


str 01 PLEJADY nr 02/2003Wstêp / ...

Po¿egnanie Alexa

Od Wydawcy...

"PLEJADY" nr 02/2003 

Wydawca: 

Zespó³ Redakcyjny:

Marketing/Reklama/Prenumerata:

Sk³ad i druk:

- lipiec 2003

Emil Frey S.A. 30-302 Kraków, ul. M.Konopnickiej 28 
tel.: +48 (12) 269 07 50
e-mail:redakcja@plejady.subaru.pl

Wac³aw Kostecki - kostecki@sjs.pl

£ukasz Kañski -Chmielewski - lkch@wrc.net.pl

Than Ju. - thanatos@bracka.pl

Janusz Dudek -- jdudek@subaru.pl 
tel.: +48 (12) 266 28 00, fax 266 93 08

BWCI - Ogi  - ogi@bracka.pl

tel.: +48 603 314 859w
w

w
.p

le
ja

d
y
.s

u
b
a
ru

.p
l

Wiele razy próbowa³em zdobyæ siê na napisanie 
tego listu. Niestety, niezwykle trudno jest pisaæ 
o czymœ, czego nigdy nawet w najkoszmarniejszych 
prognozach, nikt z nas nie móg³ przewidzieæ.
A jednak sta³o siê i pomimo tego, ¿e do dziœ nie 
mo¿e to do mnie dotrzeæ, jest prawd¹. Piotr 
Wieczorek “Alex”, mój wielki przyjaciel, wieloletni 
pilot, zgin¹³ tragicznie w dniu 24.05.2003. Zgin¹³ 
jad¹c motocyklem w sytuacji, któr¹ dobrze opisuje 
stworzone przez nas powiedzenie: “na nagle 

Pierwszy numer naszego czasopisma spotka³ siê 
z bardzo ¿yczliwym przyjêciem czytelników.
Tym bardziej czujemy siê zobligowani to sta³ego 
poprawiania poziomu prezentowanych informacji
 i rozszerzania tematyki naszej publikacji.
Minione miesi¹ce obfitowa³y w liczne, istotne tak¿e 
dla nas wydarzenia. Pozytywny wynik referendum 
w sprawie wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej 
napawa nas optymizmem. Oznacza to nie tylko 
perspektywê znormalizowania warunków naszej 
dzia³alnoœci, ale tak¿e, tak dla nas wszystkich 
istotn¹ szansê na stopniow¹ poprawê fatalnego 
stanu technicznego naszych dróg.
Stanu, który w znacznej mierze przyczyni³ siê do 
tragicznej wrêcz statystyki wypadków drogowych 
w roku 2002. Napawaj¹cej nas tym bardziej 
g³êbokim smutkiem, ¿e ofiar¹ wypadku drogo-
wego pad³ niedawno wspania³y cz³owiek i nasz 
przyjaciel Piotr Wieczorek.
Mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci bêdziemy mieli 
mniej smutnych informacji, lecz nie zaprzesta-
niemy -  w ramach naszych skromnych mo¿liwoœci  
walczyæ o poprawê bezpieczeñstwa na polskich 
drogach.
¯yczê Pañstwu udanego urlopu i zawsze bezpie-
cznych powrotów

Prezes Subaru Import Polska
Witold Rogalski

pojawiaj¹ce siê przeszkody nie ma Mäkinena”. 
Chcieliœmy, aby to powiedzenie by³o dla uczestni-
ków Szko³y Jazdy Subaru przestrog¹.
Tak¹ dewizê wyznawa³ Piotr i wielkorotnie j¹ 
powtarza³, bywaj¹c wraz ze mn¹ na szkoleniach 
posiadaczy Subaru.
I w³aœnie taka przeszkoda w postaci innego, nieod-
powiedzialnego kierowcy, który nie wiedzieæ dla-
czego znalaz³ siê nie na swoim pasie ruchu, przer-
wa³a ¿ycie tak wspania³ego cz³owieka jakim by³ 
“Alex”. By³ wielk¹ kopalni¹ przyjaŸni, sympatii 
i nieprawdopodobnego humoru, którym bawi³ nas, 
grono przyjació³, przez lata. Jego nieocenione 
zdolnoœci gawêdziarskie obros³y legend¹.

Opowieœci, które snu³, by³y tak pe³ne humoru 
i celnych  spostrze¿eñ, ¿e mo¿na by³o s³uchaæ ich 
godzinami, zw³aszcza tych dotycz¹cych rajdów, 
które kocha³ ponad wszystko. By³ fanem rajdów 
w najczystszej postaci jak równie¿ i zagorza³ym 
mi³oœnikiem i kibicem Subaru. Swój “rajd” rozpo-
cz¹³ od zrobienia licencji kierowcy rajdowego
. Dalej mia³y miejsce udzia³y w rajdach, “szefo-
wanie” mojemu serwisowi a¿ po zajêcie miejsca na 
prawym fotelu mojego Subaru. Tego Subaru, 

któremu pozosta³ zawsze wierny. ”Alex” by³ 
obdarzony niesamowitym czuciem i talentem do 
pilota¿u rajdowego. Jazda z nim by³a wielk¹ przy-
jemnoœci¹ i pozwala³a w pe³ni czerpaæ radoœæ, jak¹ 
by³o dla nas uczestnictwo w rajdach.
Pustka jaka zosta³a po Jego odejœciu jest nie do 
wype³nienia. Nic ju¿ nigdy nie bêdzie takie jak by³o. 
Pozostanie jedynie mnóstwo powiedzeñ 
i anegdot “Alexa” i o “Alexie” oraz nasza pamiêæ, 
która na pewno przetrwa niezale¿nie od up³ywu 
czasu. Ja natomiast bêdê mia³ przed oczami Jego 
uœmiechniêt¹, przesympatyczn¹, tryskaj¹c¹ humo-
rem postaæ. Zachowajcie Go na zawsze w pamiêci.
Bart³omiej Baniowski



udzieliæ pomocy innym. St¹d, pierwszym krokiem, 
który podejmiemy, jeœli znajdziemy siê przy 
poszkodowanym, to zabezpieczenie miejsca 
wypadku. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e jeœli coœ stanie 
siê wam, to nie dosyæ, ¿e sami nie udzielicie 
pomocy, to dodatkowo pomoc bêdzie potrzebna 
wam. A zatem, jeœli znajdziecie siê na miejscu 
wypadku pozostawcie swój samochód mo¿liwie 
daleko od miejsca zdarzenia, w miejscu wido-
cznym. Nastêpnie 300 metrów przed miejscem 
wypadku, nale¿y natychmiast umieœciæ trójk¹t 
ostrzegawczy. Jeœli wypadkowi uleg³a cysterna, lub 
inny samochód przewo¿¹cy niebezpieczne ma-
teria³y, to bezwzglêdnie nie nale¿y zbli¿aæ siê do 
miejsca zdarzenia i jak w ka¿dym przypadku  
natychmiast powiadomiæ pogotowie ratunkowe 
i stra¿ po¿arn¹.
Nigdy nie nale¿y wysiadaæ z samochodu od strony 
pasa ruchu. Na autostradach do najczêstrzych 
wypadków nale¿¹ potr¹cenia. 
Dlaczego?  zapytacie. A dlatego, ¿e ludzie, którzy 
ulegaj¹ wypadkowi wychodz¹ z rozbitego samo-

Wakacje to okres wzmo¿onego ruchu samochodo-
wego, a tym samym wiêkszej liczby wypadków.
Najczêœciej to my, zwykli u¿ytkownicy szos udzie-
lamy jako pierwsi pomocy. Co i jak zrobiæ, aby 
zadbaæ o ¿ycie w³asne i innych? Z tym problemem 
postanowiliœmy zwróciæ siê do instruktorów Kra-
kowskiej Szko³y Ratownictwa UMS. Prowadzi ona 
szkolenia, miêdzy innymi w zakresie bezpie-
czeñstwa na drodze oraz podstawowych zabiegów 
ratuj¹cych ¿ycie, przy œcis³ej wspó³pracy z najwiêk-
sz¹ na œwiecie organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê edukacj¹ 
medyczn¹ tj. Amerykañskim Towarzystwem Kar-
diologicznym (American Heart Association).
Co robiæ, pytamy doktora Macieja Danilewicza  
instruktora BLS, lekarza Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, gdy natkniemy siê na naszej drodze 
na wypadek? To proste, odpowiada, ka¿dy mo¿e 
opanowaæ czynnoœci zwi¹zane z udzielaniem 
pierwszej pomocy. Wystarczy zapamiêtaæ kilka 
podstawowych zasad.
Po pierwsze, bezpieczeñstwo w³asne. Pamiêtajmy, 
¿e sami musimy byæ sprawni i ¿ywi, aby móc 

chodu na pas ruchu i oceniaj¹ szkody. Wtedy zza 
zakrêtu wyje¿d¿a samochód..…
To nie wszystko - bezpieczeñstwo oznacza równie¿ 
posiadanie odpowiednich œrodków chroni¹cych 
przed zaka¿eniami. Zwykle pomocy udzielamy 
osobie nieznanej, a jak zapewne wiecie, choroby 
roznoszone mog¹ byæ poprzez wszelkiego rodzaju 
wydzieliny. SprawdŸcie wiêc, czy w waszej apteczce 
samochodowej znajduj¹ siê rêkawiczki gumowe. 
Jeœli nie, to zakupcie je natychmiast. S¹ dostêpne 
w ka¿dej aptece. Najwiêksze zagro¿enie stanowi¹ 
wirusy AIDS i Wirusowego Zapalenia W¹troby.
Przenoszone s¹ przez krew i niewielkie zranienia 
na naszych d³oniach. Dlatego udzielajmy pomocy 
bezpiecznie. 
W kolejnych odcinkach cyklu poœwiêconego proble-
matyce bezpieczeñstwa na drodze oraz ratownic-
twa medycznego, postaramy siê bardziej szczegó-
³owo zaj¹æ kolejnymi zagadnieniami udzielania 
pomocy ofiarom wypadków drogowych.

£ukasz Kañski - Chmielewski

wyremontowano kilka odcinków na drogach krajo-
wych, w ma³ych miejscowoœciach powstaj¹ ronda, 
bezpieczne przejœcia dla pieszych, poprawia siê 
oznakowanie. Tylko niestety, w bardzo wolnym 
tempie.
Natomiast nowych dróg jest jak na lekarstwo. 
Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym to temat z³o¿o-
ny i trudny. Chcemy na ³amach “Plejad” przybli¿aæ 

Statystyki s¹ alarmuj¹ce. W ubieg³ym roku na 
drogach zginê³o 5827 osób. To mniej wiêcej tyle ile 
liczy œredniej wielkoœci miasteczko. Pomimo 
zaostrzenia przepisów, wielu akcji policyjnych 
(”Znicz”, “TrzeŸwoœæ”, “Wakacyjne powroty”) 
wspieranych przez ogólnopolskie i lokalne media, 
jeŸdzimy za szybko, brawurowo, nieostro¿nie, 
a wielu kierowcom brakuje umiejêtnoœci, a przede 
wszystkim wyobraŸni. Wed³ug policji najczêstsze 
przyczyny wypadków to nadmierna prêdkoœæ, 
wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach (przej-
œcia dla pieszych, skrzy¿owania), nieust¹pienie 
pierwszeñstwa, przeje¿d¿anie na czerwonym 
œwietle i ignorowanie znaków drogowych.
To tego dochodzi jeszcze alkohol. Niestety, co pi¹ty 
wypadek powoduj¹ kierowcy “po spo¿yciu”.  Co 
ciekawe, wyje¿dzaj¹c za granicê jeŸdzimy zgodnie 
z przepisami. Polscy kierowcy w Austrii, Niem-
czech, czy nawet w Czechach potrafi¹ stosowaæ siê 
do ograniczeñ prêdkoœci i tamtejszych przepisów. 
A wiêc Polak potrafi! Szkoda tylko, ¿e nie u siebie. 
Katastrofalny stan dróg i czêsto fatalne oznakowa-
nie maj¹ równie¿ znacz¹cy wp³yw na liczbê wypad-
ków. Brakuje autostrad i obwodnic, na prawie 
wszystkich g³ównych trasach “króluj¹” koleiny, 
a na tych mniejszych dziury. 
W wielu miejscach ustawione na drogach znaki s¹ ze 
soba sprzeczne, a stosowne s³u¿by nie wykazuj¹ 
zainteresowania tym faktem. Ostatnio coœ siê 
jednak ruszy³o. Dziêki funduszom z zagranicy 

Pañstwu kwestie z nim zwi¹zane. Mamy nadziejê, 
¿e bêdziemy mieæ swój skromny udzia³ w tym, aby 
w naszym kraju jazda samochodem nie oznacza³a 
walki o prze¿ycie, ale sprawia³a przyjemnoœæ i by³a 
bezpieczna.
Czego gor¹co Pañstwu  (i sobie) ¿yczymy.

Wac³aw Kostecki - SJS
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Niech bêdzie bezpieczniej !

Ratownictwo
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Zadbaj o dobry stan wycieraczek, œwiate³ oraz uzu-
pe³nij p³yn w spryskiwaczu.
Nie uk³adaj na tylnej pó³ce przedmiotów mog¹cych 
utrudniaæ widocznoœæ. Rozplanuj u³o¿enie baga¿u 
tak, aby nie stwarza³ zagro¿enia w czasie jazdy.
SprawdŸ dodatkowe wyposa¿enie: gaœnicê, trój-
k¹t, apteczkê, podnoœnik oraz ko³o zapasowe.

