
Podsumowanie...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata 

15.03.2004

Nr 04 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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„Niemo¿liwe, nie do wiary, to jakaœ po-

my³ka. On, który tyle razy ryzykowa³ 

¿yciem na odcinkach specjalnych, 

mia³by zgin¹æ w zderzeniu z poci¹-

giem? Ktoœ musia³ przekrêciæ nazwis-

ko” - tak wiêkszoœæ z nas zareagowa³a 

na wieœæ o tragicznej œmierci Janusza 

Kuliga.

Co w pierwszej chwili wydawa³o siê 

niedorzeczne, okaza³o siê jednak bo-

lesn¹ prawd¹. Nawet teraz trudno w to 

uwierzyæ i pogodziæ siê z myœl¹, ¿e nie 

ma Go miêdzy nami. Nie bêdziemy ju¿ 

ogl¹daæ jak uœmiecha siê zza kierow-

nicy, jak cieszy siê ze zwyciêstwa, jak 

rozdaje autografy, udziela wywiadów, 

czy przytula swoj¹ ma³¹ córeczkê...

Zawsze w takiej sytuacji pytamy „Dla-

czego?” 

Ale na to pytanie nie ma odpowiedzi. 

Janusz Kulig  trzykrotny Mistrz Polski, 

wicemistrz Europy, Mistrz S³owacji.

„Wstêpniak” mia³ tym razem byæ optymi-
styczny, nastrajaj¹cy radoœci¹.
Nadchodz¹ca wielkimi krokami, akcesja 
unijna (i w koñcu ni¿sze c³a!) zbli¿aj¹ce siê 
spotkanie z Pañstwem... Janusz te¿ mia³ byæ 
z nami...
Janusz Kulig odszed³ przez ewidentne nie-
dostatki infrastruktury i czyj¹œ bezmyœlnoœæ, 
czy te¿ lekcewa¿enie swoich obowi¹zków. 
Prawdy prawdopodobnie nigdy nie poznamy. 
I chyba nie jest to najwa¿niejsze. Przera¿a 
mnie fakt, ¿e ci¹gle musimy siê ¿egnaæ 
z m³odymi ludŸmi. Wartoœciowymi ludŸmi, 
których czas przecie¿ jeszcze nie nadszed³. 
Ogarniêty jestem g³êbokim smutkiem…
 
Ale oprócz smutku budzi siê we mnie tak¿e 
coraz wiêkszy gniew. Gniew na nieskute-
czn¹, niedokszta³con¹ i niedofinansowan¹ 
Policjê.
Gniew na instytucje odpowiedzialne ze nie-
jednokrotnie bezsensowne, nak³aniaj¹ce do 
³amania przepisów oznaczenie dróg.
Gniew na Rz¹d, odpowiedzialny za fatalny 
stan naszych, najmniej w Europie bezpie-
cznych dróg.
Gniew na kierowców, rowerzystów i pieszych 
³ami¹cych nie tylko podstawowe zasady ru-
chu drogowego, ale tak¿e zasady zdrowego 
rozs¹dku.
Gniew na media, które  gdy nie chodzi o sen-
sacjê  tej tematyki nie podejmuj¹.
I ogromny gniew na tych wszystkich, któ-
rych obojêtnoœæ i niechêæ do dzia³ania spra-
wia, ¿e na Rz¹d i odpowiedzialne instytucje 
nie jest wywierana spo³eczna presja…
Nie wierzê, ¿e tak musi byæ. Nie wierzê, ¿e 
nie da siê niczego zrobiæ.
Apelujê wiêc do Pañstwa  osób niezale¿nych, 
inteligentnych, nacechowanych energi¹  gdy 
tylko nadarza siê okazja twórzcie lobbing na 
rzecz bezpieczeñstwa na naszych drogach!
Ju¿ doœæ tragedii, doœæ bezsensownych 
œmierci, doœæ sierot…
Niech œmieræ Janusza nie bêdzie tak zupe³nie 
bezsensowna!

Prezes Subaru Import Polska
Witold Rogalski

JANUSZ KULIG

Wielki kierowca, ale przede wszystkim 

Wspania³y Cz³owiek, Przyjaciel, Kole-

ga. W tym roku mia³ ponownie starto-

waæ w Polsce. O¿ywi³y siê nadzieje, ¿e 

rajdy od¿yj¹, ¿e znowu dziêki Niemu 

stan¹ siê wspania³ym widowiskiem. 

Ale œmieræ nie da³a mu szansy.

Nie sposób s³owami wyraziæ bólu, cier-

pienia i pustki jaka pozosta³a. 

Kocha³ rajdy i kocha³ ¿ycie.

Januszu - zawsze bêdziemy o Tobie pa-

miêtaæ...

(1969 - 2004 )
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(NIE)BEZPIECZNE PRZEJŒCIA!

rzejœcie dla pieszych powinno siê 
kojarzyæ z bezpieczeñstwem.
Ju¿ w przedszkolu ka¿dego ma³e-

go Jasia i Ma³gosiê ucz¹, ¿e jezdniê 
nale¿y przekraczaæ tylko na „zebrze”, 

czyli w wyznaczonych do tego miejscach.
Ale kiedy Jan wkracza w doros³e ¿ycie albo 
zapomina, albo bagatelizuje „sprawê zebry”.
A ju¿ na pewno wraz z punktem siedzenia 
zmienia mu siê punkt widzenia,  kiedy z pie-
szego zamieni siê w kierowcê.
Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e „zebra” prze-
sta³a ju¿ byæ enklaw¹ bezpieczeñstwa. Dla 
kierowcy, osoba na przejœciu jest intruzem 
i zawalidrog¹.
Widaæ to szczególnie w du¿ych miastach.
Wyprzedzanie przed i na przejœciach dla pie-
szych nale¿y do najczêstszych drogowych 
przestêpstw. - Niestety liczba kierowców, 
którzy wyprzedzaj¹ na przejœciach lub przed 
nimi, niepokoj¹co roœnie. Wielu nie widzi 
w tym nic z³ego. W czasie kontroli kierowcy 
t³umacz¹ siê: „Przecie¿ nikogo nie by³o”. 
Tymczasem w³aœnie w takich miejscach 
musimy zachowaæ ostro¿noœæ. Nigdy nie 
wiemy, czy w ostatniej chwili nie wbiegnie 
nam ktoœ przed maskê. Raz siê mo¿e udaæ, 
ale kolejny raz skutki mog¹ byæ tragiczne 

dla obu stron, t³umaczy komisarz Krzystof 
Dymura z ma³opolskiej „drogówki”.
Smutne to, ale prawdziwe. A przecie¿ ka¿dy 
z nas, co jakiœ czas zamienia siê w pieszego. 
W takiej sytuacji bardzo czêsto nara¿eni 

jesteœmy na ucieczkê spod kó³ kierowcy, dla 
którego „zebra” oznacza tylko kilka niepot-
rzebnie wymalowanych pasów na jezdni.
Potem wracamy za kierownicê i... no w³aœ-
nie. Tabula rasa. Niestety kodeks drogowy 
nie jest wolny od paradoksów. Za wyprze-
dzanie na przejœciach lub przed nimi, jak i za 
omijanie pojazdu, który ust¹pi³ pierwszeñ-
stwa osobie na pasach grozi do 10 punktów 
karnych i 500 z³ mandatu.
Tymczasem za nie ust¹pienie pierwszeñ- 

stwa pieszemu na pasach kara wynosi 8 
punktów i 300 z³. Z kolei, jeœli ktoœ zaparkuje 
bezpoœrednio przed przejœciem i zmusi tym 
samym innych do ³amania przepisów, za-
p³aci tylko 100 z³, a w kartotekê zostanie mu 
wpisany JEDEN punkt karny!
W Szwecji, Norwegii czy Austrii sam fakt, ¿e 
przy przejœciu pojawi³ siê cz³owiek jest 
sygna³em do zatrzymania siê. Z³amanie tej 
zasady grozi nie tylko niebotyczn¹ kar¹ 
finansow¹, ale nawet odebraniem prawa 
jazdy. Ale ju¿ nawet abstrahuj¹c od kar, dla 
wiêkszoœci europejskich kierowców zatrzy-
manie siê przed przejœciem nie jest wielkim 
problemem i powodem do przeklinania. 
Mo¿e, zatem i u nas kary powinny byæ bar-
dziej surowe i adekwatne do pope³nianego 
wykroczenia?
Ale czy to rozwi¹¿e problem?
Polscy policjanci musz¹ w koñcu zacz¹æ 
zauwa¿aæ i karaæ kierowców, dla których 
pieszy na pasach to tylko kolejna przesz-
koda do ominiêcia. Wydaje siê, ¿e znowu 
musimy wróciæ do przedszkola. Dobrych 
nawyków i kultury za kierownic¹ trzeba siê 
uczyæ od dzieciñstwa.

