w 1994r zosta³a Autoryzowa-
nym Dystrybutorem œrodków smarnych firmy BP, 
od 1996 dzia³a w DaWoj-u Okrêgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów.
Kolejne lata przynosi³y nowe zmiany i adaptacje 
firmy do wymogów rynku (rozbudowa warsztatów, 

DaWoj Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 44, 05-092 £omianki

tel. +48 (22) 751-15-66, fax. (22) 751-67-93
e-mail: dawoj@dawoj.com.pl.

sposób trzeci ju¿ z kolei tytu³ Mistrza dla Subaru. 

Dziêki sukcesom w Mistrzostwach Œwiata, 

przystêpnej cenie oraz mo¿liwoœci przystosowania 

do rajdów, seryjne Subaru Legacy stawa³o siê 

obiektem po¿¹dania ka¿dego m³odego kibica 

rajdowego.
Najbardziej znacz¹cy moment w historii 

Subaru nast¹pi³ w rajdzie Nowej Zelandii w roku 93.

Po ¿mudnej, czterodniowej walce, Colin McRae 

pokona³ najlepszych na œwiecie, uzyskuj¹c tym 

samym pierwsz¹ wygran¹ w MŒ zarówno dla siebie, 

jak i dla Subaru.
Sk³ad McRae/Prodrive/Subaru by³ teraz powa¿-

nym konkurentem w wiêkszych "bitwach".

ThanJu

nowe biuro obs³ugi klienta, budowa nowego salonu 
sprzeda¿y, podnoszenie kwalifikacji pracowni-
ków). W 2000r firma zosta³a pierwszym Autory-
zowanym Dealerem Subaru Import Polska.
Obecnie posiada równie¿ autoryzacjê Suzuki Motor 
Poland, oraz  Daewoo FSO.



Kuzaj i Zygmunt przeciwko narkotykom 

Rajdowy Mistrz Polski, Leszek Kuzaj, wielokrotnie 
dawa³ wyraz swojego sprzeciwu wobec wszelkim 
formom uzale¿nienia od narkotyków wœród m³odych 
ludzi. Nic dziwnego, ¿e skoro tylko nadarzy³a siê okazja 
po raz kolejny zaapelowaæ do m³odych, "Kuzi" 
postanowi³ aktywnie w³¹czyæ siê do akcji. Okazj¹ by³ 
udzia³ w niecodziennym wyœcigu, jaki odby³ siê na 
warszawskim Torze £y¿wiarskim Stegny. W ramach 
fina³u akcji „Sport przeciw narkotykom - ja nie biorê 
lecz wygrywam" krakowianin, jad¹cy rajdow¹ Subaru 
Imprez¹ WRX, i pilotowany przez Dyrektora Subaru 
Import Polska, Witolda Rogalskiego, zmierzy³ siê 
z najlepszym polskim panczenist¹, Paw³em 
Zygmuntem. Zawodnicy œcigali siê na dystansie trzech 
okr¹¿eñ - w sumie 1200 metrów. Pierwsz¹ rundê 
pojechali równo, od nastêpnej przewagê zaczyna³ 
zyskiwaæ Kuzaj, który jednak zatrzyma³ siê tu¿ przed 
lini¹ mety i zaczeka³ na rywala - tym samym pojedynek 
zakoñczy³ siê remisem. Rundê honorow¹ obaj 
zawodnicy pokonali razem, Leszek za kierownic¹, 

a Pawe³ na masce jego Subaru. - Chcieliœmy pokazaæ 
m³odym ludziom, ¿e prac¹ nad sob¹, realizowaniem 
swoich pasji mo¿na osi¹gn¹æ w ¿yciu wiêcej, ni¿ 
siêgaj¹c np. po narkotyki. Sport mo¿e nieœæ tak¹ 
radoœæ, jakiej nie dadz¹ ¿adne u¿ywki. To nie jest ³atwa 
droga bo wymaga wielu wyrzeczeñ i samozaparcia, ale 
daje wiele satysfakcji. Moment kariery, w którym obaj z 
Paw³em teraz jesteœmy, wymaga³ wielu lat ciê¿kiej 
pracy, wielu wyrzeczeñ, nie zawsze by³o ³atwo. Zawsze 
jednak sport by³ dla nas treœci¹ ¿ycia. Bez wzglêdu na 
wyniki, wygrane czy pora¿ki, zawsze sprawia³ 
przyjemnoœæ, dawa³ satysfakcjê i pozwala³ przejœæ 
przez trudne chwile w ¿yciu. W tym wyœcigu nie by³o 
zwyciêzców. Zwyciê¿yli wszyscy, którzy dziêki takiej 
akcji nie siêgn¹ po narkotyki, którzy trochê zastanowi¹ 
siê nad  sob¹ -  powiedzia³ Leszek Kuzaj.
Kibice, którzy mimo siarczystego mrozu bardzo licznie 
stawili siê na trybunach, zgotowali obu sportowcom 
gor¹c¹ owacjê na stoj¹co. 
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Cena rocznej prenumeraty w Polsce:

20,00 z³otych

Prenumeratê mo¿na zamówiæ

w dowolnym mieci¹cu.

Prenumerata obejmuje 4 numery.

Prenumerata

OBS£UGA P£ATNOŒCI:
Op³aty mo¿na dokonaæ na Poczcie lub w banku na 
rachunek: Subaru Import Polska Sp z o.o.