Kierowca:

Zaplanuj podró¿ zgodnie ze swoimi mo¿liwoœciami i 
predyspozycjami. Je¿eli mêczy Ciê jazda po ciem-
ku, nie jedŸ noc¹.
Przygotuj plan podró¿y. WyraŸnie zapisz numery 
dróg i nazwy du¿ych miejscowoœci, przez które 
wiedzie trasa.
Je¿eli planujesz podró¿ autostradami zapisz 
równie¿ numery lub nazwy skrzy¿owañ na których 
zamierzasz zmieniæ kierunek jazdy. Przeoczenie 
zjazdu wi¹¿e siê czasami z przejechaniem wielu 
dodatkowych kilometrów.
Cofanie na autostradzie (równie¿ zatrzymywanie) 
jest absolutnie niedopuszczalne.
Jad¹c autostradami pamiêtaj, ¿e najbezpieczniej-
sza prêdkoœæ to ta z jak¹ porusza siê wiêkszoœæ po-
jazdów. Ogranicza to liczbê manewrów wyprze-
dzania i wi¹¿¹ce siê z tym ryzyko kolizji.
Zbyt wolna jazda mo¿e byæ równie¿ niebezpieczna. 
Samochody ciê¿arowe poruszaj¹ siê na autostra-
dzie z prêdkoœciami dochodz¹cymi do 100 km/h, ta 
w³aœnie prêdkoœæ powinna stanowiæ nasze 
minimum.
Pamiêtajmy o obowi¹zku poruszania siê prawym 
owych pas œrodkowy s³u¿y wy³¹cznie do 

Wielu z nas planuje urlop w kraju lub zagranic¹. 
Pamiêtajmy, ¿e na udany wypoczynek sk³ada siê 
tak¿e bezpieczna i nie mêcz¹ca podró¿ sprawnym 
samochodem.
Samochód:

SprawdŸ stan techniczny samochodu:  zawieszenie, 
hamulce, olej w silniku.

Letnie porady SJS

pasem. Nawet na autostradach 3 pasmowych pas 
œrodkowy s³u¿y wy³¹cznie do wyprzedzania, a sta³a 
jazda nim jest karana. 
Dobrze jest mieæ pod rêk¹ orzeŸwiaj¹cy napój.
Dbaj o w³aœciwe przewietrzanie kabiny. Odciêcie 
dop³ywu powietrza z zewn¹trz powoduje szybsze 
zmêczenie.

Je¿eli Twój samochód wyposa¿ony jest w klima-
otyzacjê ustaw temperaturê na 20-21 C. Nigdy nie 

kieruj strumienia zimnego powietrza na twarz.
Gdy czujesz zmêczenie koniecznie zatrzymaj siê na 
parkingu i odpocznij! Wiele tragedii na drogach ma 
swoje Ÿród³o w znu¿eniu.

Nie daj siê poganiaæ swoim pasa¿erom. Kierowca 
w samochodzie jest najwa¿niejszy. To on, uwzglê-
dniaj¹c swoje predyspozycje decyduje o postojach, 
przerwach na posi³ek itp. 

Szerokiej i bezpiecznej drogi.
Szko³a Jazdy SJS.
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z krakowsk¹ Szko³¹ Nauki Jazdy LUZ, zaadopto-
wano do tego celu samochód Ligier Nova. Kurs 
sk³ada siê z czêœci teoretycznej oraz z praktycznej 
nauki jazdy.
Podjêta przez Emil Frey Polska inicjatywa powoli 
cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem.
Pierwsi adepci kursu odebrali ju¿ prawo jazdy. Choæ 
na razie nie organizuje siê takich kursów na maso-
w¹ skalê, to rosn¹ca liczba chêtnych wskazuje, ¿e 
ju¿ niebawem kursy na prawo jazdy B1 mog¹ staæ 
siê popularne. Aby rozpocz¹æ szkolenie potrzebna 
jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Po 
uzyskaniu odpowiedniego dokumentu 16-latek 
mo¿e prowadziæ samochód w ruchu drogowym.

Wiêksze bezpieczeñstwo za kierownic¹ zale¿y 
w du¿ej mierze od nas samych. Im wczeœniej 
zaczniemy nasz¹ przyjaŸñ z samochodem, tym 
wiêksza szansa na to, ¿e staniemy siê dobrymi 
i doœwiadczonymi kierowcami. Zgodnie z najno-
wszym Kodeksem Drogowym, w Polsce o prawo 
jazdy mog¹ siê staraæ osoby które ukoñczy³y 16 lat. 
Do tej pory nie by³o jednak pojazdów, na których 
m³odzi ludzie mogliby siê uczyæ jeŸdziæ. Wed³ug 
polskich przepisów, masa w³asna samocho-du dla 
16-latka nie mo¿e przekroczyæ 550 kg.
Firma Emil Frey Polska uruchomi³a pierwszy 
w Polsce, pilota¿owy program szkolenia 16-latków, 
którzy chc¹ uzyskaæ prawo jazdy B1. Razem 

W krajach europejskich, gdzie tradycje motoryza-
cyjne s¹ du¿o wiêksze ni¿ w Polsce, ju¿ dawno 
wprowadzono taki system szkoleñ.
W naszym kraju ponad 30 procent wypadków 
powoduj¹ m³odzi kierowcy, miêdzy 18 a 21 rokiem 
¿ycia. Emil Frey Polska wyszed³ zatem z pro-
pozycj¹, aby ka¿dy nabywca samochodu Ligier 
Nova oprócz wiedzy "teoretycznej" dotycz¹cej 
prowadzenia pojazdu, móg³ wykorzystaæ mo¿li-
woœæ bezp³atnego doskonalenia umiejêtnoœci jaz-
dy. Kursy te prowadzi dobrze znana szko³a SJS. 
Takie szkolenia oraz odpowiednia edukacja 
kierowców ju¿ od najm³odszych lat (16), na pewno 
przyczyni³y by siê do zmiany przygnêbiaj¹cych 
statystyk. 

£ukasz Kañski - Chmielewski

Prawko dla 16-latków

Ligier Alternatyw¹ dla Ligiera mo¿e siê okazaæ nowe 
dziecko polskiej motoryzacji - CLIC, którego pro-
dukcja ma siê rozpocz¹æ w Polsce jeszcze jesieni¹ 
tego roku.

Oœrodek szkolenia BSK LUZ jest jednym z najwiêk-
szych oœrodków w Krakowie, za³o¿ony w 1989 r jako 
pierwszy prywatny oœrodek szkolenia kierowców. 
Od pocz¹tku istnienia, firma postawi³a na jakoœæ 
szkolenia i profesjonalizm.
Obecnie prowadzimy szkolenie w zakresie kat. B, 
B+E, C i jako jedyny oœrodek w Krakowie kat. B1.

ul. M.Sk³odowskiej 8, fax/tel. 423-22-60     ul. Starowiœlna 1, tel. 423-22-61     ul. W.Reymonta 17, fax/tel. 632-22-60
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walczy³ o utrzymanie siê na drodze.
- Musia³em wyhamowywaæ auto poœlizgami. To by³a 
prawdziwa walka. Wczeœniej  jechaliœmy na kapciu, 
bo nie zadzia³a³ mus w ko³ach. Na szczêœcie 

Rajd Nowej Zelandii wygra³ Marcus Grönholm 
(Peugeot 206 WRC). Drugie miejsce zaj¹³ jego 
kolega z zespo³u - Richard Burns. Jako trzecie na 
metê wjecha³o niebieskie Subaru Impreza WRC 
Pettera Solberga. Grönholm od pocz¹tku jecha³ 
bardzo szybko i agresywnie.  Po pierwszym etapie 
prowadzi³, wyprzedzaj¹c Markko Märtina (Ford 
Focus WRC). Rewelacyjnie jecha³ Petter Solberg, 
który pokaza³ wielkie umiejêtnoœci, kiedy w jego 
Subaru przesta³y dzia³aæ hamulce. Norweg dzielnie 

strata nie by³a du¿a - opowiada³ kierowca Subaru 
World Rally Team.
Drugi dzieñ dostarczy³ wielu emocji. Na OS 13 pro-
wadz¹cy Grönholm rolowa³ swoim Peugeotem 206 
WRC. Tylko dziêki pomocy kibiców uda³o mu siê 
wróciæ na drogê. Z kolei na 14 oesie silnik w For-
dzie Märtina odmówi³ pos³uszeñstwa i Estoñczyk ze 
³zami w oczach musia³ siê wycofaæ. Tommi Mäkinen 
przebi³ oponê i uszkodzi³ zawieszenie. Jakby tego 
by³o ma³o, na "dojazdówce" Big Mak nadzia³ siê 

Rajd Nowej Zelandii   - Solberg trzeci 

Sêdziowie na³o¿yli na niego 5 minut kary i 9800 
dolarów grzywny. Zespó³ Subaru móg³ jednak 
mówiæ o sukcesie. Zarówno Solberg, jak i Mäkinen, 
zdobyli dla swojego teamu cenne punkty.
Polacy w Nowej Zelandii mieli pecha. Tomasz 
Kuchar i Maciej Szczepaniak (Ford Focus WRC) 
wypadli z trasy na OS 14. Do mety nie dotar³a te¿ 
¿adna z polskich za³óg, startuj¹ca w Production Car. 
Janusz Kulig i Jaros³aw Baran (Mitsubishi Lancer 
Evo VII) musieli wycofaæ siê z powodu awarii pompy 

na... radar! W miejscu, gdzie obowi¹zywa³o 
ograniczenie prêdkoœci do 50 km/godz. Mäkinen 
"pêdzi³" 99 km/godz. Nie zatrzyma³ siê te¿ na 
wezwanie policji!

paliwowej, a Krzysztof Ho³owczyc (Mitsubishi Lan-
cer Evo VI), pod koniec drugiego etapu wypad³ 
z trasy. 

£ukasz Kañski - Chmielewski
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nami. Dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê do 
naszego zwyciêstwa - powiedzia³ Solberg na mecie. 
Drugie miejsce zaj¹³ Harri Rovanpera (Puegeot 206 
WRC). 
A kolejne miejca zdobyli kierowcy Citroena: 
Sebastian Loeb, Colin McRae i Carlos Sainz. Subaru 
zdominowa³o tak¿e klasyfikacjê Production Car.
Po raz kolejny pewnie zwyciê¿y³ Toshi Arai, który 
zdecydowanie wyprzedzi³ Brytyjczyka Martina 
Rowe oraz Szweda Stiga Blomqvista (wszyscy 
Subaru Impreza WRX). Do mety nie dojechali 
Polacy - Janusz Kulig i Dariusz Burkat (Mitsubishi 
Lancer Evo VII), wypadli z drogi na 13 oesie.
Spor¹ niespodziank¹ by³ start Micha³a So³owowa 
najnowszym modelem... Imprezy WRX w grupie N!
Niestety kierowca Cersanit Rally Team na trzecim 

Petter Solberg zrealizowa³ swoje zapowiedzi w stu 
procentach. Po wspania³ej jeŸdzie kierowca Subaru 
World Rally Team wygra³ Rajd Cypru. Dziêki temu 
ekipa Subaru mog³a cieszyæ siê z 36-ego zwyciês-
twa w rajdowych MŒ. Zarówno Solberg jak i Tommi 
Mäkinen mieli œwietny pocz¹tek.
Zaatakowali od pierwszych kilometrów i zajmowali 
miejsca w pierwszej trójce tu¿ za prowadz¹cym 
Marcusem Grönholmem (Peugeot 206 WRC).
Mistrz Œwiata nie dojecha³ jednak do mety - na 
pi¹tym oesie jego auto stanê³o z powodu awarii 
napêdów.  
Z rywalizacji odpadli tak¿e Markko Märtin 
i François Duval - w ich Fordach Focusach WRC 
zepsu³ siê uk³ad ciœnienia oleju. Z kolei Richard 
Burns (Peugeot 206 WRC) mia³ k³opoty z uk³adem 
ch³odzenia. W jego samochodzie silnik przegrza³ siê 
przed ostatni¹ pêtl¹ rajdu! Cypryjskie trasy okaza³y 
siê ma³o ³askawe dla Tommiego Mäkinena. Na 
siódmym oesie z³apa³ gumê i posta-nowi³ zmieniæ 
ko³o. Strata by³a ogromna - ponad 20 minut. 
Pomimo heroicznej jazdy na kolejnych próbach "Big 
Mac" przekroczy³ dopuszczalny limit czasu i zosta³ 
wykluczony z zawodów. Petter Solberg wygrywa³ 
odcinek za odcinkiem. Jego Imprezê WRC 
szczêœ l iwie  omi ja ³y  awar ie ,  które tak 
zdziesi¹tkowa³y rywali. Norweg przypieczêtowa³ 
zwyciêstwo najlepszymi czasami na ostatnich trzech 
próbach.
- Cieszê siê ogromnie. To wielki sukces zespo³u 
Subaru i Pirelli. Trasa i warunki by³y mordercze. Ale 
Cypr by³ dla nas wyj¹tkowo szczêœliwy. Omija³y nas 
awarie i nie mieliœmy ¿adnych problemów z opo-

odcinku specjalnym urwa³ ko³o i musia³ siê wyco-
faæ. Rajd by³ niezwykle trudny. Na mecie zamel-
dowa³o siê zaledwie siedemnaœcie za³óg.
Organizatorzy nie przyznawali punktów w klasyfi-
kacji zespo³owej. 

£ukasz Kañski - Chmielewski

podium. Mam nadziejê, ¿e Rajd Cypru pójdzie nam 
du¿o lepiej. Zrobiê wszystko, aby go wygraæ - 
zapowiedzia³ na mecie Petter Solberg. 