£ukasz Kañski-Chmielewski

Polscy kierowcy wydaj¹ siê w znacznej mie-
rze wyznawaæ dwie podstawowe zasady:
- Zasada wolnej amerykanki  jadê tak jak 

ja chcê, a inni niech siê dostosuj¹;
- Zasada g³êbokiej wiary - we w³asn¹ nie-

omylnoœæ i.... nieœmiertelnoœæ.
A wiêc nauczy³em siê podstawowych regu³ 
obowi¹zuj¹cych na polskich drogach:
- nie zatrzymuj siê przed przejœciem dla 

pieszych (chyba, ¿e osoba która chce 
przez nie przejœæ, to twój œmiertelny wróg  
inni kierowcy „za³atwi¹” twój problem);

- nie hamuj, gdy tylko zapali siê czerwone 
œwiat³o (chyba, ¿e ty³ samochodu i tak od 
dawna nadawa³ siê do blacharza);

- obserwuj stale pobocze - to i tak tylko 
kwestia czasu kiedy bêdziesz musia³ na 
nie uciekaæ. 

- zwolnij doganiaj¹c ciê¿arówkê na drodze 
dwupasmowej  z pewnoœci¹ zjedzie na 
lewy pas. 

- ruch jest prawostronny tylko na drogach 
jednopasmowych - na wielopasmowych 
obowi¹zuj¹ odwrotne zasady;

- je¿eli kierowcom uda siê „zakorkowaæ” 
skrzy¿owanie - z pewnoœci¹ to zrobi¹ (no 
bo któ¿ mo¿e przewidzieæ, ¿e po fazie 
zielonego œwiat³a zapali siê czerwone, i to 
bez wzglêdu na to, czy za skrzy¿owaniem 
jest korek); 

- dzieci to towar nabyty  kupowanie dla nich 
fotelików jest absolutnie zbêdne (jak bê-
dzie wypadek, zrobi siê nowe);

- traktuj rowerzystów tak, jak Hindusi kro-
wy; 

- znak zakazu wjazdu jest znakiem z kate-
gorii informacyjnych (w koñcu nie bez ko-
zery ustawodawca przewidzia³ za jazdê 
pod pr¹d na autostradzie mniejsz¹ karê, 
ni¿ za przekroczenie na niej prêdkoœci 
o ponad 30 km/godz.  ewenement na ska-
lê œwiatow¹); 

- podobnie ograniczenie prêdkoœci (chyba, 
¿e masz pecha i przy drodze by³ krzak); 

- stawianie zas³ony dymnej nie stanowi po-
stêpowania sprzecznego z przepisami 
o ruchu drogowym, lecz czêœæ æwiczeñ 
w ramach obronnoœci kraju (st¹d nie mo-
¿e byæ karane).

I tylko jakoœ ci¹gle nie mogê siê przekonaæ 
do ich stosowania...

SIP - Dyr. Witold Rogalski

najwiêksze szanse na obfite ¿niwo. A za 
krzakiem mo¿na siê dobrze ukryæ. Œwiadczy 
to oczywiœcie o bardzo wysokiej specjalizacji  
takie „drobiazgi” jak samochody zapar-
kowane bezpoœrednio przed przejœciami dla 
pieszych, rowery bez œwiate³ czy piesi 
przekraczaj¹cy krakowskie (i nie tylko) ulice 
tam gdzie popadnie czy te¿ z pozoru w³a-
œciwie - bo na œwiat³ach, po pasach ale z 

oczywistymi objawami daltonizmu nie budz¹ 
wiêkszego zainteresowania stró¿ów prawa. 
Z pocz¹tku nie wiedzia³em dlaczego, lecz 
gdy zaproszony do radiowozu (tak, tak, te¿ 
zdarza mi siê przekroczyæ prêdkoœæ w te-
renie niezabudowanym) dowiedzia³em siê 
ze wszystkimi szczegó³ami, ile zarabia 
policjant drogówki z 30-sto letnim sta¿em 
pracy... zrozumia³em. Nie zaakceptowa³em, 
ale zrozumia³em. Natomiast nie zrozu-
mia³em, dlaczego w imiê doraŸnych osz-
czêdnoœci (uwzglêdniaj¹c koszta spo³eczne 
czysto iluzorycznych !), akceptuje siê, ¿e 
policja praktycznie nie spe³nia roli zapo-
biegawczo - wychowawczej, co w konsek-
wencji przyczynia siê poœrednio do tak 
wielkiej iloœci tragedii.

uch na polskich drogach z innego 
(?) punktu widzenia.

Obserwacja polskich dróg z „zag-
ranicznego” punktu widzenia 

sk³ania (niestety) do nieweso³ych refleksji.
Refleksji, które znajduj¹ tragiczne odzwier-
ciedlenie w statystykach wypadków.

Poniewa¿ opisywanie samych dróg nie ma 
sensu, pozwolê sobie temat infrastruktury 
potraktowaæ bardzo pobie¿nie - nie uwzglê-
dniaj¹c kwestii wymagaj¹cych du¿ych na-
k³adów skoncentrujê siê na ich oznakowa-
niu.
Niezale¿nie od kradzie¿y znaków drogowych 
(które w innych krajach s¹ œcigane z para-
grafów dotycz¹cych niebezpiecznej ingeren-
cji w ruchu l¹dowym, a w Polsce...?) trzeba 
stwierdziæ, ¿e znaki s¹ nadzwyczaj czêsto 
stawiane na zasadzie pe³nej przypad-
kowoœci. Ostatni przyk³ad, to nowo otwarty 
odcinek autostrady pod Wroc³awiem  dopóki 
ruch odbywa³ siê po jednej jezdni, obo-
wi¹zywa³o ograniczenie prêdkoœci do 80 
km/godz.
Oddanie do ruchu jakoœciowo znakomitej, 
nowej jezdni zaowocowa³o zmian¹ tego¿ 
ograniczenia na... 50 km/godz.! Trudno mó-
wiæ tu o logice  ale trzeba pamiêtaæ, ¿e 
dok³adnie w ten sposób „wychowuje” siê 
kierowców do ignorowania przepisów. 
Skutki s¹ znane  przestrzeganie przepisów 
o ograniczeniu prêdkoœci jest w Polsce 
kompletn¹ fikcj¹. Równie¿ tam, gdzie 
potencja³ niebezpieczeñstwa jest naprawdê 
wysoki.
Obserwacja wskazuje, ¿e kierowcy nie zwal-
niaj¹ przed przejœciami dla pieszych,  w te-
renie zabudowanym czy te¿ na niebez-
piecznych pozamiejskich skrzy¿owaniach. 
Natomiast (do tej reakcji zd¹¿y³em ju¿ siê 
przyzwyczaiæ) zdecydowanie redukuj¹ tem-
po przed...  krzakami na poboczu.
I nie jest to bynajmniej podyktowane 
obecnoœci¹ w ich okolicy przedstawicielek 
najstarszego zawodu œwiata.
Policja nagminnie ustawia siê tam, gdzie s¹ 

RUCH NA POLSKICH DROGACH
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d³ugotrwa³ej jazdy. Utrzymaniu tak 
ustalonej pozycji s³u¿y równie¿ odpo-
wiednie zapiêcie i zblokowanie pasów 
bezpieczeñstwa. Ale o pasach póŸniej.