BRE Bank S.A. O/R Kraków
11401081-00-278451-PLNCURR01

z dopiskiem "Plejady"

PRENUMERATA:

Subaru Import Polska Sp. z o.o.
30-302 Kraków, ul. M.Konopnickiej 28
tel.: +48 (12) 266 28 0, fax: 266 93 08
E-mail: redakcja@plejady.subaru.pl

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

Kochani, w kosmosie istnieje ¿ycie rozumne. 
Od kilku miesiêcy odbieramy w internecie tran-
smisje z Plejad. Za³o¿yli sobie tam Forum, i po 
japoñsku nazwali Subaru (czyt. Plejady ).
Blisko sto piêædziesi¹t istot rozumnych blebla sobie 
co prawda o d...  Marynie,  ale za to po polsku. 
To jakieœ ichniejsze Einsteiny, albo dom wariatów 
dla mechaników samochodowych. Bo albo gadaj¹ 
o momencie, mniej lub bardziej obrotowym. Albo 
o stosunku wagowym paliwa do powietrza, albo 
o stosunku masowym tzw. powszechnym. Czyli 

normalne ch³opaki, sex i samochody.  Tych z NASA 
najjaœniejszy szlag trafi, jak siê dowiedz¹, ¿e to nie 
u nich, i nie po amerykañsku tzn. z tymi pierogami 
w gêbie. Bo oni przygotowuj¹ wycieczkê na Marsa 
za tak¹ górê szmalu, ¿e mogli by sobie za ni¹ 
wybudowaæ ze dwa Yorki i to zupe³nie New. Bo ten 
co maj¹, to im siê ju¿ wali. I oni na tym Marsie mieli 
znaleŸæ jak¹œ rozwielitkê, co mia³a inteligentnym 
merdniêciem nibynó¿ki, udowodniæ istnienie ¿ycia 
w kosmosie. Obawiam siê jednak, ¿e jak ona 

udowodni³a by, tym merdniêciem, ¿e jest 
inteligentniejsza od nich, to by j¹ sfajczyli albo 
pokrajali, ¿eby nie robiæ sobie obciachu. Bo 
Amerykanie do badania kosmitów nie u¿ywaj¹ 
stetoskopu, tylko od razu sztuæców. Oni tam nawet 
wys³ali jak¹œ kobite , Sonda jej by³o, i ona tam mia³a 
porobiæ zdjêcia tego robaka. Kobieta i aparat 
fotograficzny s¹ niestety nie kompatybilne. 
Strzeli³a im sufit, jakiœ kamieñ, piasek i to wszystko 
poruszone. Wys³a³a to poczt¹ i polecia³a w pierony. 
Typowa baba. Ale to wszystko pikuœ. Jest taka 
druga sekta, SETI siê nazwali. Im siê znowu 
program telewizyjny nie podoba, i szukaj¹ jakiegoœ 

Pozdrawiam i zapraszam na Forum.
Waldemar Biela 

Od Redakcji:

Tekstów zamieszczanych na Forum Subaru nie 
nale¿y zawsze braæ dos³ownie ... ;-)

MTV w kosmosie. Antenki na pustyni poustawiali ,
i s³uchaj¹ jakiœ szumów i brzêków. Podobno ju¿ 
nawet tañcz¹ do tego. Raz to im siê nagra³o jakieœ 
hardcorowe pierdniêcie. To og³osili, ¿e to obca 
inteligencja. ¯e to taki ichni Mick Jagger, i ¿e go 

nagrali na drodze do mleczarni, czy jakoœ tak. 
Puszczali to pierdniêcie w radiu i telewizorze przez 
miesi¹c, chlali szampana i cieszyli siê jak dzieci.
Co najmniej jak by Jagger mia³ coœ wspólnego 
z inteligencj¹. PóŸniej siê okaza³o, ¿e to tylko 
kolega. Ze mu zwieracze puœci³y tylko wstydzi³ siê 

Listy od internautówPLEJADY nr 01/2003

Forum Subaru
- czyli ¿ycie rozumne w Plejadach. ;-)

przyznaæ. Ale tym, ¿e to siê nagra³o, ch³opaki 
udowodnili, ¿e sprzêcicho maj¹ czu³e jak cholera. 
No proszê, a u nas od czterech miesiêcy Plejady 
nadaj¹ i nikt jeszcze z tego powodu nie szczytowa³. 
Nie oznacza to na pewno ¿e ¿yjemy w normalnym 
kraju, ale tyle chocia¿, ¿e na goœci nie rzucamy siê 
z widelcem.

Klub Subaru
Szanowni Pañstwo !

Jak ju¿ zasygnalizowa³ Prezes Rogalski w s³owie od 
wydawcy, Subaru Import Polska zamierza utworzyæ klub 
sympatyków naszej marki. Decyzja ta odzwierciedla 
reakcjê na wielokrotne zapytania w tym zakresie.
Powstaj¹cy Klub Subaru ma spe³niæ Pañstwa oczekiwania 
i spe³niaæ nastêpuj¹ce funkcje:
- umo¿liwienie czêstszych kontaktów z innymi osobami o 

zbli¿onych zainteresowaniach;
- organizowanie wspólnych wyjazdów i szkoleñ;
- zastosowanie systemu rabatowego w zakresie serwisu,  

gad¿etów Subaru  i nie tylko;
- zapewnienie obs³ugi internetowej klubowiczów.

Poniewa¿ klub ma byæ stworzony w³aœnie dla Pañstwa, 
uprzejmie prosimy o przesy³anie na adres redakcji, lub 
bezpoœrednio na podany ni¿ej adres mailowy wszelkich 
sugestii i oczekiwañ z nim zwi¹zanych .

Z góry dziêkujemy !

e-mail: redakcja@plejady.subaru.pl
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W nastêpnym numerze...

Przedstawienie nowego
modelu Subaru Baja

Kolejne relacje z RSMŒ

Nasi Partnerzy

Relacja z Targów
Motoryzacyjnych
w Genewie