Marcus Grönholm okaza³ siê najlepszy równie¿ 
w Rajdzie Argentyny. Kierowca Peugeota 206 WRC 
wyprzedzi³ Carlosa Sainza (Citroen Xsara WRC) 
oraz kolegê z zespo³u, Richarda Burnsa. Ci trzej 
zawodnicy nadawali ton rywalizacji.
Kierowcy Subaru jechali ze zmiennym szczêœciem. 
Petter Solberg najpierw by³ trzeci, potem szósty, 
a po uderzeniu w ska³ê spad³ na ósme miejsce. 
Tommi Mäkinen mia³ ogromnego pecha. W jego 
aucie zepsu³a siê skrzynia biegów. "Big Mak" straci³ 
13 minut i szansê na punktowan¹ pozycjê.
Szefostwo Subaru zdecydowa³o o wycofaniu swo-
jego zawodnika. Dziêki temu Mäkinen móg³ 
wczeœniej wróciæ do Finlandii, gdzie czeka³ na 
niego... nowonarodzony synek.
Solbergowi nie uda³ siê atak na miejsce w pierwszej 
trójce i zakoñczy³ zawody na pi¹tym miejscu.
- To by³ naprawdê trudny rajd. Jechaliœmy ostro 
i uderzy³em w ska³ê. Potem jeszcze przebi³em 
oponê. Gdyby nie to, mogliœmy zaj¹æ miejsce na 

£ukasz Kañski - Chmielewski

Rajd Argentyny - pech Mäkinena

Rajd Cypru - sukces Subaru !



wyró¿nienie. Atmosfera w zespole jest wspania³a. 
Tommi jest fantastycznym koleg¹ i partnerem.
W wielu sprawach mogê korzystaæ z jego rad i doœ-
wiadczenia. Jest najlepszym kierowc¹ z jakim do tej 
pory wspó³pracowa³em w jednym zespole i, rzecz 
jasna, legend¹ rajdów. Po za tym lubimy siê i mamy 
mnóstwo radoœci z tego, ¿e jeŸdzimy razem. 
- Jesteœ uwa¿any za jednego z najszybszych 
kierowców m³odego pokolenia. W jaki sposób pracu-
jesz nad swoim stylem jazdy? 
- Naprawdê tak siê o mnie mówi ? Mo¿e s³ysza³eœ 
opiniê o kimœ innym. (œmiech) Có¿...Du¿o æwiczê. 
Praktycznie ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdzam w samo-
chodzie. Przeprowadzamy wiele testów, aby nie tyl-
ko pracowaæ nad szybkoœci¹ i stylem jazdy, ale 
równie¿ lepiej poznawaæ samochód. Praktycznie 
przed ka¿dym rajdem w naszym Subaru pojawiaj¹ 
siê jakieœ zmiany i modyfikacje. Ale æwiczenie to nie 
wszystko. Myœlê, ¿e aby byæ dobrym kierowc¹ trzeba 
mieæ talent. Po prostu cz³owiek musi siê z tym 
urodziæ. 
- Czy odczuwasz czasem strach? 
- Najbardziej siê bojê, kiedy samochód prowadzi mój 
pilot! (œmiech) Oczywiœcie ¿artujê. Nie, raczej nie 
odczuwam strachu. Czasem pojawia siê jakaœ obawa, 
czy auto bêdzie w porz¹dku, czy nie zdarzy siê coœ 
niespodziewanego, co pokrzy¿uje nasze plany.
Kiedy jestem na starcie odcinka specjalnego serce bije 
mi szybciej, ale raczej z podekscytowania.  
- Mówi³eœ o du¿ej liczbie testów. Jak wa¿ne dla 
kierowcy jest to, aby dok³adnie pozna³ swój 
samochód i wszelkie nowoœci techniczne w nim 
zastosowane?
- Aby osi¹gaæ wyniki w Mistrzostwach Œwiata konie-
czna jest znajomoœæ samochodu. Kierowca musi wie-
dzieæ, nie tylko jak auto siê prowadzi, jak ustawiæ 
zawieszenie, dyferencja³y, ale równie¿ jak wyko-
rzystaæ wszelkie techniczne rozwi¹zania wprowa-
dzone przez in¿ynierów. Znajomoœæ technologii 
pozwala w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci samocho-
du. Czasem ta wiedza przydaje siê w czasie awarii. Po 
prostu czujesz siê pewniej gdy dobrze znasz swoje 
auto. 
-Na jakiej nawierzchni czujesz siê najlepiej?
-Staram siê zawsze jechaæ jak najszybciej bez wzglê-
du na to, czy pod ko³ami mam asfalt, œnieg, czy 
szuter. Lubiê ka¿de zawody do Mistrzostw Œwiata.
 Szczególnie te, na których wygrywam. 

Petter Solberg jest jednym z najszybszych i najbar-
dziej ¿ywio³owych kierowców rajdowych œwiata. 
Wspólnie z legend¹ rajdowych tras Tommi Mäkine-
nem tworz¹ w tym roku duet stanowi¹cy o sile 555 
Subaru World Rally Team. Niedawno Norweg podpi-
sa³ z zespo³em Subaru kontrakt do 2006 roku. Jaki 
jest prywatnie? Zapraszamy do przeczytania wywia-
du, jakiego Petter udzieli³ specjalnie dla "Plejad".  

-Jak oceniasz now¹ Imprezê WRC Spec 2003. Czy 
zmiany wprowadzone do tego modelu pozwol¹ na 
dogonienie Peugeotów i prze³amanie dominacji 
francuskich samochodów? 
-Nowe Subaru to naprawdê dobry samochód. 
Wprowadzono do niego wiele istotnych zmian. 
Najwa¿niejsze to zwiêkszenie mocy silnika i momen-
tu obrotowego. Impreza du¿o lepiej reaguje w dol-
nym zakresie obrotów. Przyspiesza znacznie szyb-
ciej ni¿ poprzedni model. Równie¿ zmiany w aerody-
namice auta powinny przynieœæ lepszy efekt. Dziêki 
nim samochód jest bardziej stabilny przy du¿ych 
prêdkoœciach. Czy uda siê prze³amaæ dominacjê 
Peugeotów? Mamy tak¹ nadziejê. Dobre wyniki 
w Rajdach Nowej Zelandii i Argentyny nastrajaj¹ do 
optymizmu. Chcielibyœmy aby to Subaru World Rally 
Team jako zwyciêzca stan¹³ na podium na koniec 
sezonu. Ale tak naprawdê czas i kolejne rajdy 
poka¿¹, czy jest na to realna szansa. W rajdach 
wszystko jest mo¿liwe. 
-Jesteœ jednym z najm³odszych kierowców w Mi-
strzostwach Œwiata. Jak czujesz siê w zespole Subaru 
jako partner samego Tommiego Mäkinena ?
- To wspaniale byæ kierowc¹ takiego zespo³u jak 555 
Subaru World Rally Team. Dla mnie to ogromne 

-W tym roku wiele zespo³ów musia³o ograniczyæ 
swoje bud¿ety. Odbi³o siê to tak¿e na zarobkach 
kierowców. Jak wa¿ne w ca³ym tym sporcie s¹ dla 
ciebie kwestie finansowe?
-Nie pojadê szybciej tylko dlatego, ¿e ktoœ mi wiêcej 
zap³aci. Z du¿¹ iloœci¹ pieniêdzy zawsze jest prob-
lem. Nie przywi¹zujê do nich jakiejœ szczególnej 
wagi. Moim marzeniem jest zostaæ mistrzem œwiata, 
a nie multimilionerem.  
-Myœlisz, ¿e uda ci siê tego dokonaæ jeszcze w tym 
roku? 
-Ktoœ powiedzia³, ¿e marzenia siê spe³niaj¹. Zarówno 
ja, jak i Tommi mamy du¿¹ szansê, aby siêgn¹æ po 
tytu³. Moim zdaniem jest to mo¿liwe, przynajmniej 
dla jednego z nas. 
-Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê spe³nienia marzeñ. 

Rozmawia³ £ukasz Kanski-Chmielewski 

Petter Solberg prywatnie:

Ostatnia ksi¹¿ka: "Przygody Kaczora Donalda, które 
czyta³em mojemu synkowi Oliverowi"
Ulubiony film: "Bringing the House Down"
Najczêœciej s³ucha muzyki:   Sugababes
Ulubiona potrawa: Sushi w jednej z japoñskich 
restauracji w Auckland w Nowej Zelandii
Ostatnia mi³a rzecz, jaka Ciê spotka³a:  Oliver zacz¹³ 
chodziæ, tu¿ przed tym jak pojecha³em na Rajd Nowej 
Zelandii
Co Ciê najczêœciej wkurza: Nie pamiêtam. Raczej 
rzadko siê denerwujê. Mam pogodne nastawienie do 
œwiata. Staram siê zawsze uœmiechaæ. Nawet w trud-
nych sytuacjach. 

i w Argentynie. Niezwykle trudne cypryjskie trasy, 
okaza³y siê prawdziwym wyzwaniem dla samocho-
dów seryjnych. Subaru poradzi³o sobie z nimi 
znakomicie: za Arai, na kolejnych miejscach 
uplasowali siê Brytyjczyk Martin Rowe oraz Szwed 
Stig Blomqvist. Oprócz nich Imprezami WRX w

Liderem klasyfikacji Production Car, czyli samocho-
dów grupy N jest Japoñczyk Toshiro Arai. Kierowca 
Subaru Imprezy WRX od pocz¹tku sezonu nie ma 
sobie równych. Œwietne wystêpy w Rajdach Nowej 
Zelandii, Argentyny i Cypru sprawi³y, ¿e jego 
pozycja lidera klasyfikacji PC WRC wydaje siê byæ 
niezagro¿ona. Arai dwukrotnie zajmowa³ 9 miejsce 
w klasyfikacji generalnej: w³aœnie na Cyprze 

wystartowa³o kilku lokalnych kierowców. Po 
czterech eliminacjach Subaru zajmuje trzy pierw-
sze miejsca w PC WRC: Arai ma 30 punktów, Rowe 
19, a Blomquist 17. Czwarty jest Karamjit Singh 
w Mistubishi Lancerze Evo VII.   
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"Marzê o tym, aby zostaæ Mistrzem Œwiata”

WRC Production Car - Subaru na czele !



U.S. Motor sp. z o.o., Wy³¹czny dystrybutor produktów RECARO w Polsce
ul. Warszawska 1, 05-820 Piastów, tel. (022) 753 28 98, fax (022) 753 28 88
e-mail: info@recaro-polska.pl, www.recaro-polska.pl

Fotele na ka¿d¹ miarê...
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Dostarczanie foteli dla sportu motorowego to nie 
tylko presti¿, ale równie¿ najwy¿sze technologie jakie 
potrzebne s¹ w tego typu produkcji. Firma RECARO 
ju¿ od 25 lat dostarcza fotele do wszelkiego rodzaju 
samochodów sportowych. 

Fotele wyœcigowe musz¹ byæ odporne na szereg 
czynników i dopasowane do cia³a kierowcy tak, aby 
zapewniæ doskona³¹ pozycjê kierowcy i jego 
maksymalne bezpieczeñstwo we wszystkich sytu-
acjach.
Jednak rajdy to nie wszystko. Dlatego te¿, korzys-
taj¹c ze zdobytych w ten sposób doœwiadczeñ, zwró-
ciliœmy równie¿ uwagê na bezpieczeñstwo najm³od-
szych uczestników ruchu drogowego.

Fotelik dzieciêcy RECARO Start dziêki najnowo-
czeœniejszym technologiom u¿ytym przy jego 
produkcji, zapewnia dziecku najwy¿szy poziom 
komfortu podró¿y i bezpieczeñstwa. Fotelik ten 
nale¿y do najbardziej znanych i cenionych pro-
duktów na œwiecie. Teraz mo¿e on chroniæ równie¿ 
nasze pociechy w Polsce. Model ten jest obecnie 
jedynym fotelikiem dzieciêcym zaprojektowanym na 
bazie konstrukcji z rurek aluminiowych. Dziêki temu  
fotelik poch³ania o wiele wiêksz¹ iloœæ energii ni¿ jego 
odpowiedniki zbudowane z tworzyw sztucznych. 
Specjalnie zaprojektowana poduszka siedzenia 
tworzy antypoœlizgow¹ rampê, która zapobiega 
zeœlizgniêciu siê dziecka pod pasem bezpieczeñstwa.
Fotelik dzieciêcy RECARO zapewnia wyj¹tkowo ergo-
nomiczne rozwi¹zania, co jest szczególnie istotne 
w przypadku rozwijaj¹cego siê dziecka.

RECARO Start roœnie wraz z dzieckiem i mo¿e byæ 
u¿ywany od 9 miesi¹ca do 12 roku ¿ycia (od 9 do 
36 kg). Zalety fotelika zosta³y dostrze¿one przez 
specjalistów i dlatego te¿, jako pierwszy tego typu 
produkt, otrzyma³ nagrodê Kampanii na Rzecz 
Zdrowego Krêgos³upa. Firma RECARO otrzyma³a 
równie¿ Miêdzynarodow¹ Nagrodê dla Najlep-
szego Projektu, przyznawan¹ w Badenii - 
Wirtenbergii. Fotelik dzieciêcy RECARO Start 
spe³nia najbardziej surowe wymogi bezpieczeñ-
stwa. Ponadto w wewnêtrznej czêœci zag³ówka 
umieszczone zosta³y g³oœniczki. Odtwarzane (np. 
z walkmana) bajki czy piosenki umil¹ ka¿demu 
dziecku podró¿.
Oddzieln¹ gamê produktów stanowi¹ z kolei fotele 
ergonomiczne (ortopedyczne i ergometryczne).

O tym jak wa¿na jest prawid³owa pozycja za 
kierownic¹ i wygodny fotel nikogo nie trzeba 
przekonywaæ. W dobie zwiêkszonej aktywnoœci 
zawodowej, podczas pokonywania tysiêcy kilome-
trów tygodniowo ból krêgos³upa oraz nóg jest 
w wielu przypadkach nieod³¹cznym towarzyszem 
kierowcy i pasa¿erów. Niestety seryjne siedzenia 
w samochodach nie zawsze daj¹ ochronê przed tego 
typu niedogodnoœciami. Specjaliœci RECARO nie 
uznaj¹ jednak kompromisów, a produkty tej firmy 
oznaczaj¹ doskona³¹ ochronê kierowcy i pa-sa¿era 
przed naprê¿eniami podczas siedzenia. 
Opatentowany przez RECARO system Airmatic® 
pozwala ka¿demu kierowcy na indywidualne 
dopasowanie fotela do swoich potrzeb.
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e zakup fotela ergo-
nomicznego to inwestycja na lata i mo¿e on znaleŸæ 
swoje miejsce w kolejnych samochodach.
Równie¿ fotele RECARO Systemu MOBILITY® (fotel 
na ka¿d¹ miarê) zawsze dostosuj¹ siê do Ciebie. 
Indywidualne podejœcie do klienta jest filozofi¹ 
projektowania RECARO. Ka¿dy fotel z tej serii 
zapewnia indywidualn¹ wygodê zaprojek-towan¹ 
dla indywidualnego odbiorcy. Oznacza to, ¿e 
kierowca bêdzie siedzia³ nie tylko w pozycji 
poprawnej ergonomicznie, ale tak¿e wygodnie. Tak 
wiêc - niewa¿ne czy kierowca jest wysoki czy niski, 

Tak wiêc - niewa¿ne czy kierowca jest wysoki czy 
niski, dobrze zbudowany czy szczup³y, w pe³ni 
sprawny czy niepe³nosprawny, kieruje samocho-
dem dostawczym czy specjalnym - przy pomocy 
systemu mobility® RECARO ka¿dy dobierze fotel 
idealny dla swoich potrzeb. Dwa rodzaje oparæ 
(LX,LT) oraz trzy rodzaje poduszek siedziska 
(F,X,W) daj¹ a¿ 6 ró¿nych foteli.
Ka¿dy kto zapragnie poczuæ siê w swoim aucie choæ 
trochê jak za kierownic¹ wyczynowego auta spor-
towego tak¿e mo¿e skorzystaæ z oferty RECARO. 
Gama produktów obejmuje zarówno fotele, które 
mo¿na zamontowaæ w wiêkszoœci popularnych 
marek, jak i modele z przeznaczeniem jedynie do 
wybranych samochodów. RECARO od lat wspó³pra-
cuje z wieloma producentami aut i wytwarza dla 
nich siedzenia do tzw. pierwszego monta¿u, naj-
czêœciej do usportowionych modeli.