Odleg³oœæ fotela od kierownicy jest 
równie¿ odpowiednio uwarunkowana, 
jest kompromisem wynikaj¹cym ze 
sprawnej pracy r¹k i nóg. Lewa noga 
obs³uguj¹ca peda³ sprzêg³a powinna 

byæ ugiêta w kolanie przy maksymalnie 
naciœniêtym pedale. Takie ustawienie 
daje gwarancjê precyzyjnego i pe³nego 
wysprzêglenia, ale równie¿ stanowi 
zabezpieczenie przed ciê¿kimi kom-
presyjnymi z³amaniami kolana w przy-

padku zderzeñ czo³owych (oczywiœcie 
niezawinionych przez nas, a przed nimi 
w ogóle uchowaj nas Bo¿e).

Drug¹ sk³adow¹ ustawiania odleg³oœci 
fotela s¹ rêce kierowcy wykonuj¹ce 

ruchy ko³em kierownicy.
Odleg³oœæ powinna byæ taka, aby przy 
maksymalnym ruchu zarówno dla 
prawej i lewej rêki nie odrywaæ pleców 
od oparcia, a wiêc nie pogarszaæ kon-
taktu kierowcy z samochodem.

Powróæmy na moment do pasów bez-
pieczeñstwa. Pasy bezw³adnoœciowe 
spe³niaj¹ wymogi kodeksu drogowego 
i maj¹ ratowaæ ¿ycie kierowcy i pasa-
¿erom.

O tym nie dyskutujemy i to przyjmu-
jemy za pewnik.

Tez¹ programow¹ SJS-u jest to, ¿e 
odpowiednio zapiête pasy pomagaj¹ 
kierowcy bezpiecznie prowadziæ, unie-
zale¿niaj¹ od wynikaj¹cych przeci¹-
¿eñ.

Pozwalaj¹ zachowaæ pe³n¹ swobodê 
ruchu r¹k i nóg.

Proponujemy, zatem, aby po zapiêciu 
pasa zaci¹gn¹æ bardzo mocno jego 
czêœæ biodrow¹, nastêpnie lew¹ rêk¹ 
przytrzymaæ takie ustawienie pasa 
chwytaj¹c na wysokoœci ramienia.

Praw¹ rêk¹ wypinamy pas z klamry, 
natomiast lew¹ trzymaj¹c pas unosimy 
nad lewe ramiê i energicznie szar-
piemy pasem w dó³. Nast¹pi blokada 
mechanizmu.

Tak zablokowany pas wpinamy praw¹ 
rêk¹ w klamrê. Nie jest to ³atwe, ale 
radzimy spróbowaæ. 

Szerokiej drogi
W nastêpnym odcinku opiszemy, co 
i jak powinien wiedzieæ kierowca.

Andrzej Lenczowski
Szko³a Jazdy Subaru

iêkszoœæ z nas, kierow-
ców, podchodzi do jazdy 
samochodem g³ównie in-
tuicyjnie.

Wiêkszoœæ wykonywanych czynnoœci 
wydaje siê byæ tak naturalnymi, ¿e 
omawianie ich „technologii” zakrawa 
na absurd. Jednak nawet najprostsze 
z nich maj¹ swoje procedury.

Tylko œwiadome oraz poprawne ich 
przestrzeganie gwarantuje bezpieczne 
i sprawne prowadzenie samochodu. 
Jazda samochodem to kilka powtarza-
j¹cych siê czynnoœci, którym poœwiê-
cimy trochê uwagi. Operacje takie jak 
przyœpieszanie, skrêcanie, hamowanie 
bêdziemy rozpatrywaæ osobno tak, 
aby w teorii przybli¿yæ czytelnikom 
zagadnienie doskonalenia techniki 
jazdy.

Aby móc wykonywaæ manewry samo-
chodem nale¿y najpierw do niego 
wsi¹œæ i zaj¹æ prawid³ow¹ pozycjê za 
kierownic¹.

I to bêdzie nasz wspólny „Pierwszy 
krok”. Prawid³owa pozycja za kierow-
nic¹ musi gwarantowaæ kierowcy 
pe³ny, niczym nieskrêpowany dostêp 
do wszystkich niezbêdnych mechaniz-
mów. Kierownica, peda³y, dŸwignia 
zmiany biegów i mnóstwo innych 
prze³¹czników s³u¿¹ kierowcy do prze-
kazywania poleceñ, jakie pojazd ma 
wype³niæ. 

Pamiêtajmy, ¿e pojazd manifestuje 
realizacjê poleceñ g³ównie za poœred-
nictwem oparcia fotela. Z tego te¿ wy-
nika prosty wniosek, ¿e plecy kierowcy 
powinny œciœle przylegaæ do fotela. 
Taki kontakt plecy - fotel zapewnia 
ustawienie oparcia bliskie k¹towi 
prostemu. Istotne jest równie¿ to, ¿e 
przy takim ustawieniu zapobiegamy 
tzw. wyœlizgiwaniu siê fotela w trakcie 



str 04Ciekawostki

SUBARU IMPREZA WRC - SPECYFIKACJA 2004

PLEJADY nr 04/2004

OWA BROÑ SOLBERGA
i HIRVONENA

Od Rajdu Meksyku Petter 
Solberg i Mikko Hirvonen 

dysponuj¹ now¹ broni¹ - Subaru Im-
prez¹ WRC spec 2004. Na pierwszy 
rzut oka auto to niewiele ró¿ni siê od 
modelu z ubieg³ego roku. 

Najbardziej istotne zmiany zasz³y 
w konstrukcji nadwozia, w silniku oraz 
elektronice steruj¹cej prac¹ dyfere-
ncja³ów i skrzyni biegów. 

Najnowsza Impreza WRC ko-
rzysta z nowych regulacji 
technicznych pozwalaj¹cych 
na wykorzystanie lekkich 
materia³ów do tworzenia 
komponentów nadwozia.

Tylna i boczne szyby w 
nowym aucie Solberga 
i Hirvonena s¹ wykona-
ne z tworzyw sztucz-
nych, dziêki czemu s¹ o 
po³owê l¿ejsze od ich 
szklanych odpowiedni-
ków.

Przedni spoiler i klapa 
baga¿nika s¹ wykonane 
z lekkiego aluminium.

Przekonstruowano równie¿ klatkê bez-
pieczeñstwa - jest nieco l¿ejsza, ale 
zapewnia przy tym wiêksz¹ sztywnoœæ 

nadwozia.
Drobne zmiany w przedniej czêœci auta 
pozwalaj¹ na bardziej efektywny prze-
p³yw powietrza ch³odz¹cego silnik, bez 
zwiêkszania oporu aerodynamiczne-
go. W tym celu zmieniono nieco k¹t 
ustawienia ch³odnicy silnika.

Poprawiono równie¿ tylny spoiler i w 
efekcie nowa Impreza jest aerodyna-
micznie lepsza od swojego poprzed-

nika. Pod mask¹ Imprezy WRC 2004 
znalaz³o siê wiele usprawnionych czêœ-
ci.
Nale¿¹ do nich: turbina IHI, kolektor 
wydechowy oraz system wtrysku pa-
liwa.
Zmiany dotknê³y równie¿ wa³ korbowy, 
wa³ek rozrz¹du oraz t³oki.