Doœwiadczenie sportowe firmy RECARO wykorzys-
tywane jest tak¿e poza torami wyœcigowymi, 
oczywiœcie z korzyœci¹ dla innych kierowców.
Wykorzystano je przy projektowaniu foteli sporto-
wych RECARO SR i RECARO Sport. Wszystkie fotele 
zawodnicze posiadaj¹ homologacjê FIA (jest ona 
jednak wa¿na wy³¹cznie przy u¿yciu adaptora 
RECARO) oraz s¹ zgodne z przepisami  homologa-
cyjnymi obowi¹zuj¹cymi w krajach UE i w Polsce.
Ofertê RECARO uzupe³niaj¹ fotele przeznaczone do 
samochodów ciê¿arowych, jak równie¿ fotele biu-
rowe. Tak¿e przy ich konstrukcji nasi specjaliœci 
kierowali siê wymaganiami ergonomii i wygody. 
Tysi¹ce zadowolonych u¿ytkowników jest najlep-
szym tego dowodem.
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Imprez¹ WRC tyle, ¿e modelem w specyfikacji 99.
Krakowianie rozpoczêli sezon w nowym samocho-
dzie i w nowych barwach - Sapa Rally Team. Czopik 
nie ukrywa³, ¿e traktuje Rajd Elmot jako naukê 
i zdobycie doœwiadczenia w jeŸdzie "wurcem".
Leszek Kuzaj rozpocz¹³ bardzo agresywnie, zysku-
j¹c przewagê i nie zwalniaj¹c tempa do koñca. 
Jecha³ tak szybko, ¿e poprawi³ swój czas na odcin-
ku w Lubachowie o 12 sekund w stosunku do 

Leszek Kuzaj doskonale rozpocz¹³ sezon rajdowy 
w mistrzostwach Polski. "Kuzi" startuj¹cy Subaru 
Imprez¹ WRC S8 i pilotowany przez...Magdalenê 
Lukas by³ bezkonkurencyjny na trasach 31 Rajdu 
Elmot. Krakowski duet wyprzedzi³ a¿ o 6.16 min. 
Sebastiana Frycza i o 6.47 min  Micha³a Bêbenka 
(obaj Mitsubishi Lancer EVO VI grupy N).
Na czwartym miejscu uplasowali siê Tomasz Czopik 
i £ukasz Wroñski, startuj¹cy równie¿ Subaru 

ubieg³ego roku. A wtedy rywalizowa³ z Januszem 
Kuligiem. - Piêtnaœcie lat temu debiutowa³em w tej 
imprezie, ale dopiero teraz uda³o mi siê stan¹æ na 
najwy¿szym stopniu podium. Ogromnie siê z tego 
cieszê, tym bardziej, ¿e uda³o siê prze³amaæ z³¹ 
passê - do tej pory ten rajd by³ dla mnie wyj¹tkowo 
pechowy. By³ to mój pierwszy tak powa¿ny start 
now¹ Imprez¹, a zebrane tu doœwiadczenia mog¹ 
byæ bardzo pomocne w kolejnych rajdach. Auto jest 
rewelacyjne - powiedzia³ "Kuzi". Bardzo chwali³ 
swoj¹ pilotkê Magdê Lukas, która pierwszy raz 
w ¿yciu jecha³a samochodem WRC.
Kuzaj zapowiedzia³, ¿e bêdzie kontynuowa³ wspó³-
pracê z Magd¹ w kolejnych rajdach do Mistrzostw 
Polski. W grupie N zwyciê¿y³ Sebastian Frycz przed 
Micha³em Bêbenkiem. W klasie Super 1600 naj-
lepszy okaza³ siê Grzegorz Grzyb (Peugeot 206) 
przed Damianem Jurczakiem (Fiat Punto).
Pomimo braku silnej obsady, Rajd Elmot cieszy³ siê 
sporym zainteresowaniem kibiców. Wed³ug organi-
zatorów do Œwidnicy zjecha³o ponad 50 tysiêcy 
fanów rajdów samochodowych.  

£ukasz Kañski-Chmielewski

WypowiedŸ Leszka Kuzaja po Rajdzie Polski:

Rajd Polski jest rajdem, o którym ze zrozumia³ych wzglê-
dów chcia³bym zapomnieæ. Przede wszystkim dlatego, ¿e 
zawiod³em kibiców i sponsorów. I za to chcia³bym wszys-
tkich przeprosiæ. Maj¹c idealnie przygotowany samo-
chód i bêd¹c w idealnej formie mieliœmy wielkie szanse na 
walkê o zwyciêstwo i dostarczenie wszystkim kibicom 
wielu emocji. Tym bardziej, ¿e wyniki odcinka testowego 
napawa³y nas w pe³ni uzasadnionym optymizmem. Mam 
pe³n¹ œwiadomoœæ tego, ¿e ponoszê wy³¹czn¹ odpowie-
dzialnoœæ za zaistnia³¹ sytuacjê.
Jednoczeœnie chcê podziêkowaæ licznym kibicom, 
przyjacio³om, cz³onkom teamu, którzy skierowali pod 
moim adresem s³owa otuchy i ¿yczenia powrotu do zdro-
wia. Zarówno Erwin jak i ja czujemy siê coraz lepiej.

60 Rajd Polski zdominowali obcokrajowcy. Zwyciê¿y³ 
Miguel Campos (Peugeot 206 WRC), który wyprzedzi³ 
Bruno Thiry oraz Rosjanina Jewgienija Vasina (obaj 
Peugeot 206 WRC). Najlepsi z Polaków, Tomasz Czopik 
i £ukasz Wroñski (Subaru Impreza WRC 99) zajêli 
czwarte miejsce. Krakowanie zwyciê¿yli jednak w kla-
syfikacji Mistrzostw Polski. Leszek Kuzaj (Subaru Impre-
za WRC) jako jedyny mia³ realn¹ szansê na walkê o zwy-
ciêstwo z Camposem i Thiry. Chcia³ tak¿e zdobyæ pierwsze 
punkty w klasyfikacji Mistrzostw Europy. Niestety ju¿ na 
pierwszym odcinku specjalnym "Kuzi" wypad³ z drogi, 
uderzy³ w drzewo i zakoñczy³ swój udzia³ w zawodach.
W grupie najmocniejszych aut na placu boju pozosta³ 
Tomasz Czopik. Nie by³ jednak w stanie dogoniæ ani 
Camposa, ani Thiry. Zawodnik Sapa Rally Team ambitnie 
walczy³ o trzecie miejsce z Jewgienijem Vasinem. 
Drugiego dnia musia³ jednak uznaæ wy¿szoœæ rywala 
i jego Peugeota. Ale na os³odê pozosta³o mu zwyciêstwo w 
klasyfikacji krajowej. - To ogromny sukces. Jeszcze nigdy 
nie wygraliœmy Rajdu Polski. ¯a³ujemy jednak, ¿e nie 
stanêliœmy na podium. Walczyliœmy do koñca, ale siê nie 
uda³o. Jestem pod wra¿eniem naszego Subaru. Na 
odcinku w Kamionkach przy prêdkoœci 210 km/h podbi³o 
nas i... nic siê nie sta³o. Muszê jeszcze poprawiæ technikê 
jazdy oraz popracowaæ nad ustawieniem zawie-szenia i 
dyferencja³ów - powiedzia³ na mecie Tomasz Czopik. 
Swoje zwyciêstwo Krakowianie zadedykowali Piotrowi 
Wieczorkowi - d³ugoletniemu przyjacielowi, pilotowi 
Bart³omieja Baniowskiego, który zmar³ tragi-cznie w 
wypadku motocyklowym. Dlatego na mecie nie otworzyli 
szampana. 

£ukasz Kanski-Chmielewski 

Myœlê, ¿e niebawem nie bêdziemy ju¿ odczuwali ¿adnych 
skutków kolizji. Nieco gorzej wygl¹da, niestety, sytuacja 
z naszym samochodem. Wprawdzie ubezpieczenie po-
kryje wiêkszoœæ kosztów, lecz czas odbudowy auta 
uniemo¿liwia nam starty w najbli¿szych eliminacjach do 
Mistrzostw Europy. Zaistnia³a sytuacja praktycznie prze-
kreœli³a nasze plany walki o tytu³ mistrzowski. Z tym 
wiêksz¹ determinacj¹ bêdziemy chcieli realizowaæ nasze 
plany w przysz³ym sezonie. Nie ma te¿ pewnoœci, czy 
zd¹¿ymy przygotowaæ samochód na kolejne eliminacje. 
W takim wypadku rozwa¿ymy mo¿liwoœæ wynajêcia 
innego samochodu. W dalszej czêœci sezonu planujemy 
kolejne wystêpy w RSMP oraz je¿eli pozwoli na to bud¿et, 
jeden, dwa rajdy w Mistrzostwach Europy. Do zobaczenia 
na rajdowych trasach !

Leszek Kuzaj

Rajd Elmot - Kuzaj bez konkurencji  

Rajd Polski - bez Polaków na podium  
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Mam nadziejê, ¿e uda nam siê powtórzyæ ten sukces 
tak¿e i w przysz³ym roku. Dziêkujê ca³emu 
zespo³owi i wszystkim, dziêki którym nasz start by³ 
mo¿liwy - cieszy³ siê na mecie Kuzaj. Tak¿e Magda 
Lukas mo¿e mówiæ o wielkim osobistym sukcesie. 
Jest pierwsz¹ kobiet¹ w Polsce, która wygra³a 
"Kormorana" i to na dodatek samochodem WRC. 
Zadowolony by³ równie¿ Krzysztof Ho³owczyc.
- Wspania³y rajd i wspania³a walka. Dla mnie by³a 
to wyj¹tkowa okazja, aby ponownie pojechaæ 
samochodem WRC. Nie traktujê trzeciego miejsca 
jako pora¿ki. Myœlê, ¿e gdybym bardziej pozna³ 
Forda  na pewno wynik by³by lepszy. Postaram siê 

Leszek Kuzaj z Magdalen¹ Lukas (Subaru Impreza 
WRC) w piêknym stylu wygrali 29 Rajd Kormoran. 
Krakowski duet wyprzedzi³ Tomasza Kuchara 
i  Krzysztofa Ho³owczyca (obaj Ford Focus WRC).
Czwarte miejsce zajêli Tomasz Czopik i £ukasz 
Wroñski jad¹cy starszym modelem Subaru Impre-
zy WRC. 

Prolog
Tradycyjnie rajd rozpocz¹³ siê widowiskowym 
prologiem na stadionie olsztyñskiego Stomilu.
Kierowcy jechali przede wszystkim dla publi-
cznoœci. Startowano parami. Najwiêkszy aplauz 
wzbudzi³y przejazdy Krzysztofa Ho³owczyca na 
jednym torze z Tomaszem Kucharem, oraz pojedy-
nek dwóch Subaru: Kuzaja i Czopika. Kierowcy nie 
doœæ, ¿e jechali bardzo szybko, to dali popis 
fantastycznych “b¹ków”.
Zwyciêzc¹ prologu zosta³ Leszek Kuzaj, przed 
Sebastianem Fryczem (Mitsubishi Lancer Evo V) i... 
co by³o wielk¹ niespodziank¹, Micha³em Koœciusz-
ko (Opel Corsa S1600). 

Popis Kuzaja 
Krzysztof Ho³owczyc zapowiada³ przed rajdem, ¿e 
interesuje go tylko zwyciêstwo. W koñcu to jego 
rodzinne strony i najbardziej “ukochany” rajd.
Dla “Ho³ka” by³ to pierwszy start Focusem WRC. 
Tymczasem od mocnego uderzenia rozpocz¹³ 
Kuzaj. Duet Subaru Poland Rally Team zakoñczy³ 
pierwszy etap na pierwszym miejscu. Za nimi na 
metê przyjecha³y dwa Fordy Focusy: Kuchara 
i Ho³owczyca, a stawkê "wurców" zamyka³ Czopik 
w kolejnym Subaru. Zawodnicy Sapa Rally Team po 
raz pierwszy startowali samochodem WRC na 
szutrach i zdawali sobie sprawê, ¿e bêdzie im trud-
no nawi¹zaæ równorzêdn¹ walkê z pierwsz¹ trójk¹. 
W grupie N prowadzi³ Micha³ Bêbenek, przed 
Sebastianem Fryczem i Micha³em So³owowem 
(wszyscy Mitsubishi Lancer), a w Trofeum S1600 
Grzegorz Grzyb (Peugeot 206). Choæ Leszek Kuzaj 
mia³ po pierwszym etapie ponad minutê przewagi 
nad dwoma najgroŸniejszymi rywalami nie 
zamierza³ zwalniaæ tempa. Jecha³ przy tym 
niezwykle rozwa¿nie, ca³y czas kontroluj¹c sytu-
acjê. Pierwszy oes pad³ ³upem Tomasza Kuchara, 
a ju¿ na kolejnym "Kuzi" znowu by³ najszybszy. 
Siódma próba nale¿a³a do Ho³owczyca, a kolejna 
ponownie do Kuchara. Obu kierowcom fordów 
uda³o siê "urwaæ" Kuzajowi jedynie kilka sekund.  
O prawdziwym szczêœciu móg³ mówiæ Tomasz 
Czopik. Najpierw wypad³ z trasy, potem dwukrotnie 
przebi³ oponê, a na koniec w jego Subaru zepsu³a 
siê turbina. - Cudem dojechaliœmy do mety. Cieszê 
siê, ¿e pomimo tych k³opotów zachowaliœmy 
czwarte miejsce - mówi³ na mecie Krakowianin.
Dla Leszka Kuzaja by³o to drugie zwyciêstwo
w "Kormoranie". - Jestem szczêœliwy. Bardzo chcia-
³em wygraæ. Nasze Subaru spisywa³o siê znakomi-
cie. Rewelacyjnie prowadzi siê na szutrach.