W rajdówce zastosowano ca³kiem no-
wy komputer steruj¹cy wszystkimi 
funkcjami pojazdu.
Dzia³a on du¿o szybciej i mo¿e zgro-

madziæ wiêcej danych. 

Testy ju¿ za nami.

“W porównaniu do wersji, któr¹ jeŸ-
dziliœmy w rajdach Monte Carlo i Szwe-
cji nowa Impreza ¿wawiej przyspiesza 

i jest ³atwiejsza w obs³udze.

Teraz trzeba j¹ bêdzie sprawdziæ 
w warunkach bojowych” - oceni³ 

Petter Solberg.

Zespó³ Subaru nie ukrywa, ¿e 
chcia³by w tym roku siêgn¹æ 
po tytu³ mistrzowski wœród 
producentów.

Trzymamy kciuki!

£ukasz Kañski-Chmielewski
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piekielnie trudny rajd. Nauczy³ mnie 
pokory” - wyjaœni³ Solberg. Z kolei 
Mikko Hirvonen nie by³ zadowolony ze 
swojego wystêpu. M³ody kierowca 
Subaru opuœci³ drogê na dziewi¹tej 
próbie i na tyle powa¿nie uszkodzi³ ty³ 
samochodu, ¿e musia³ zrezygnowaæ 
z dalszej jazdy. 
- “Rozumiem, ¿e mo¿na wypaœæ z drogi 
kiedy warunki s¹ fatalne, ale my za-
koñczyliœmy rajd na jednym z naj³at-
wiejszych nawrotów! Jechaliœmy wol-

no, na trzecim biegu, po ca³kowicie su-
chym asfalcie. Dziwna sprawa “- sko-
mentowa³ Hirvonen.
Wielu kierowców przekona³o siê, ¿e 
Monte Carlo nie wybacza b³êdów.
Zawodów nie ukoñczyli m.in. Carlos 
Sainz, Roman Kresta (Hyundai Accent 
WRC), czy Gianluigi Gialli (Mitsubishi 
Lancer WRC 04). Do mety dojecha³o 
zaledwie 20 za³óg!

£ukasz Kañski-Chmielewski 

etter Solberg
- “Mog³o byæ lepiej”

Rajd Monte Carlo - pierwsza elimi-
nacja rajdowych mistrzostw Œwiata - 
nie by³ zbyt szczêœliwy dla ekipy 
Subaru World Rally Team. Aktualny 
Mistrz Œwiata  Petter Solberg, zaj¹³ 
siódme miejsce, a jego nowy partner 
Mikko Hirvonen zakoñczy³ zawody na 
dziewi¹tym odcinku specjalnym. 
Krête, ciasne i œliskie odcinki Monte 
Carlo najszybciej pokona³ Sebastian 
Loeb w Citroenie Xsara WRC. Drugie 
miejsce zaj¹³ Markko Martin w Fordzie 
Focusie WRC. 
- “Mogliœmy pojechaæ lepiej. Chyba 
zabrak³o szczêœcia”- podsumowa³ swój 
wystêp Petter Solberg. Mistrz Œwiata 
mia³ trudne zadanie. Jecha³ jako 
pierwszy, przecieraj¹c zaœnie¿one 
trasy. Na dodatek zmieniaj¹ca siê 
pogoda sprawi³a, ¿e trudno by³o do-
braæ w³aœciwe opony. Norweg nie mia³ 
szczêœcia. Najpierw wjecha³ w lodow¹ 
pu³apkê i wypad³ z drogi. Na kolejnym 
oesie zgasi³ samochód i straci³ 15 
sekund. Potem dwukrotnie nie „trafi³” 
z oponami. Po heroicznych bojach 
z konkurentami uda³o mu siê odrobiæ 
straty i na koniec trzeciego etapu 
zajmowa³ pi¹te miejsce w „generalce”. 
Niestety na 14 oesie wypad³ z drogi 
i uszkodzi³ zawieszenie w Imprezie 
WRC. Straci³ a¿ cztery minuty i spad³ 
na siódm¹ pozycjê. - “Najwa¿niejsze, 
¿e dojechaliœmy do mety. To by³ 
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istoryczne zwyciêstwo!

Petter Solberg w Subaru Im-
preza WRC zaj¹³ trzecie miej-
sce w Rajdzie Szwecji.

Zwyciê¿y³ Sebastian Loeb (Citroen 
Xsara WRC). Dziêki temu Francuz sta³ 
siê pierwszym w historii kierowc¹ 
spoza Skandynawii, który triumfowa³ 
w tych zawodach.
Drugie miejsce na podium przypad³o 
Marcusowi Gronholmowi (Peugeot 307 
WRC).

Kierowcy Subaru rozpoczêli zawody 
w bardzo dobrych nastrojach. 
Chcia³bym, aby na liœcie zwyciêzców 
Rajdu Szwecji znalaz³o siê wreszcie 
norweskie nazwisko - mówi³ Petter 
Solberg. Pocz¹tek rajdu nale¿a³ jednak 
do Marcusa Gronholma (Peugeot 307 
WRC). Solberg „wykrêci³” pi¹ty czas, 
a Hirvonen by³ szósty. Potem nast¹pi³a 
zmiana lidera.
Na prowadzenie wysun¹³ siê Markko 
Martin (Ford Focus WRC). Kierowcy 
Subaru radzili sobie ca³kiem nieŸle. Po 
pierwszym dniu Mistrz Œwiata awan-
sowa³ na trzeci¹ pozycjê. Hirvonen 
wpad³ w œnie¿n¹ bandê, a potem miê-
dzy nim i Carlosem Sainzem (Citroen 
Xsara WRC) dosz³o do ostrej wymiany 
zdañ. EL-Matador mia³ pretensje o to, 
¿e Fin po powrocie na drogê, blokowa³ 
go na oesie. Ale de facto, w miejscu 
gdzie spotkali siê obaj kierowcy nie 
by³o mo¿liwoœci wyprzedzania. Drugi 
dzieñ up³yn¹³ pod znakiem pecha 

Markko Martina. Estoñczyk uderzy³ 
w tê sam¹ ska³ê, na której wczeœniej 
Solberg pokiereszowa³ swoj¹ Imprezê 
WRC.
Kierowca Forda urwa³ ko³o i spad³ poza 
pierwsz¹ szóstkê. Na pozycjê lidera 
wysun¹³ siê Sebastian Loeb. Solberg 
w piêknym stylu wygra³ superoes 
w Hagfors. Hirvonen, choæ dwukrotnie 
zwiedza³ pobocza, nie wygl¹da³ na 
zmartwionego. 
Jestem zadowolony z tempa. Subaru 
prowadzi siê znakomicie i z ka¿dym 
kilometrem jecha³o mi siê coraz lepiej.
Wynik by³by lepszy, gdybym nie po-
pe³ni³ kilku b³êdów - powiedzia³ m³ody 
Fin. Do koñca rajdu klasyfikacja nie 
uleg³a zmianie. Wygra³ Loeb, prze³a-
muj¹c dominacjê Skandynawów, po 
raz pierwszy od 54 lat. Petter Solberg 