Forda  na pewno wynik by³by lepszy. Postaram siê 
wygraæ w przysz³ym roku - mówi³ "Ho³ek".
W grupie N triumfowa³ Micha³ Bêbenek, przed 
Sebastianem Fryczem i Maciejem Lubiakiem, pilo-
towanym przez Macieja Wis³awskiego (wszyscy 
Mitsubishi Lancer).
W Super 1600 zwyciê¿y³ Grzegorz Grzyb, przed 
Piotrem Adamusem. Rajd ukoñczy³o tylko 26 za³óg. 

£ukasz Kañski-Chmielewski   

Kuzaj najszybszy na szutrach !
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Subaru Baja zosta³o wprowadzone na rynek w USA 
w 2002 roku. Samochód ten, bazuj¹cy konstruk-
cyjnie na znanym modelu Outback, prezentuje 
alternatywê dla bardzo na tym rynku popularnych 
pojazdów wersji pick-up. Podczas gdy wszystkie 
oferowane do tej pory samochody w tej wersji 
nadwozia bazuj¹ na rozwi¹zaniach technicznych 
typowych dla aut dostawczych, Baja ró¿ni siê od nich 
zdecydowanie przez sw¹ koncepcjê opart¹ na 
samochodzie osobowym.
Zarówno w zakresie dynamiki, prowadzenia, 
komfortu i bezpieczeñstwa przewy¿sza zdecydo-
wanie klasyczne pick-upy. Podobnie jak Outback, 
który sta³ siê prekursorem nowej kategorii nazwa-
nej SUW (Sports Utility Wagon), Baja ma szansê na 
wykreowanie nowej niszy rynkowej. Samochód 
skierowany jest do potencjalnych odbiorców, którzy 
chc¹ po³¹czyæ funkcjonalnoœæ nadwozia 
zaopatrzonego w otwart¹ przestrzeñ ³adunkow¹, 
pozwalaj¹c¹ na ³atwy transport ró¿norodnego 
sprzêtu sportowo-turystycznego, z ³atwoœci¹ 
prowadzenia i komfortem typowym dla samo-
chodów osobowych.
Baja napêdzana jest 2,5 litrowym silnikiem 
benzynowym w tradycyjnym dla Subaru uk³adzie 
„bokser”. Równie¿ sta³y, symetryczny napêd 
wszystkich kó³ jest klasycznym rozwi¹zaniem 
naszej marki. Oprócz 5-biegowej manualnej
 skrzyni biegów oferowana jest opcjonalnie skrzynia 
automatyczna. W po³¹czeniu z t¹ ostatni¹ 

Subaru Baja

Baja osi¹ga maksymalnie ok. 190 km/godz. (test 
Off-Road Nr. 05/03) - wynik odzwierciedlaj¹cy 
bardzo dobr¹ (jak na typ nadwozia) aerodynamikê 
samochodu, którego wspó³czynnik oporu powiet-
rza wynosi tylko 0,36. Lista opcji zawiera wiele 
elementów podkreœlaj¹cych walory u¿ytkowe 
samochodu. Specjalne mocowania do przewo¿enia 
rowerów, desek surfingowych czy kajaków to tylko 
niektóre z dostêpnych opcji. D³ugoœæ przestrzeni 
³adunkowej mo¿e byæ powiêkszona dziêki mo¿li-
woœci u¿ywania do transportu tak¿e ustawionej 
poziomo tylnej klapy skrzyni: zgodna z przepisami 
widocznoœæ tylnej rejestracji pozostaje zagwaranto-
wana dziêki jej zamontowaniu na odchylanych 
zawiasach. Przy przewo¿eniu bardzo d³ugich 

przedmiotów pomoc¹ s³u¿y sk³adana dolna czêœæ 
tylnej œcianki kabiny - w takiej konfiguracji ich 
d³ugoœæ maksymalna mo¿e osi¹gaæ do 2,29m. 
Ewentualna  decyzja o wprowadzeniu tego modelu 
na rynek polski zale¿na jest, oprócz niezbêdnych 
przygotowañ natury logistycznej, tak¿e od zmiany 
aktualnych warunków fiskalnych.
W takim przypadku Baja mog³a by staæ siê jedynym 
n a  r y n k u  s a m o c h o d e m ,  k t ó r y  ³ ¹ c z y  
w sobie dynamikê i komfort samochodu osobo-
wego z homologacj¹ ciê¿arow¹. Dynamikê, która 
po wprowadzeniu jesieni¹ tego roku w USA wersji 
2,5 turbo (> 200 KM) bêdzie w stanie zadowoliæ 
nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów.

SIP
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zmiany biegów) i stosunkowo niskim ciê¿arem 
w³asnym to wartoœæ, która mówi sama za siebie. 
Tak¿e podstawowe silniki 2.0 i 2.5 przesz³y 
“kuracjê odm³adzaj¹c¹”, której celem by³o nie 
tylko zwiêkszenie mocy (o odpowiednio 12 i 9 KM), 
ale tak¿e zmniejszenie zu¿ycia paliwa. O tym, ¿e 
za³o¿enia te zosta³y spe³nione mo¿e œwiadczyæ fakt, 
¿e w przypadku silników bazowych (2.0/137KM) 
œrednie zu¿ycie paliwa wynosi ju¿ tylko 7,6l / 100 
km: wartoœæ, która dla podobnie zmotoryzowanych 
modeli z napêdem tylko jednej osi te¿ by³a by w  
wielu przypadkach powodem do dumy.
Niebagateln¹ rolê w ograniczeniu zu¿ycia paliwa 
odegra³a te¿ stylistyka nadwozia, którego jakoœæ 
aerodynamiczna jest najlepiej udokumentowana 
osi¹gniêtym wspó³czynnikiem oporu powietrza 
CW = 0,28 (kombi: 0,30). Tak¿e ograniczenie 

Po piêciu latach od wprowadzenia na rynek 
aktualnego Subaru Legacy, w Japonii zaprezento-
wano nowy model, bêd¹cy ju¿ pi¹t¹ generacj¹ tego 
ciesz¹cego siê na ca³ym œwiecie bardzo dobr¹ opini¹ 
samochodu. Legacy znane by³o do tej pory 
w Europie g³ównie ze swej niezawodnoœci, zajmuj¹c  
w znanych klasyfikacjach niemieckiego TÜV-u, 
regularnie czo³owe miejsca. W przeciwieñstwie 
jednak do Japonii, gdzie od dawna oferowane by³y 
wersje z bardzo mocnymi silnikami, takie usporto-
wione warianty po raz pierwszy znajd¹ siê w ofer-
cie europejskiej.
W ten sposób spe³nione zostan¹ tak¿e ¿yczenia tych 
potencjalnych klientów w Polsce, dla których 
dotychczas oferowane silniki mia³y zbyt ma³¹ moc.
245 koni mechanicznych w po³¹czeniu z 5 stop-
niowym automatem (z mo¿liwoœci¹ manualnej 

CW = 0,28 (kombi: 0,30). Tak¿e ograniczenie 
ciê¿aru samochodu poprzez zastosowanie lekkich 
stopów umo¿liwi³o dalsz¹ poprawê dynamiki oraz 
trzymania siê drogi Legacy, bez ¿adnych kompro-
misów w zakresie bezpieczeñstwa pasywanego.
Nowy model jest wiêkszy od poprzednika: d³ugoœæ 
samochodu wzros³a o 6 cm, szerokoœæ o 3,5 cm. 
Przyrostowi szerokoœci odpowiada zwiêkszenie 
rozstawu kó³ przednich i tylnych, a tym samym 
dziedzictwo znanego ze znakomitego prowadzenia 
Legacy bêdzie godnie kontynuowane.
Tym bardziej, ¿e konsekwentna realizacja polityki 
mo¿liwie maksymalnego obni¿ania œrodka ciê¿-
koœci oraz modyfikacja zawieszenia nie ominê³y 
nowego modelu.
Tradycyjna filozofia KAIZEN, czyli ci¹g³ego udosko-
nalania, znajduje w nowym modelu doskona³e 
odzwierciedlenie.
Legacy, zgodnie z tradycj¹ Subaru, bêdzie ofero-
wane z kompletnym wyposa¿eniem. W zale¿noœci 
od wersji dostêpne bêd¹ takie elementy jak: system 
nawigacji, skórzana tapicerka czy kurtyny po-
wietrzne - aby wymieniæ tylko niektóre z nich.
Nowy samochód bêdzie dostêpny w Polsce od 
listopada 2003 w wersji z silnikiem 2.0, podczas 
gdy wprowadzenie na rynek wersji 2,5 oraz 3,0 jest 
planowane na rok 2004.
Oficjalna premiera europejska odbêdzie siê na 
Targach Motoryzacyjnych IAA we Frankfurcie 
w dniach 11-21.09.2003.
Dostêpne modele:
Sedan/Kombi
2.0/137 KM (5MT/4AT),
2.5/165 KM (5MT/4AT),
3.0/245 KM (5 AT)

Nowe Subaru Legacy 
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Dla tych z Pañstwa, którzy planuj¹ zakup nowego 
samochodu w przysz³ym roku jest to zapewne 
informacja niekorzystna. Dla tych, którzy ju¿ 
posiadaj¹, czy te¿ w najbli¿szym czasie nabêd¹ 
nowe Subaru oznacza to, ¿e utrata wartoœci samo-
chodu pozostanie stosunkowo niewielka.
Jednoczeœnie bêdziemy jednak chcieli wprowadziæ 
na rynek wersje naszych modeli, których dzisiaj 
praktycznie nie sprzedajemy, a które  po redukcji 
op³at celnych mog¹ siê spotkaæ z zainteresowa-
niem potencjalnych nabywców (szczególnie tañsze 
wersje Imprezy oraz Forester XG).
Po trzecie, jesteœmy zdecydowani zainwestowaæ 
wiêcej œrodków, ni¿ by³o to dotychczas mo¿liwe, 
w poprawê jakoœci us³ug, oraz poszerzenie ich 
zakresu. 

Zapewne pozytywn¹ dla wszystkich informacj¹ 
bêdzie, i¿ oczekujemy obni¿enia cen czêœci 
zamiennych. Wynika to ze zmniejszenia c³a oraz 
oczekiwanej redukcji kosztów logistyki. Ponadto 
skróci siê czas dostaw czêœci na skutek uproszczo-
nych procedur.

Oddzielnym tematem polityki cenowej jest nowy 
model Legacy, którego wprowadzenie na rynek 
sygnalizujemy na tych stronach. Aktualnie prowa-
dzimy pertraktacje które powinny doprowadziæ do 
mo¿liwoœci oferowania wersji 2.0 ju¿ w tym roku po 
cenach unijnych! Natychmiast po zakoñczeniu pro-
wadzonych negocjacji poinformujemy Pañstwa 
o ich wyniku za poœrednictwem naszej strony inter-
netowej, oraz w nastêpnym wydaniu Plejad.

Nowym elementem naszej dzia³alnoœci, o ile nie 
zostan¹ wprowadzone sztuczne regulacje restryk-
cyjne - stanie siê import u¿ywanych samochodów 
Subaru, na które aktualnie popyt zdecydowanie 
przewy¿sza poda¿. Samochodów z gwarancj¹, po-
chodz¹cych z pewnych Ÿróde³. 

Bardziej ogólna, choæ niemniej interesuj¹ca proble-
matyka dotyczy zmian infrastruktury drogowej.

Wyniki referendum unijnego s¹ ju¿ znane, spo³e-
czeñstwo podjê³o decyzjê, która z naszego punktu 
widzenia jest jedyn¹ s³uszn¹. Jedyn¹ s³uszn¹, 
albowiem wiele nie¿yciowych przepisów, sztucz-
nych regulacji prawnych i fiskalnych si³¹ rzeczy 
zostanie zmienionych.
Nie, nie oczekujemy przys³owiowej “manny z nie-
ba”. Znaj¹c jednak Pañstwa (i nasz¹!) codzienn¹ 
walkê z wiatrakami w najró¿niejszej postaci, ¿ywi-
my g³êbokie przekonanie, ¿e potrafimy wykorzy-
staæ dane nam szanse przez choæby wiêksz¹ sta-
bilnoœæ regulacji prawno - finansowych, dostoso-
wanych (w koñcu!) do realiów gospodarki kapitali-
stycznej.

Jako importer samochodów Subaru skorzystamy 
naturalnie przede wszystkim ze zmian celnych 
i swobodnego przep³ywu towarów. Ró¿nica pomiê-
dzy op³atami celnymi wnoszonymi przez nas (35%) 
a importerów z Unii Europejskiej (0%) zostanie 
zredukowana do poziomu 10%.
Dotychczasowa, niezrozumia³a polityka rz¹du 
w tym zakresie zostanie zmieniona. Polityka 
niezrozumia³a, albowiem rosn¹ca w ostatnich 
latach ró¿nica pomiêdzy wysokoœci¹ ce³ samocho-
dów z Unii i tych spoza UE doprowadzi³a do 
drastycznej redukcji importu tych ostatnich. A co za 
tym idzie faktycznej redukcji wp³ywów z op³at 
celnych do Skarbu Pañstwa. No, ale trudnoœci 
w rozró¿nieniu pieniêdzy wirtualnych i tych, za 
które mo¿na faktycznie coœ kupiæ w przypadku 
bud¿etu pañstwa do nowoœci nie nale¿¹ ....

PrzejdŸmy jednak do konkretów, czyli co siê 
faktycznie zmieni.
Jednym z bardziej zapewne interesuj¹cych 
tematów s¹ ceny nowych samochodów.
Otó¿ wszystkich tych, którzy oczekuj¹ drastycznej 
obni¿ki cen detalicznych musimy rozczarowaæ, 
takowej nie bêdzie. Ograniczenia wynikaj¹ z kilku 
zasadniczych przyczyn. 
Po pierwsze, tak jak ka¿de (za wyj¹tkiem niektó-
rych pañstwowych) przedsiêbiorstwo, musimy 
wypracowywaæ zysk, co do tej pory ze wzglêdu na 
uwarunkowania zewnêtrzne by³o niezwykle 
trudne. 
Po drugie, prawo unijne reguluj¹ce ceny, mówi, ¿e 
ceny netto (czyli bez VAT-u i akcyzy) w poszcze-
gólnych pañstwach unijnych nie mog¹ odbiegaæ 
o wiêcej ni¿ 6% od œredniej. Oznacza to, ¿e 
faktyczna obni¿ka cen dla samochodów dro¿szych 
(np. Impreza WRX, Impreza STi, Forester XT), któ-
rych ceny równie¿ w Unii s¹ doœæ wysokie nie 
przekroczy prawdopodobnie sumy 3-5%.
Powy¿sze uwarunkowania oznaczaj¹ jednak 
równoczeœnie, i¿ ogólnie poziom cen nowych 
samochodów w Polsce bêdzie wy¿szy, ni¿ obecnie!

Dla nikogo nie jest tajemnic¹, ¿e stan naszych dróg 
jest absolutnie katastrofalny.
Wyj¹tki, takie jak np. Autostrada A4 na odcinku 
Strzelce Opolskie - Wroc³aw wydaj¹ siê jedynie 
potwierdzaæ regu³ê. 
Akcesja oznacza zdecydowane zwiêkszenie ruchu 
ko³owego, w tym szczególnie destrukcyjnego ruchu 
ciê¿arowego zgodnego z norm¹ Unijn¹ (tzn. do 44 
ton). W konsekwencji mo¿emy oczekiwaæ przyspie-
szonej deterioracji stanu nawierzchni, w tym szcze-
gólnie na g³ównych szlakach.
Z drugiej strony œrodki unijne bêd¹ u¿yte zarówno 
do budowy nowych dróg (w tym autostrad) jak 
i remontów tras tranzytowych.
Wprawdzie Ministerstwo Infrastruktury nie by³o 
w stanie przygotowaæ ca³oœciowej strategii rozwoju 
dróg i autostrad w Polsce, lecz na szczêœcie  Komi-
sja Europejska sama przygotowa³a odpowiedni 
program. Teraz pozostaje nam wierzyæ, ¿e pod 
kontrol¹ unijn¹ œrodki zostan¹ w ca³oœci przezna-
czone na odpowiedni cel, a nie na np. budowê 
domków letniskowych, jak to ostatnio mia³o miejsce 
(Raport NIK dot. dzia³alnoœci Generalnej Dyrekcji 
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad).

S¹ to oczywiœcie tylko nieliczne elementy zmian, 
które czekaj¹ nas po wst¹pieniu do Unii. Niemniej 
jesteœmy przekonani, ¿e sumarycznie sytuacja siê 
poprawi. Albowiem w ramach Unii Europejskiej 
znacznie mniejsze szanse bêdzie mia³o panosz¹ce 
siê marnotrawstwo, kumoterstwo, ³apownictwo 
i samowola urzêdnicza, które tak bardzo przeszka-
dzaj¹ w efektywnym wykorzystaniu tkwi¹cego 
w spo³eczeñstwie Polskim potencja³u.

Podobno kiedyœ g³oduj¹cy cz³owiek powiedzia³ do 
dobroczyñcy, który podarowa³ mu rybê: „Dziêkujê 
Ci bardzo. Ale wola³bym, abyœ da³ mi wêdkê, tak 
abym w przysz³oœci sam móg³ ³owiæ ryby”.
Tak w³aœnie, w naszym przekonaniu, nale¿y trakto-
waæ akcesjê Polski do Unii Europejskiej.

Dyrekcja SIP

Wje¿d¿amy do Unii.
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dowalaj¹ce osi¹gi. Spogl¹daj¹c na rynek samochodów 
typu SUV, Forester stoi na mocnej pozycji, (...). Jego cena 
jest w stosunku do podobnych samochodów na zadowa-
laj¹cym poziomie, (...).

Kamil Jab³oñski
- Off-Road PL, Magazyn 4x4 5 (38)/2003

(...)
Forester jest samochodem o wysokim poziomie bezpie-
czeñstwa, o czym œwiadcz¹: sta³y napêd na wszystkie 
ko³a, stosunkowo nisko po³o¿ony œrodek ciê¿koœci i bo-
gate wyposa¿enie w tym zakresie.

Samochody Œwiata 2002 Nr 11/2002

REWIA DZIUR

Z aktorem Krzysztofem Majchrzakiem rozmawia Urszula 
Tokarska.
(...)
- Czym Pan obecnie jeŸdzi?
- Subaru Imprez¹ z napêdem na cztery ko³a. To chyba 
jedyny samochód wart swej ceny. Nie widzê dla niego 
konkurencji na rynku, bior¹c pod uwagê sumê, jak¹ 
trzeba zap³aciæ za to auto i co siê za ni¹ dostaje. Nie bawi¹ 
mnie bajery typu ciek³okrystaliczne wskaŸniki 
i teleskopy unosz¹ce maskê. Dla mnie maska mo¿e 
unosiæ siê nawet na drucie. Liczy siê natomiast mocny 
silnik, równie dobre hamulce i jak auto siê trzyma drogi w 
zakrêtach. Poza tym Impreza ma naprawdê militarn¹ 
jakoœæ.
- Czy napêd na cztery ko³a ma dla Pana jakieœ znaczenie?
- Kolosalne. Kiedy przesiadam siê do auta napêdzanego 
na przedni¹ lub tyln¹ oœ, jest to absolutny powrót do 
siermiê¿noœci.

Motor 16 (2601) 19 kwietnia 2003

IMPREZA Z FORESTEREM

(...) Niech ten wygl¹d jednak nas nie zwiedzie, 
charakterystyczne cechy Subaru, czyli sta³y napêd na 
cztery ko³a, obni¿aj¹cy œrodek ciê¿koœci silnik o uk³adzie 
przeciwsobnym i jego umieszczenie przed osi¹ przedni¹ 
powoduj¹, i¿ doskonale sobie radzi zarówno na 
autostradzie, jak i na leœnym dukcie.
(...) Jest to samochód ³¹cz¹cy w sobie cechy usporto-
wionej limuzyny, pojazdu rekreacyjnego, jak te¿ samo-
chodu do dalekich podró¿y i to lubi¹cego nie tylko 
autostrady, ale równie¿ miejsca niedostêpne dla wielu 
innych modeli.

Marek W³odarczyk
Auto Moto (wydanie specjalne) nr 1/2003

SUBARU FORESTER

(...) Bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci Forestera i koszty 
eksploatacji, w szczególnoœci umiarkowany apetyt na 
paliwo, cena wersji HG  26,5 tys. euro (brutto)  wydaje siê 
rozs¹dna. Lepiej wyposa¿one serie XL i XT turbo 
oznaczaj¹ wydatek 31 wzglêdnie 35 tys. euro (brutto), 
ale w zamian otrzymujemy pojemne i starannie wykoñ-
czone auto, w którym cztery doros³e osoby mog¹ 
wygodnie podró¿owaæ. Nowy Forester to auto na ka¿d¹ 
okazjê, a takie samochody nie spadaj¹ z nieba.

Robert I. Kielecki - Flota Auto VIP nr 2(2) wiosna 2003

TO NIE POMY£KA: NOWY FORESTER

Znakomicie dzia³a w pe³ni zsynchronizowany uk³ad 
do³¹czania skrzyni redukcyjnej. Choæ niewielki i stosun-
kowo s³aby, bokser Forestera doskonale radzi sobie 
w ka¿dych warunkach, jest cichy, elastyczny i oszczêdny.
(...) Jeœli chodzi o napêd, do wyboru poza testowanym 
dwulitrowym silnikiem wolnoss¹cym jest jeszcze wersja 
turbo (177 KM), obie mo¿na po³¹czyæ z manualn¹ lub 
automatyczn¹ skrzyni¹ biegów. Ju¿ jednak jednostka 
podstawowa (125 KM) zapewnia bardzo sprawne 
poruszanie siê. Silnik pracuje  tradycyjnie  niemal bez 
wibracji, jest mile elastyczny i cichy. Nie trzeba czêsto 
siêgaæ po lewarek precyzyjnie pracuj¹cej skrzyni, by 
szybko pokonywaæ trasê. 
Utrzymuj¹c 2000-4500 obr./min. uzyskujemy przy-
zwoite spalanie 10l/100 km. (...)
Nie zmieni³a siê dzielnoœæ terenowa (wysoka), za to 
zdecydowanie poprawiaj¹ce stabilnoœæ autostradow¹ 
usztywnienie amortyzatorów wp³ynê³o na zachowanie na 
wertepach - auto chêtnie podnosi jedno ko³o 
w powietrze. Nie wywo³uje to niekorzystnych skutków, bo 
blokada w uk³adzie rozdzia³u si³y napêdowej i tak 
przenosi moc na ko³a o najwiêkszej przyczepnoœci. Druga 
natura Forestera, samochód podró¿ny, zyska³a jednak 
wiele. Stabilnoœæ przy nawet bardzo du¿ych prêdkoœciach 
jest bez zarzutu, w czym pomocny jest precyzyjny uk³ad 
kierowniczy. 

Maciej Pertyñski - Auto Sukces 03/2003

CUDA NATURY

(...) Zatrzymuj¹c siê u podnó¿a wzniesienia o nachyle-niu 
36°,  za przedni¹ szyb¹ widzimy asfaltow¹ œcianê.
Po pokonaniu kilku metrów ustêpuje ona miejsca 
chmurom. Do chwili osi¹gniêcia szczytu nie wiadomo, czy 
jedziesz prosto, nie ma ¿adnego punktu odniesienia. 
Gorzej, ni¿ w gêstej mgle. Dopiero na samej górze spod 
maski powoli wy³ania siê panorama okolicy.
Do wyboru s¹ dwie drogi: po prawej  - oblodzony, po 
lewej zaœ miejscami tylko zaœnie¿ony  asfalt . U³añska 
fantazja nie pozwala pójœæ na ³atwiznê. Kiedy jednak 
widzisz, jak przed tob¹ najpierw Kangoo, a po chwili 
Freelander bez ¿adnej kontroli zsuwaj¹ siê poni¿ej 
miejsca startu, zaczynasz godziæ siê z losem.
Ustawiamy Forestera przed oblodzon¹ œcian¹, wciskamy 
gaz (”Niech bêdzie, co ma byæ...”) i... po kilku sekundach 
twardo stoimy na szczycie. Tak po prostu. ¯adnego 
œlizgania, ¿adnej walki, jakby to by³ wyjazd ze zwyk³ego 
gara¿u. Potrzeba czegoœ wiêcej?

Roman Popkiewicz
Jaros³aw Maznas
AMS 2 luty 2003

LEŒNIK KRAJU KWITN¥CEJ WIŒNI

(...) Ta “s³aba” wersja Subaru Forestera, mimo ¿e 
wymaga siê od niej przyœpieszeñ niczym w Imprezie, daje 
naprawdê du¿o satysfakcji z podró¿owania niezale¿nie 
od warunków, w jakich siê znajdujemy. Komfortowe 
wnêtrze, z mnóstwem schowków i pojem-nym 
baga¿nikiem pozwala na bezstresowe wyjazdy na 
wakacje. Dodatkowo mo¿na za Foresterem poci¹gn¹æ 
przyczepkê, na przyk³ad z quadami. Elastyczny silnik, 
przy umiarkowanym apetycie na paliwo, zapewnia za-

PO¯¥DANY

(...) ¯aden zakrêt, choæby nie wiem jak ostry, nie jest 
w stanie wytr¹ciæ z równowagi rozpêdzonej Imprezy.
(...) Równie rewelacyjne jak napêd jest zawieszenie auta, 
które jest odpowiednio sztywne, a nie przesadnie twarde. 
Dobrze te¿ dobrano wysokoœæ zawieszenia 
i skok amortyzatora. W tej klasie skuteczniejszym zawie-
szeniem mo¿e poszczyciæ siê tylko... Impreza WRX STi.

Micha³ Kwiatkowski - GT I 2003

Przyjemny na³óg (Subaru Impreza  przyp. red.)

(...) Zawieszenie to majstersztyk Subaru, mo¿e s³u¿yæ za 
wzór w³asnoœci jezdnych.
(...) ̄ eby poprawiæ osi¹gi napêdu, konstruktorzy zmienili 
oprogramowanie motoru oraz zamontowali wiêksz¹ 
turbosprê¿arkê. Obecnie auto jeszcze precy-zyjniej 
reaguje na dotkniêcie nog¹ peda³u gazu.
Odczuwalne jest te¿ lepsze przyspieszenie w ca³ym 
zakresie obrotów silnika i zdecydowanie wiêksza dyna-
mika przy prêdkoœciach powy¿ej 200 km/h.
(...) Impreza w amerykañskich testach zderzeniowych 
NCAP uzyska³a wysok¹ notê.
(...) Leszek Kuzaj, kierowca rajdowy, po przetestowaniu 
STi powiedzia³, ¿e wp³yw stajni Prodrive jest szczególnie 
widoczny w nowej Imprezie. Auto pod wzglêdem dyna-
miki i prowadzenia jest bliskie rajdowej grupie N4.

Krzysztof Koniuszewski - Auto Œwiat Nr 11

TRZECIA GENERACJA

(...) Kolejne zmiany w wersji 2003 to: amortyzatory 
o zmiennej charakterystyce we wszystkich modelach,
a w wersji STi dodatkowo usztywnione punkty moco-
wania zawieszenia, wzmocnienie stabilizatorów i korek-
ta geometrii podwozia. Dziêki temu nowa Impreza za-
chowuje siê pewniej, a kierowca ma jeszcze lepsz¹ 
kontrolê nad autem. W zasadzie ju¿ poprzedniej wersji 
Imprezy ciê¿ko by³o cokolwiek zarzuciæ pod wzglêdem 
kultury prowadzenia, ale, jak widaæ, nie zawsze lepsze 
jest wrogiem dobrego.