dojecha³ do mety na trzecim miejscu, 
a Hirvonen zaj¹³ dziewi¹t¹ pozycjê, 
zdobywaj¹c dla zespo³u Subaru jeden 
punkt.  Jestem bardzo zadowolony. Po 
tym rajdzie, moja skutecznoœæ jazdy 
na œniegu poprawi³a siê co najmniej 
o sto procent. Pope³niliœmy kilka b³ê-
dów, dwa razy nie trafiliœmy z opo-
nami, ale trzecie miejsce w tak trud-
nych zawodach uwa¿am za sukces  
powiedzia³ na mecie Solberg. 
W PC WRC drugie miejsce zaj¹³ Alister 
McRae, który po raz pierwszy startowa³ 
w grupie N za kierownic¹ Subaru 
Impreza WRX STi.
Po dwóch eliminacjach MŒ fabryczna 
ekipa Subaru zajmuje czwarte miej-
sce, maj¹c na koncie 10 punktów. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 
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bilety na zawody tzw. Entry Pass.
Pe³na opcja: bilet, mapa, informator, 
elektroniczna karta wstêpu, smyczka, 
naklejki - kosztuje 300 koron (150 z³). 
Wszystko jest doskonale zorganizo-
wane. Dojazd na odcinki specjalne jest 
doskonale oznaczony, podobnie jak 
i parkingi. Na próbach wyznaczone s¹ 
specjalne strefy dla widzów. Ka¿de 
wyjœcie poza taœmê koñczy siê 

nieprzyjemn¹ rozmow¹ ze s³u¿bami 
porz¹dkowymi.
„Pyskówka” mo¿e skoñczyæ siê wezwa-
niem ochroniarza lub policjanta.
Czasem jest to uci¹¿liwe, ale trzeba 
zrozumieæ organizatorów. Musz¹ za-
panowaæ nad dziesi¹tkami tysiêcy 
kibiców, którzy przyje¿d¿aj¹ do ma-
³ego Hagfors z ró¿nych stron œwiata. 
Kibicowanie w Szwecji ma dwa aspek-
ty. Z jednej strony ludzie ogl¹daj¹ 
zawody ca³ymi rodzinami, grilluj¹, 
¿ywio³owo dopinguj¹ zawodników, 
g³oœno komentuj¹ przejazdy i s¹ po-
s³uszni wszelkim poleceniom organiza-
torów, ale przynajmniej jedna trzecia, 
ju¿ po kilku godzinach nie bardzo jest 
œwiadoma tego, co siê wokó³ dzieje. 
Smutnym obrazkiem s¹ nieprzytomni, 
le¿¹cy w œniegu, lub wyskakuj¹cy 
przed rozpêdzony samochód komplet-

nie pijani m³odzi ludzie. Pijañstwo 
wœród kibiców ze Szwecji i Norwegii 
jest pora¿aj¹ce. Jak wyt³umaczy³ nam 
jeden z norweskich dziennikarzy, jest 
to wina prohibicji.
Wielu skandynawskich fanów przywozi 
ze sob¹ trunki zrobione domowym 
sposobem, piekielnie mocne i zbijaj¹ce 
z nóg ju¿ po kilku ³ykach.
Có¿, jest to pewien koloryt zawodów. 

Organizatorzy jednak robi¹ wszystko, 
aby widowisko by³o atrakcyjne i aby 
ograniczyæ migracjê fanów miêdzy 
oesami. Na odcinkach specjalnych 
ustawione s¹ telebimy, na których trwa 
bezpoœrednia relacja z zawodów, wy-
niki mo¿na otrzymywaæ w formie SMS-
ów, ca³y czas nadaje specjalne Radio 
Rajdowe (serwisy równie¿ po angiel-
sku), ogólnokrajowa telewizja pokazu-
je godzinny program na zakoñczenie 
ka¿dego etapu. Kibic, czy dziennikarz, 
który zna tylko rajdy w Polsce prze¿yje 
prawdziwy szok.

W Szwecji wszystko jest dla „ludzi”.
Oczywiœcie zawody musz¹ na siebie 
zarobiæ. Dlatego jest to równie¿ wielki 
spektakl marketingowy i promocyjny.
Dla mieszkañców Hagfors i okolic oraz 
lokalnych w³adz jest to najwa¿niejsze 
wydarzenie w roku. 
Je¿eli decydenci w PZM-ocie mówi¹ 
o zrobieniu eliminacji MŒ w Polsce po-
winien, choæ raz przyjrzeæ siê jak wy-
gl¹da to na œwiecie. Zimny prysznic na 
pewno siê przyda i mo¿e niektórym 
rozjaœni umys³.

£ukasz Kañski-Chmielewski

ZWEDZKA PRZYGODA 
Wœciek³a twarz Gilesa Panizzi, 
zasêpiony Petter Solberg, 
uœmiechniêty Sebastian Loeb. 

Gdzieœ mignie twarz Dawoda 
Lapworth’a, szefa Subaru World Rally 
Team, z urwanym zderzakiem przeje-
dzie Markko Martin, nerwowo prze-
biegnie ekipa telewizji WRC. Jak 
masz szczêœcie to nie tylko porozma-

wiasz z samymi „wielkimi”, ale mo¿e 
nawet zdobêdziesz autograf.
Ale najwa¿niejsze jest to, ¿e doœwiad-
czysz tego na ¿ywo, „namacalnie”, na 
miejscu, ¿e sam jesteœ prawdziwym 
uczestnikiem tego wspania³ego spek-
taklu Rajdowych Mistrzostw Œwiata.
W tym roku dziêki sprzyjaj¹cym oko-
licznoœciom uda³o nam siê pojechaæ na 
Rajd Szwecji. Pierwsza przygoda z MŒ 
i od razu wyj¹tkowa.
Zawody po raz pierwszy od 54 lat wy-
gra³ kierowca spoza Skandynawii. Ale 
najciekawsze by³o poznanie jak wygl¹-
daj¹ Mistrzostwa Œwiata „od kuchni”. 
Ju¿ po przyjeŸdzie w okolice Karlstad 
czuæ atmosferê wielkiego wydarzenia. 
Przy drodze co chwilê znajduj¹ siê 
znaki „Welcome to the Swedish Rally”.
W sklepach i na stacjach benzynowych 
mo¿na kupiæ akcesoria i gad¿ety oraz 
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Debiut w MŒ: 1997 Subaru Impreza 
(gr. N) w rajdzie Australii
PC WRC sezon 2003: 2 miejsce 38 pkt. 

Toshi Arari 
Jaki jest Twój cel w tym roku?
“W ubieg³ym sezonie nie uda³o mi siê 
siêgn¹æ po tytu³ mistrzowski. Mam 
nadziejê, ¿e dokonam tego w tym 
roku. Dysponujemy dobrym samocho-
dem i jestem dobrej myœli.”

Czy jesteœ zadowolony z wystêpu 
w Rajdzie Szwecji?
“Z wyniku raczej nie, bo zaj¹³em 
dopiero szóste miejsce. Ale wiem ju¿, 
czego mo¿na spodziewaæ siê po 
konkurencji. Jani Paasonen pokaza³, 
¿e bêdzie bardzo trudnym przeciw-
nikiem. Kierowcy Mitsubishi te¿ s¹ 
szybcy. Bêdzie ciê¿ko, ale mam na-
dziejê, ¿e dopisze nam wiêcej szczêœ-
cia ni¿ w zesz³ym roku. Najbardziej 
liczê na Rajd Nowej Zelandii.”

Czy Subaru Impreza, któr¹ star-
tujesz teraz ró¿ni siê od modelu 
z ubieg³ego roku? Mówi siê, ¿e to 
najlepiej przygotowane Subaru 
w grupie N na œwiecie.

“Nie. To ten sam model.
Wprowadziliœmy tylko trochê zmian 
w elektronice steruj¹cej silnikiem.”

A czy nasza Impreza jest najlep-
sza?

“Nie wiem… To siê oka¿e w czasie ko-
lejnych zawodów (œmiech).
Na pewno jest bardzo mocna.”

Alister McRae 
Ur. 20. 12. 1970 w Szkocji
Numer startowy: 39
Samochód: Subaru Impreza WRX STi
Debiut: 1988  Ford Escort  
Debiut w MŒ: 1991  Subaru Legacy 4 
WD  Rajd Wielkiej Brytanii
PC WRC: startuje po raz pierwszy 

Alister McRae

W Szwecji debiutowa³eœ w PC WRC 
i od razu zaj¹³eœ drugie miejsce.
Chyba jesteœ zadowolony…
“Cieszê siê, bo ju¿ dawno nie jeŸdzi³em 
samochodem grupy N.
Subaru wystartowa³em po raz pierw-
szy od wielu lat. Impreza STi w tej 
specyfikacji to naprawdê mocny 
i niezawodny samochód. Nie mieliœmy 
¿adnej awarii. Chcia³bym, aby okaza³ 
siê niezawodny w czasie ca³ego sezo-
nu.”

Czy nie ¿a³ujesz, ¿e musia³eœ prze-
si¹œæ siê z auta WRC do N-ki ?
“Na pewno ta przesiadka nie jest dla 
mnie krokiem wstecz. Po prostu takie 
by³y mo¿liwoœci finansowe. Bardzo 
chcia³em jeŸdziæ i by³ to jedyny 
rozs¹dny wybór. Chcia³bym osi¹gn¹æ 
jak najlepszy wynik, ale nie stawiam 
sobie za cel zdobycia tytu³u mistrzow-
skiego w PC WRC za wszelk¹ cenê.”

Kogo z konkurentów najbardziej 
siê obawiasz? 
“Wielu kierowców jest bardzo szyb-
kich. Stawka jest wyrównana, co poka-
za³ Rajd Szwecji. Nawet Skandynawo-
wie, którzy jechali na „swoim” terenie 
nie mogli za nami nad¹¿yæ.
Myœlê, ¿e w walce o tytu³ najbardziej 
bêd¹ siê liczyæ, Toshi Arai oraz Jani 
Paasonen i Daniel Sola w Mitsubishi. 
Choæ inni te¿ maj¹ szansê. System 
punktacji jest taki, ¿e trzeba ukoñczyæ 
wszystkie eliminacje. Walka potrwa do 
koñca. Zobaczymy jak bêdzie.”

Rozmawia³:
£ukasz Kañski-Chmielewski 

tym roku w mistrzos-
twach œwiata grupy N, 
czyli Production Car zapo-
wiada siê niezwykle za-

ciêta walka o tytu³ mistrzowski.
Rozegra siê ona nie tylko pomiêdzy 
kierowcami, ale równie¿ w klasie pro-
ducentów.

O najwy¿sze laury walczyæ bêd¹ Suba-
ru i Mitsubishi.

Dla Subaru spraw¹ honoru jest obrona 
mistrzowskiego wyniku z ubieg³ego 
roku, natomiast zespó³ Trzech Dia-
mentów nie ukrywa, ¿e za wszelka 
cenê chce pokonaæ g³ównego konku-
renta. Postaci¹ numer jeden wœród 
kierowców Subaru jest wicemistrz 
œwiata N-ki: Toshi Arai, ale kto wie, czy 
„czarnym koniem” PC WRC nie oka¿e 
siê Alister McRae, który w Rajdzie 
Szwecji zaj¹³ drugie miejsce.
Walkê o miejsce w pierwszej „trójce” 
zapowiada tak¿e Mark Higgins.
Wszyscy startuj¹ modelami Subaru 
Impreza WRX Sti. 

Toshihiro Arai
Ur. 25.12.1966 w Japonii
Numer startowy: 31
Pilot: Tony Sircombe  Nowa Zelandia 
Samochód: Subaru Impreza WRX STi
Debiut: 1987  Toyota Corolla
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jeden z ostatnich wee-
kendów w Niedzicy od-
by³a siê impreza plene-
rowa zorganizowana przy 

wspó³pracy Subaru, Fortis Banku oraz 
firmy ArtProject+. Mia³a ona charakter 

narciarsko- motoryzacyjny.
Jej uczestnicy, w mi³ej rodzinnej 
atmosferze mogli rozkoszowaæ siê 
piêkn¹, prawdziwie zimow¹ aur¹ 
Pieniñskich szczytów. Jazda na nartach 
w tak¹ pogodê, po wspaniale 
przygotowanych trasach narciarskich 
kompleksu Polana Sosny by³a wrêcz 
przyjemnoœci¹. Dla œmia³ków oraz 
osób lubi¹cych rywalizacjê, zosta³a 
wytyczona trasa slalomowa, na której 
rozegrano zawody dla zaproszonych 
goœci. W konkurencji slalomu giganta 
pierwsze miejsce zdoby³ p. Maciej 
Bañdo. Równoczeœnie na tym samym 
stoku odbywa³a siê inna próba, bêd¹ca 
g³ówn¹ atrakcj¹ imprezy, ró¿ni¹ca siê 
w³aœciwe ca³kowicie od tej rozgry-
wanej na nartach. W roli g³ównej 
wyst¹pi³ tutaj najnowszy Subaru 
Outback 3.0R z 245-konnym, szeœcio-
cylindrowym silnikiem typu bokser. 
Zw³aszcza w sobotê, na lekko 
zmro¿onym œniegu udowadnia³, ¿e w 
razie potrzeby, po stoku narciarskim 
mo¿e swobodnie poruszaæ siê równie¿ 
„zwyk³e” auto (czytaj zwyk³e Subaru). 
Dla bezpieczeñstwa w³aœciciele stoku, 

pomimo du¿ej dozy sceptycyzmu, 
ogrodzili teren, po którym mog³o 
poruszaæ siê wy³¹cznie Subaru. Nie 
wierzyli oni w to, ¿e jakiekolwiek auto 
bêdzie w stanie pokonaæ górê. Fakt, 
bez ³añcuchów na ko³ach auto mia³o 

problemy, ale po ich za³o¿eniu stok 
musia³ siê poddaæ.
245 koni napêdzaj¹cych wszystkie 
cztery ko³a, uciê³o wszystkie rozmowy, 

czy jest to mo¿liwe czy nie. Od tego 
momentu nazwa Subaru Outback by³a 
na ustach wszystkich. Sta³ siê on 
królem, który tryumfalnie przemierza³ 

wydzielone dla siebie po³acie stoku.
Niestety w niedzielê przenikliwy wiatr 
ostudzi³ nieco zapa³y czêœci osób 
chc¹cych aktywnie oddaæ siê jeŸdzie 
na nartach. By³a to znakomita wrêcz 
okazja do przeja¿d¿ki samochodem 
Subaru.
Komfortowe fotele, klimatyzacja usta-

owiona na 23 C, napêd 4x4, piêkna 
okolica. Czegó¿ chcieæ wiêcej? Do 
dyspozycji goœci zapewniliœmy prawie 
kompletn¹ gamê modeli aut z logiem 
w kszta³cie Plejad na masce.
Dwa Forestery, Outbacka, no i oczy-
wiœcie Justy sprawia³y ich kierowcom 
jak i pasa¿erom niesamowit¹ wrêcz 
przyjemnoœæ. Ka¿dy móg³ siê poczuæ 
jak na rajdzie terenowym rozgry-
wanym na skandynawskich bezdro-
¿ach. Wytyczona przez nas trasa bieg³a 
przez zasypane  miejscami po kolana  
pola, na które ca³y czas nawiewany by³ 
œwie¿y œnieg.
W tak trudnych warunkach ka¿dy ze 
wspomnianych wy¿ej pojazdów czu³ 
siê wrêcz jak przys³owiowa „ryba 
w wodzie”.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ obserwowa-
liœmy jak na twarzach pasa¿erów, ale 
przede wszystkim kierowców, pojawia³ 

siê raz po raz uœmiech i zdziwienie, 
kiedy to sami wbrew przypuszczeniom 
byli w stanie sforsowaæ przeszkody, 
jakie przygotowa³a dla nich matka 
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ekstremalnym zajêciem dla garstki 
pasjonatów. Jednak ju¿ po pierwszych 
kilkuset metrach jazdy za kierownic¹ 
okazywa³o siê, ¿e umiejêtnoœci i po-
kora dla ¿ywio³u to jedno, a odpo-

wiedni samochód to drugie.
W miejscach, w których samochód 
z napêdem na jedn¹ oœ musia³by siê 
pok³oniæ przed natur¹, Forestery 
i Outback mknê³y dzielnie naprzód.