Miko³aj Sokó³ - Motor 15.03.2003

Pisz¹ o nas - przegl¹d prasy motoryzacyjnej
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du¿ych kó³ i doskona³ego, wytrzyma³ego zawie-
szenia trudno jest przejechaæ autostradê, a co do-
piero drogi boczne.  
- Zwraca Pan uwagê na wygl¹d samochodu? 
- Jak siê siedzi w œrodku to i tak nie widaæ jak auto 
wygl¹da. Ale na pewno fajniej jest jeŸdziæ ³adnym 
autem ni¿ brzydkim. 
- Czy wybieraj¹c auto, stara siê Pan je dostosowaæ 
do swojego image'u?
- Nie, broñ Bo¿e. Auto ma s³u¿yæ kierowcy, a nie byæ 
g³ównym bohaterem jazdy.  
Na pewno pamiêta Pan swoje pierwsze auto....
To by³ VW Garbus, 1.3 litra, z wypuk³ymi b³otni-
kami. Bardzo fajny, niestety Garbusy mia³y tê 
s³aboœæ, ¿e wskaŸnik oleju by³ bardzo niepre-
cyzyjny. Spali³em przez to dwa silniki. Potem z nie-
go zrezygnowa³em. 
- A jak reaguje Pan na kobietê za kó³kiem?
- Znam kilka kobiet, które dobrze prowadz¹ i resz-
ta...no, no...te¿ fajnie prowadzi...(œmiech)
WyobraŸmy sobie naprawdê trudne warunki do 
jazdy: œnieg,  b³oto, œlisko, bagnisty teren.
- Czy odda³by Pan kierownicê kobiecie w takiej 
sytuacji ?
- W terenie raczej nie, bo on wymaga si³y, praktyki
i doœwiadczenia w prowadzeniu samochodu.
Natomiast czêsto oddajê auto w rêce kobiety, 
zw³aszcza po imprezach. Na razie jestem ca³y 
i zdrowy. Ale najbardziej lubiê sam prowadziæ. 
Szczególnie w³asny  samochód. 
- Co Pana najbardziej denerwuje na drogach?
- Czêsto je¿d¿ê motocyklem, wczeœniej jeŸdzi³em 
sportowymi autami, i najbardziej denerwuj¹ mnie 
dziury i koleiny. Te czêste wymiany opon, felg 
aluminiowych i zawieszenia to makabra. Z kolei na 
motorze zmiana pasa na koleinach jest du¿ym 
prze¿yciem. Kierowcy mnie a¿ tak nie dra¿ni¹. 
Wydaje mi siê, ¿e ostatnio siê poprawi³o.

Bogus³aw Linda do³¹czy³ do szacownego gro-
na klientów Subaru Import Polska, odbieraj¹c 
w Centrali z³oty egzemplarz Subaru Forestera 2.0 
Turbo. Przy okazji uda³o nam siê porozmawiaæ ze 
znanym aktorem na temat samochodów i nie 
tylko... 

- Z czym siê Panu kojarzy dobry samochód? 
- Bogus³aw Linda: Z niezawodnoœci¹ silnika i dob-
rym zawieszeniem. Charakter zawieszenia  zale¿y 
od potrzeb i specyfiki podró¿owania. Kiedyœ pre-
ferowa³em zawieszenie sportowe, ale potem 
zacz¹³em jeŸdziæ w terenie i szuka³em samochodu, 
który sprawdzi³by siê i w mieœcie i w terenie.  
- Od razu pomyœla³ Pan o Subaru, czy te¿ wybór 
odpowiedniego modelu poprzedzi³y “poszu-
kiwania”? 
- Przeprowadzi³em wœród znajomych “wywiad”.
Dowiedzia³em siê od kolegów jakie auto bêdzie 
najlepsze na trasy, które pokonujê i dlatego zainte-
resowa³em siê Subaru Foresterem. Nie szuka³em 
ciê¿kiej terenówki, tylko czegoœ takiego, co 
przejedzie przez chaszcze i nie zakopie siê w b³o-
cie. Poza tym parametry Forestera s¹ takie, jak 
trzeba. Subaru ma doskona³y mocny silnik,  nisko 
po³o¿ony, dziêki czemu auto jest dobrze wywa¿o-
ne. Rewelacyjnie trzyma siê w zakrêtach. Ma niez³e 
przyspieszenie i zawieszenie, które daje sobie radê 
z naszymi dziurawymi drogami. Jest to auto w seg-
mencie SUV, czyli na ka¿de warunki. 
- A napêd na cztery ko³a mia³ dla Pana znaczenie?
- Oczywiœcie, ¿e tak. Sta³y napêd 4x4 to zupe³nie coœ 
innego ni¿ napêd, który siê dopiero “wrzuca”. Jest 
to zasadnicza ró¿nica i zaleta. Firma, która 
specjalizuje siê w produkcji samochodów z napê-
dem na cztery ko³a “od zawsze”, ma wiêksze 
doœwiadczenie ni¿ producenci, którzy robi¹ samo-
chody terenowe tylko po to, aby mieæ auto 
w danym segmencie. Uwa¿am, ¿e sta³y napêd 
4x4 jest napêdem bezpiecznym. Subaru znane jest 
z doskona³ych i niezawodnych rozwi¹zañ w tej 
dziedzinie. W ruchu codziennym potrzebne mi jest 
auto takie jak Forester. Z mocnym silnikiem 
i zawieszeniem, du¿ymi ko³ami, napêdem 4x4. 
Czyli “pó³terenowe”. Stan dróg jest taki, ¿e bez 

Wydaje mi siê, ¿e ostatnio siê poprawi³o.
Szczególnie je¿eli chodzi o grzecznoœæ. Z umiejê-
tnoœciami bywa ró¿nie. JeŸdzi³em trochê w Stanach 
i wydaje mi siê, ¿e umiejêtnoœci naszych kierowców 
s¹ o niebo lepsze ni¿ mieszkañców Ameryki. Nie 
jeŸdzimy tak dobrze jak W³osi, czy Francuzi, ale nie 
mamy takich przepisów jak tam. U nas przepisy s¹ 
bardziej restrykcyjne. Mamy dziwne ograniczenia 
prêdkoœci, poustawiane w tak idiotycznych miej-
scach, ¿e nie powinno siê tam jeŸdziæ samocho-
dami, tylko bryczkami konnymi. 
- Czy æwiczy Pan styl jazdy samochodem?
- Tak, tak. Zw³aszcza w zimie. Staram siê upewniæ 
czy czegoœ nie zapomnia³em. Æwiczê poœlizgi 
kontrolowane, umiejêtnoœæ panowania nad autem 
w trudnych warunkach, sprawdzanie przyczep-
noœci, reakcjê auta i swoj¹ na gwa³towne hamowa-
nie na œliskiej nawierzchni. To siê bardzo przydaje.    
- Je¿eli chodzi o motor to jeŸdzi Pan Harley'em-
Davidsonem. A ma Pan jakiœ samochód marzeñ?
- No tak. Wybra³em go dlatego, ¿e to pierwszy 
Harley, który siê nie psuje. Fantastycznie siê 
prowadzi i jest po prostu piêkny. A je¿eli chodzi 
o samochód... Nie ma takiego jednego. Zawsze jest 
kilka mo¿liwoœci, w zale¿noœci od tego, gdzie 
chcia³oby siê jeŸdziæ. Obecnie nastêpuje specjali-
zacja w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Dotyczy to równie¿ 
motoryzacji. Nie ma samochodu typowo sportowe-
go, czy typowo sportowo-terenowo-rekreacyjnego, 
który spe³nia³by wszystkie pragnienia i potrzeby. 
Musia³bym mieæ kilka aut, aby zrealizowaæ swoje 
marzenia. Dlatego wybra³em optymaln¹ wersjê. 
Forester to auto, które ma zadatki na teren, jest 
bezpieczne, a przy okazji posiada trochê sportowy 
charakter. I z tego siê cieszê. 

Dziêkuje za rozmowê.
£ukasz Kañski-Chmielewski

Bogus³aw Linda i Z³oty Forester 
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w takich warunkach, konstruktorzy w przysz³oœci 
bêd¹ starali siê koncentrowaæ niemal wy³¹cznie na 
Imprezie. Samochód zadebiutowa³ w sezonie 1993 
w Rajdzie 1000 Jezior. Kierowany przez Ari 
Vatanen'a stoczy³ zaciêt¹ bitwê o podium i osta-
tecznie zaj¹³ znakomite drugie miejsce.
W stosunku do Legacy Impreza by³a a¿ o 160mm 
krótsza i mia³a o 60mm krótszy rozstaw osi.
Ponadto Legacy RS mia³o 60% masy w³asnej przed 
przedni¹ osi¹, podczas gdy w Imprezie liczba ta 
wynosi³a jedynie 56,5%. W rezultacie rozdzia³ masy 
w Imprezie by³ znacznie lepszy, co skutko-wa³o 
jeszcze dok³adniejszym prowadzeniem auta.

W 1994 r “rodzinie” SWRT wierny pozosta³ Colin 
McRae, do³¹czy³ do niego dwukrotny Mistrz Œwiata, 
Carlos Sainz. Tym sposobem Subaru rozpoczê³o 
próbê przejêcia korony Mistrza Œwiata w nowym 
sezonie. Sainz by³ znany ze swych zdolnoœci 
ulepszania i rozwijania samochodów, tak wiêc jego 
udzia³ w japoñskim teamie oznacza³ wspania³¹ 
mo¿liwoœæ podwy¿szenia potencja³u Imprezy.
W otwieraj¹cym sezon Rajdzie Monte Carlo Hiszpan 
Carlos Sainz zaj¹³ trzecie miejsce, co by³o œwietnym 
pocz¹tkiem. Podczas jednego z najbar-dziej 
wymagaj¹cych rajdów, Rajdu Korsyki, Sainz nie 
odpuœci³ czo³ówce i goni³ j¹ wytrwale, stanowi¹c dla 
niej ci¹g³e zagro¿enie. W Rajdzie Akropolu, który 
na zawsze pozostanie w pamiêci wszystkich fanów 
Subaru, hiszpañski ksi¹¿e znów pokaza³ wy¿szoœæ 
nad konkurentami, których sprzêt rozsy-pa³ siê na 
bezlitosnych bezdro¿ach Grecji.
By³o to pierwsze, jak¿e wa¿ne dla morale zespo³u, 
zwyciêstwo Imprezy. Samochodu, który powoli 
stawa³ siê uosobieniem rajdów.
W dodatku ju¿ dwa miesi¹ce póŸniej Colin McRae 
dorzuci³ na konta swoje i teamu jeszcze jeden 
sukces, wygrywaj¹c Rajd Nowej Zelandii.
W tym roku Subaru uplasowa³o siê na drugiej 
pozycji w MŒ producentów, a Carlos Sainz zosta³ 
Vicemistrzem Œwiata trac¹c do Didier Auriol'a 
zaledwie 17 punktów.

Subaru Impreza 555

Regulamin grupy A doœæ mocno ogranicza³ 
modyfikacje w samochodach rajdowych w stosunku 
do aut seryjnych. Aby siêgn¹æ po zwyciêstwo 

wa³o jeszcze dok³adniejszym prowadzeniem auta.
Chocia¿ Impreza nie wygra³a debiutu, ju¿ w 94 roku 
by³a synonimem “manii ustawieñ”.
Po do³¹czeniu do teamu Carlos'a Sainz'a uda³o siê 
wprowadziæ znaczne poprawki we w³aœciwoœciach 
jezdnych samochodu oraz zastosowaæ kilka ele-
ktronicznych innowacji. Ju¿ w sezonie 95, dwa lata 
po jej wprowadzeniu, Impreza przyniesie 
zwyciêstwo Subaru w MŒ producentów i pomo¿e 
Colin'owi McRae w zdobyciu tytu³u Mistrza Œwiata.

Than Ju

Subaru Import Polska oraz sprzyjaj¹cym warun-
kom technicznym stworzonym przez Zarz¹d Biazet 
S.A. w Bia³ymstoku, uda³o siê przyspieszyæ termin 
otwarcia salonu, co nast¹pi³o na prze³omie kwietnia 
i maja b.r.
Uruchomiony równolegle serwis dzia³a w chwili 
obecnej w zakresie podstawowym. Pe³en wachlarz 

„GRAFIX” s.c. jest firm¹ prywatn¹, zatrudniaj¹c¹ 
oœmiu pracowników. Oferuje sprzeda¿ samocho-
dów nowych marki SUBARU oraz u¿ywanych wszel-
kich marek, przyczep campingowych i skuterów 
wodnych. Wspólnicy: Krzysztof £ukaszewski 
i Krzysztof Sarosiek. Siedziba spó³ki znajduje siê 
w Bia³ymstoku przy ul. Gen. W³. Andersa 38.

Firma „GRAFIX“ s.c. powsta³a w roku 1999 jako 
oddzia³ dzia³aj¹cego od 1989 roku GRAFIX-u  
autoryzowanego dealera Mitsubishi, pocz¹tkowo 
z zadaniem sprzeda¿y samochodów u¿ywanych 
w pe³nym asortymencie us³ug spotykanych na 
rynku.
W miarê rozwoju firmy macierzystej zrodzi³ siê 
projekt pozyskania autoryzacji SUBARU, bêd¹cej 
od dawna przedmiotem marzeñ w³aœciciela 
GRAFIX-u.
Dziêki bardzo dobrej wspó³pracy z Dyrekcj¹ 

us³ug œwiadczyæ bêdzie od wrzeœnia b.r. Nale¿y 
dodaæ, ¿e województwo podlaskie nie ma tradycji 
reprezentacji Subaru i jest terenem trudnym, ale 
przy wykorzystaniu dotychczasowych doœwiadczeñ 
firmy, jest nadzieja na stopniow¹ promocjê tej 
elitarnej i fascynuj¹cej marki.

Pocz¹tek nowej dynastii

SUBARU GRAFIX
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UV) dodaj¹ powagi. Ca³oœci dope³nia estetyczne 
opakowanie, które zapobiega zarysowaniu szkie³.
Jest to z pewnoœci¹ bardzo ciekawa oferta. A oku-
lary te  s¹ wrêcz stworzone dla kierowcy..
Na zakoñczenie jeszcze raz gor¹co zapraszam do 
naszego sklepu internetowego.