W przypadku 125-konnego Forestera 
nie bez znaczenia by³a mo¿liwoœæ 
skorzystania ze skrzyni redukcyjnej, 
umo¿liwiaj¹cej œmia³kom jeszcze 
bardziej wyrafinowane harce.
Oczywiœcie to weekendowe spotkanie 
w Niedzicy nie by³o jedynie imprez¹ 
w stylu off-road. Na zaproszonych 
przez nas goœci czeka³a tak¿e legenda 
rajdowych tras - Subaru Impreza WRX. 
Radosny pomruk czterocylindrowego 
boksera przyci¹gn¹ równie¿ innych.
Dodatkowym rarytasem by³ z pe-
wnoœci¹ fakt, i¿ za kierownic¹ zasiad³ 
Bart³omiej Baniowski - kierowca rajdo-
wy. Na krêtych, nierzadko oblodzo-
nych, górskich drogach Impreza spisy-
wa³a siê wrêcz niesamowicie, a uœmie-
chy na twarzach pasa¿erów wysiadaj¹-
cych na parkingu po zakoñczonej 
jeŸdzie, by³y tego najlepszym dowo-
dem.
W niedzielne popo³udnie, z bólem 
serca musieliœmy siê po¿egnaæ z t¹ 
bajkow¹ krain¹, jednak w naszej pa-

miêci z pewnoœci¹ pozostanie widok 
uœmiechniêtych ludzi, dla których 
przygoda z Subaru dopiero siê rozpo-
czê³a. 

SIP

natura. Przejazdy z dziecinn¹ wrêcz 
³atwoœci¹ przez zaspy, drog¹ pokryt¹ 
trzydziestocentymetrow¹ warstw¹ 
przewianego œniegu, by³y dla wszyst-
kich niezapomnianym prze¿yciem, 
czego dowodem sta³y siê komentarze 
uczestników. Nawet mieszkañcy okoli-
cznych gospodarstw spogl¹dali na wy-
czyny kierowców i mo¿liwoœci pro-
wadzonych przez nich samochodów, 
z trudnym do ukrycia zaskoczeniem. 
Podczas pierwszego przejazdu wyty-
czon¹ przez nas tras¹, œlady pozosta-
wione na œniegu wskazywa³y, ¿e drog¹ 
t¹ nie przemieszcza³ siê ¿aden pojazd 
mechaniczny.
Dla kierowców oznacza³o to konie-
cznoœæ torowania sobie samemu 
przejazdu zderzakami. Du¿e wra¿enie 
na uczestnikach imprezy robi³o rów-
nie¿ trawersowanie stoków sprawia-
j¹c, ¿e niektórzy goœcie zaniemówili 
z wra¿enia, gdy Subaru Forester czy 
Outback jad¹c z dostojn¹ prêdkoœci¹ 
3-4 km/h z lekkim, ³atwym do kon-
trolowania uœlizgiem wszystkich kó³ 
pod¹¿a³ po zadanej przez prowa-
dz¹cego trasie. Do tej pory, dla 
wiêkszoœci przyby³ych goœci jazda 
w takich warunkach wydawa³a siê byæ 
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wórc¹, jak i w³aœcicielem mar-
ki Subaru jest koncern Fuji 
Heavy Industries Ltd. (FHI) 

bêd¹cy spadkobierc¹ tradycji 
innej japoñskiej firmy, a miano-

wicie Nakajima Aircraft.
Za³o¿ona w 1917 roku przez Chikuhei 
Nakajima (1884 - 1949) jako labora-
torium badañ lotniczych, sw¹ siedzibê 

mia³a 70 km na pó³noc od Tokyo, 
w prefekturze Gunma. Jej twórca wy-
wodzi³ siê z biednej rodziny i by³ naj-
starszym z poœród licznego rodzeñ-
stwa.

W wieku 19 lat, tu¿ po dostaniu siê do 
szko³y (akademii) morskiej, us³ysza³ 
o pierwszym locie braci Wright.

Od tego czasu ca³kowicie poch³onê³a 
go idea latania. Zaanga¿owa³ siê 
w produkcjê samolotów dla japoñskiej 
marynarki, jednak szybko z tego 
zrezygnowa³ i postanowi³ za³o¿yæ w³as-
ne laboratorium badañ lotniczych, 
które wkrótce przemianowano na 
Nakajima Aircraft Co. Ltd. Bardzo 
szybko sta³o siê ono wiod¹cym produ-
centem samolotów w kraju.

Du¿¹ rolê odegra³a tu druga wojna 
œwiatowa, jednak po jej zakoñczeniu, 
w 1945 roku sprzeda¿ maszyn uleg³a 
zatrzymaniu na podstawie traktatu 
o bezwarunkowej kapitulacji.

Przewidywa³ on, i¿ fabryki w „kraju 
Kwitn¹cej Wiœni” nie mog³y produko-
waæ samolotów. Konieczne by³o wiêc 
powziêcie przez firmê dzia³añ, które 
umo¿liwi³yby przetrwanie. Okaza³o 
siê, ¿e technologia, oraz nabyte umie-
jêtnoœci pozwoli³y zaistnieæ w innych 
bran¿ach. Zmieniono nazwê firmy na 
Fuji Sangyo Co. Ltd. i rozpoczêto rea-
lizacjê projektu zmierzaj¹cego do 
stworzenia karoserii autobusowej oraz 
skutera napêdzanego silnikiem spali-
nowym. Mo¿emy wiec powiedzieæ, ¿e 

sta³a siê ona pe³noprawnym produ-
centem bran¿y motoryzacyjnej.
W 1946 roku ukoñczono prace nad 
pierwszym prototypem skutera, który 
dwanaœcie miesiêcy póŸniej zosta³ 
wypuszczony na rynek pod nazw¹ 
„Rabbit”. Z³a sytuacja gospodarcza, 
a co za tym idzie, utrata przez Japoñ-
czyków du¿ej iloœci klasycznych, lecz 

drogich œrodków lokomocji spowodo-
wa³a, i¿ spotka³ siê on z bardzo dobrym 
przyjêciem przez rynek.

W 1950 roku dosz³o do podzielenia 
firmy Fuji Sangyo na 12 mniejszych 
jednostek. PóŸniej, w 1953 roku 
utworzono Fuji Heavy Industries Ltd. 
Mia³a siê ona zajmowaæ produkcj¹ 
i sprzeda¿¹ samolotów oraz stanowiæ 
pomost ³¹cz¹cy z innymi pokrewnymi 
jednostkami:

- Fuji Kogyo, producenta takich 
produktów jak skutery,

- Fuji Jidosha, odpowiedzialnego za 
produkcjê karoserii autobusów 
i rozwój samochodu koncepcyj-
nego o nazwie „P-1”,

- Omiya Fuji Kogyo, producenta sil-
ników,

- Utsunomiya Sharyo, zajmuj¹cy siê 
przygotowaniami do produkcji sa-
molotów,

- Tokyo Fuji Sangyo, przedsiê-
biorstwem handlowym, zajmu-
j¹cym siê sprzeda¿¹ samochodów, 
autobusów i generatorów.