Przysz³o lato, a wraz z jego nadejœciem docze-
kaliœmy siê wszechobecnego grillowania, k¹pieli 
s³onecznych i wakacyjnych podró¿y.
Na pocz¹tku, jeœli ju¿ mowa o lecie i s³oñcu, warto 
zapoznaæ siê z ofert¹ sklepu internetowego Subaru 
(www.subaru.pl). Ka¿dy znajdzie tam dla siebie 
np. ró¿nego rodzaju koszulki i czapeczki spod 
znaku Plejad. Szczególnie polecam wprowa-dzon¹ 
niedawno kolekcjê rajdow¹, firmowan¹ przez 
samego Leszka Kuzaja. I tak, w tym sezonie 
oferujemy: kurtki polarowe, bezrêkawniki i czape-
czki z haftowanym autografem wicemistrza Euro-
py i mistrza Polski w rajdach samochodowych. 
Wszystkie artyku³y wykonane s¹ z wysokiej jakoœci 
materia³ów.
W przysz³oœci planujemy wprowadzenie równoleg-
³ej linii gad¿etów Subaru (bez logo sponsorów).
Ka¿dy, kto choæ trochê interesowa³ siê kiedyœ mod¹ 
i jej trendami wie, ¿e ubranie to nie tylko przys³o-
wiowe T-shirt i spodnie. To równie¿ dodatki!
Niejednokrotnie postrzegane jako coœ zupe³nie 
odmiennego, nadaj¹ indywidualny styl, a przez to 
staj¹ siê nasz¹ wizytówk¹. Na pytanie czy zegarek 
mo¿e zmieniæ cz³owieka, odpowiadam - oczywiœcie, 
¿e nie. Doda³bym jednak od razu, i¿ odpowiednio 
dobrany model bêdzie postrzegany jak piêkna 
bi¿uteria. 
Inny zegarek za³o¿ymy “do krawata”, id¹c do pra-
cy, czy na spotkanie, a inny wyje¿d¿aj¹c na wee-
kendow¹ przeja¿d¿kê Subaru. W tym pierwszym 
przypadku polecam za³o¿enie eleganckiego 
zegarka z bardzo modn¹ ostatnio prostok¹tn¹ 
kopert¹. Takim w³aœnie jest chronograf Subaru 
(nr kat. 2240). Koperta wykonana z polerowanej 
stali, w po³¹czeniu z wysokiej jakoœci skórzan¹ 
bransolet¹, tworzy w ca³oœci harmonijny obraz. 
Dyskretn¹ elegancjê podkreœla równie¿ czarny 
cyferblat. Nad „poskramianiem czasu” czuwa 
mechanizm firmy SEIKO, który oprócz aktualnej 
godziny i daty, zawiera stoper z dwoma miêdzy-
czasami.
Ca³kowicie odmienny jest z kolei, oferowany 
równie¿ w naszym sklepie, zegarek Subaru World 
Rally Team (nr kat. 5555-408). Okr¹g³a, masywna 
koperta oraz bransoletka wykonane s¹ ze stali 
i podkreœlaj¹ jego nieoficjalny, sportowy charakter. 
Co wiêcej, niebieski kolor cyferblatu dodatkowo 
dynamizuje jego wizerunek i przywo³uje odpo-
wiednie skojarzenia. Tego typu zegarek to 
wspania³y dodatek dla osób lubi¹cych aktywnie 
spêdzaæ wole chwile. Tak jak i w poprzednim 
przypadku ma on wbudowany stoper pozwalaj¹cy 
mierzyæ chocia¿by czas przejazdu okr¹¿enia 
podczas SJS'u.
W ofercie Subaru pojawi³y siê równie¿ d³ugo 
oczekiwane okulary SWRT (nr kat. 5555-514).
Delikatne oprawki daj¹ wra¿enie lekkoœci i ele-
gancji, a mocno przyciemnione szk³a (z filtrami 

Z przyjemnoœci¹ odpowiem na mail'e z Pañstwa 
opiniami na temat oferty sklepu Subaru. Jest dla 
mnie niezmiernie wa¿ne, aby wychodziæ naprzeciw 
Pañstwa potrzebom.

Janusz Dudek - SIP / e-mail: jdudek@subaru.pl
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Forum Subaru
- Subarus piachus transportus? ;-)

Klub Subaru

Szanowni Pañstwo !

Prace zwi¹zane z utworzeniem klubu posuwaj¹ siê 
do przodu.
Równie¿ wœród Pañstwa znalaz³o siê ju¿ wielu 
w³aœcicieli / managerów firm, którzy zadekla-
rowali chêæ wspó³pracy. Jesteœmy wiêc przekonani, 
¿e ju¿ od pocz¹tku dzia³alnoœci bêdziemy w stanie 
przedstawiæ naprawdê atrakcyjn¹ ofertê... i przy-
najmniej raz w roku zaproponowaæ wspóln¹, dobr¹ 
zabawê. 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierowaæ na 
adres: redakcja@plejady.subaru.pl

lub bezpoœrednio:
Janusz Dudek, tel. 0603 888 060
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W nastêpnym numerze...

Europejska premiera
Subaru Legacy

Nowe Justy ju¿ w Polsce

Kolejne relacje z RSMŒ

Nasi Partnerzy

Klub Subaru

¿enia artyku³ów szybko œmierdz¹cych, lub amatorsko 

sklecony model Baja TRUCK, z nadbudówk¹ z PCV. No bo 

je¿eli szanowni forumowicze wspominaj¹ o dieslach 

i gazoinstalacjach w tym kultowym aucie, to czemu do 

ma³ej ciê¿aróweczki nie dokupiæ równie ma³ej kopare-

czki, i nie œwiadczyæ maleñkich us³u¿ek, buduj¹c maleñ-

kie drapaczyki chmureczek, czy te¿ tameczki na potocz-

kach. No bo niby jaki problem dla Polaka zrobiæ z tego 

wywrotkê z gustownym uchwytem na sztychówkê?

Szumne niegdyœ has³o “POLAK POTRAFI”, aktualnie 

brzmi¹ce mniej szumnie “POLAK POTRACI”, mo¿na by 

zaadoptowaæ po ma³ym leaftingu jako: DODAJ DO 

POLAKA TECHNOLOGII MIARKÊ A PRZEROBISZ BAJÊ NA 

BAJETONIARKÊ.  W³aœciwie, gdyby nie moja genetycznie 

zakodowana gadatliwoœæ, móg³bym zakoñczyæ ten arty-

ku³ tym oportunistycznym..... przepraszam  optymisty-

cznym akcentem.  W tym przypadku, powodem (cho-cia¿ 

wolê s³owo powódka) mojej gderliwoœci jest ca³kowi-te 

zignorowanie modelu Baja przez szanownych forumo-

wiczów. Podejrzewam, ¿e podstawow¹ przyczyn¹ zaist-

nia³ej sytuacji, jest sk³ad osobowy forum,  który w skró-

cie mo¿na by nazwaæ STi czyli Sportus Totalus Indywi-

duus, kompletnie nie zainteresowany ciê¿arowymi 

walorami tej marki, mimo po³¹czenia ich ze sportowymi 

osi¹gami i luksusowym wyposa¿eniem. Jest to bowiem 

model zbudowany na bazie OUTBACKA, czyli limuzyny 

z systemem kontroli wszystkiego z wyj¹tkiem zacho-

wania siê teœciowej na tylnym siedzeniu. To ostatnie jest 

niestety niekontrolowalne ¿adnym urz¹dzeniem. Ale jest 

to temat na inny artyku³. Jestem przedstawicielem 

póŸnogomó³kowskiego miotu, co zalicza mnie do coraz 

rzadszej rasy zwanej potocznie Technikus absolutus 

ignorantus, a z racji postrzegania otaczaj¹cej nas rzeczy-

wistoœci do od³amu totalus jajcarus. Przypad³oœæ 

ignorancji technicznej, pog³êbia siê u mnie w miarê 

wczytywania siê w wypowiedzi niektórych forumo-

wiczów. Spotka³em siê tam z okreœleniami takimi jak: 

kilometrosekunda lub gram szeœcienny, co upewni³o 

mnie w przekonaniu, ¿e fizyka posz³a ju¿ tak bardzo do 

przodu, ¿e w ¿yciu jej nie dogoniê.

W zwi¹zku z powy¿szym, czujê siê niekompetentny do 

przedstawiania technicznego opisu nowo wydalonego 

przez Subaru modelu. Poprzestanê na wra¿eniach 

wizualnych i - z racji zainteresowania limuzyno-

ciê¿arówkami - walorach u¿ytkowych. W³aœciwie ten 

nowy model, powinien nosiæ nazwê BAJKA, no ale 

spróbujcie pañstwo wyartyku³owaæ dŸwiêk “K” z kned-

lem w ustach. Jak by nie próbowaæ, wyjdzie nam BA£CHA 

lub BAJHA. To niech ju¿ zostanie BAJA lub BACHA, bo to 

mo¿e zrozumieæ ka¿dy, kto lizn¹³ jêzyka s³ynnego 

Dabljuja. Myœlê, ¿e g³ównym walorem BAJI jest 

³adownoœæ przedzia³u pasa¿erskiego, oraz cabrioletyzm 

przedzia³u baga¿owego.  Przeœwit i napêd AWD to ju¿ 

wrêcz nudna tradycja. Nudna, do momentu przesiadki do 

samochodu innej marki. Wtedy okazuje siê ¿e ta nuda, to 

by³o......poczucie bezpieczeñstwa.  

 Waldemar Biela -  subarus fanatykus

Ciê¿arówka  w mniemaniu ogó³u spo³eczeñstwa, to 
uchlastane smarem, pogiête i poobijane, olbrzymie byd-
le, utopione do pó³osiek w gliniastym pod³o¿u.

Ewentualne rany poniesione w walce z koparkami, leczy  
siê u niego m³otem i odka¿a pêdzlem, na ³onie,  prze-
praszam za s³owo, natury. Bydlê ¿ywi siê tym, co mu 
kopara na kiper nawali, a z czego nie zd¹¿y siê otrz¹s-
n¹æ. Treser tego dinozaura, kieruje podopiecznym tele-
patycznie, poprzez antenkê ciemienioberetu. 

Czasami, gdy podopieczny jest niepos³uszny, treser 
wydobywa z siebie miêsiste dŸwiêki, korzystaj¹c z wyda-
lanego z worka p³ucnego powietrza. I to by by³o ogólne 
wyobra¿enie brudusa kiprusa. Ciê¿arówka w wersji dro-
gowej, to tzw. zawalidrogus gigantus Tirus lub  betonia-
rus obrotus, rasa permanentnie i do bólu lewopaœna, 
obdarzona przez naturê uk³adem wybitnie nerwowym, 
zwanym  œpiochus karambolus. Najm³odsza odnoga tej 
rasy, wymieraj¹ca w³aœnie za spraw¹ ustawy o ochronie 
œrodowiska podatkowego cz³owieka, to kratowóz, z ³ac. 
Sektretarowóz œmigus limuzynus, który odró¿nia³ siê od 
zwyk³ego turisticusa familusa combicusa, kilkoma prê-
tami, na kolanie pospawanymi przez robotnego œlusarza 
(w odró¿nieniu od bezrobotnego œlusarza).

Po tym sympatycznym zwierz¹tku pozostanie jedynie 
dzika pla¿a. No i w³aœnie na tej pla¿y le¿y pies pogrzeba-
ny. Otó¿  s³owo “pla¿a”, wymawiane z kilkoma knedlami 
w gêbie, brzmi jak BACHA lub BAJA. I tak te¿ bêdzie siê 
nazywaæ ciê¿arówka co nam.......... z nieba spadnie.

Dok³adnie z PLEJAD czyli z SUBARU. “Gwiezdna” ciê¿a-
rówka,  now¹ ustawê bêdzie mia³a w g³êbokim powa¿a-
niu, za spraw¹ posiadania skrzyni ³adunkowej na towar 
sypki, czyli autostopowiczki, wspomniany w tytule piach 
lub inne pakunki wodo- i wiatroodporne. WyobraŸcie 
sobie Pañstwo, siedzia³ taki biedny prezes rady 
nadzorczej i martwi³ siê, poniewa¿ jego rozklekotany, 
roczny, uniwersalnie homologowany merol, ledwie ju¿ 
zipa³, i ch³op mia³ ciê¿ki zgryz co tu wzi¹æ w leasing, co by 
i wygl¹d mia³o i ciê¿arówk¹ by³o. No bo jak tu w zgodzie 
now¹ ustaw¹, podjechaæ do pracy s³u¿bowym Kamazem, 
choæby nawet by³ metalik, ca³y w skórze  i z klim¹?

No a wyobra¿acie sobie STARA z lakierowanymi zderza-
kami, chromow¹ atrap¹ i klamkami, REMUSEM  pod ruf¹ 
i spojlerem na koñcu kipra?  ¯eby nie dopuœciæ do sytu-
acji  w której, pod polskimi spó³kami z udzia³em, znów 
przeproszê za s³owo, skarbu pañstwa, braknie miejsc 
parkingowych (dwadzieœcia KAMAZÓW pod bankiem, 
z powodu zebrania rady nadzorczej) - dealer SUBARU na 
Europê, pofatygowa³ by³ siê po rozum do g³owy i  posta-
nowi³ sprowadziæ nam ciê¿arówkê z prawdziwego zda-
rzenia, któr¹ nie bêdzie wstyd wyprzedzaæ MERC-
mamusie i BMW-ujenki na naszych nowych autostradach  
s³oñca. Co prawda nasze kochane S³oneczko ju¿ dawno 
siê wypali, za nim one powstan¹, poniewa¿ budowa 
zupe³nie p³askiej drogi, która to (zarówno p³askoœæ jak 
i droga) by³y by w stanie przetrzymaæ jeden sezon 
zimowy w nie zmienionej konsystencji, wymaga u¿ycia 
innego budulca ni¿ psich odchodów wymieszanych 
z piaskiem. No a jak powszechnie wiadomo, najkosztow-
niejsza i najbardziej czasoch³onna jest zmiana technolo-
gii. Wróæmy jednak na PLA¯Ê. Znaj¹c pomys³owoœæ moich 
ziomków Polaków, ju¿ widzê oczami wyobraŸni, 
ciê¿arow¹ limuzynê z estetycznie doklejon¹ izoterm¹ 
i agregatem ch³odz¹cym, przystosowan¹ do przewo-