W roku 1955 wspomniane powy¿ej 
firmy zosta³y przejête przez Fuji Heavy 
Industries. Posuniêcie to okaza³o siê 
byæ bardzo trwa³ym, daj¹c pocz¹tek 

obecnie znanej strukturze koncernu. 

Rok wczeœniej, bo w 1954, w kwietniu 
zosta³ zorganizowany wewn¹trzza-
k³adowy konkurs na logo FHI's. Wybra-
na grafika (rys. 1) jest stylizowan¹ 
wersj¹ japoñskiego znaku fonety-
cznego „fu”, bêd¹cego pierwsz¹ sylab¹ 
s³owa „Fuji”. 

Rys. 1. Logo korporacji Fuji Heavy 
Industries Ltd.

Tego samego roku, w lutym, firma 
pokaza³a swój pierwszy studyjny 
samochód o nazwie „P-1”.

Du¿e zainteresowanie tym autem 
doprowadzi³o do podjêcia szybkiej de-
cyzji o wprowadzeniu go do sprze-
da¿y. Niestety ju¿ w pocz¹tkowej fazie, 
produkcjê ogranicza³a trudnoœæ ze 
znalezieniem odpowiedniego wyposa-
¿enia fabryk.

Ponadto firma nie posiada³a wówczas 
wystarczaj¹co dobrze rozwiniêtej sieci 
sprzeda¿y, co w znacz¹cy sposób utru-
dnia³o dystrybucjê.

Model ten otrzyma³ nazwê 1500 i by³ 
pierwszym samochodem oferowanym 
pod mark¹ Subaru, która oficjalnie 
pojawi³a siê kilka miesiêcy wczeœniej. 
S³owo to odnosi siê do grupy szeœciu 
gwiazd, znanych w Japonii jako 
„mutsuraboshi”, natomiast w krajach
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Z rejestracj¹ znaku handlowego Suba-
ru zbieg³o siê w czasie wypuszczenie 
na rynek pierwszego samochodu tej 
marki.

3 marca 1958 roku zainaugurowa³ 
bowiem Subaru 360 - ma³y miejski 
lnikiem o mocy 16 KM.

pojazd warz¹cy zaledwie 385 kg, 
a napêdzany silnikiem o mocy 16 KM.

W owych czasach, japoñscy produ-
cenci samochodów zajmowali siê 
g³ównie produkcj¹ i rozwojem tego 
typu aut.

By³o to zwi¹zane ze wskazanym przez 
Japoñskie Ministerstwo Transportu ce-
lem stworzenia taniego „samochodu 
dla ludu” o cenie oscyluj¹cej wokó³ 
400.000 jenów (po przeliczeniu na dzi-
siejsz¹ si³ê nabywcz¹ jest to rów-
nowartoœæ ok. 45.000 euro!).

Model ten sta³ siê kamieniem milowym 
w historii firmy.

Cieszy³ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci 
przez ca³y okres produkcji, której za-
przestano dopiero w maju 1970 osi¹-
gaj¹c bardzo wysoki jak na ówczesne 
czasy poziom 75.781 szt.

SIP - Janusz Dudek

zachodnich nazywanych Plejadami, 
nale¿¹cymi do konstelacji Taurusa. 
Propozycjê nadania nazwy Subaru 
samochodom produkowanym przez 
firmê Fuji Heavy Industries podda³ jej 
pierwszy prezydent - Kenji Kita.

Symboliczne przedstawienie tego 
gwiazdozbioru sta³o siê podstaw¹ do 
stworzenie znaku handlowego Subaru 
(rys. 2).

Rys. 2. Logo firmy Subaru.

Znak ten zosta³ zarejestrowany w mar-
cu 1958 r. Obok niego, Fuji Heavy 
Industries wykorzystuje równie¿ znak 
handlowy „Robin” (rys. 3), stworzony 
w maju 1956 r. Oznaczane s¹ nimi sil-
niki ogólnego przeznaczenia produko-
wane przez FHI.

Rys. 3. Znak handlowy silników ogól-
nego stosowania „Robin”

Historia

HISTORIA FUJI VEAVY INDUSTRIES - cz.1
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przejechania specjaln¹ trasê terenow¹ 
(brody, wzniesienia, trawersy i inne 
naturalne przeszkody), gdzie œmia³-
kowie bêd¹ walczyæ z czasem i przy-
rod¹. Oczywiœcie trasa bêdzie na tyle 
bezpieczna, by poradzili sobie z ni¹ 
wszyscy uczestnicy.

Druga grupa bêdzie mia³a do 
wyboru trasê krajoznawcz¹ Szlakiem 
Orlich Gniazd, a dla bardziej ambit-
nych zorganizujemy próby sportowe. 
Bêd¹ mogli oni sprawdziæ mo¿liwoœci 
swoje i swych bolidów, zachowuj¹c 
przy tym najwy¿szy poziom bezpie-
czeñstwa.

Dla tych, którzy od emocji spor-
towych wol¹ wypoczynek te¿ przygo-
towaliœmy wiele atrakcji. W Morsku, 
bazie imprezy, bêdzie mo¿na ugasiæ 
pragnienie i dobrze zjeœæ.
Dla amatorów mocnych wra¿eñ przy-
gotowaliœmy coœ specjalnego - survi-
val! Pod czujnym okiem ratowników 
z grupy Jurajskiej GOPR bêdzie mo¿na 
spróbowaæ si³ w zje¿d¿aniu na linach 
czy wspinaczce oraz pojeŸdziæ qua-
dami.

Nie zapomnieliœmy oczywiœcie 
o najm³odszych uczestnikach naszego 
ZLOTU PLEJAD.
Dla nich przygotowaliœmy zabawy, 
konkursy, a dla mi³oœników czterech 

kó³ek - samochodziki z napêdem ele
-ktrycznym.

Na wieczór przewidzieliœmy wielk¹ 
niespodziankê. W przepiêknej sce-
nerii, oœrodka Morsko, na terenie, 
którego znajduj¹ siê ruiny zamku, od-
bêdzie siê koncert jednej z gwiazd pol-
skiej muzyki popularnej. Po koncercie 
odbêdzie siê impreza integracyjna, 
podczas której bêdzie mo¿na lepiej 
poznaæ naszych specjalnych goœci.

Planujemy równie¿ przeprowadziæ 
zamkowy seans filmowy.
Przewidujemy obecnoœæ wiod¹cej na 
rynku medialnym stacji radiowej, któ-
ra dla uczestników zlotu, przygotowuje 
kilka niespodzianek.

Po dniu pe³nym wra¿eñ... nocleg. 
„Twardziele” bêd¹ mogli skorzystaæ 
z wojskowych namiotów i pryczy, a po-
zostali spêdz¹ noc w okolicznych hote-
lach. Na nasz¹ imprezê zaprosiliœ-
my oczywiœcie przedstawicieli mediów 
prasowych, radiowych i telewizyjnych.

Szczegó³y w salonach Subaru.

SIP - Janusz Dudek 
jdudek@subaru.pl

dniach 21-23 maja bie-
¿¹cego roku Subaru Im-
port Polska organizuje im-
prezê plenerow¹ o nazwie 

ZLOT PLEJAD.

Celem spotkania jest inauguracja dzia-
³alnoœci Klubu Subaru, jednocz¹cego 
nie tylko pasjonatów marki Subaru, ale 
równie¿ osoby doceniaj¹ce wysokie 
bezpieczeñstwo swoich pojazdów, pre-
feruj¹cych napêd na cztery ko³a i lu-
bi¹cych mocne wra¿enia podczas 
jazdy.

21 maja ze wszystkich miast, w któ-
rych znajduj¹ siê siedziby naszych 
dealerów, wyruszy zlot gwiaŸdzisty 
u¿ytkowników samochodów marki Su-
baru. Uformowane w ten sposób grupy 
bêd¹ kierowa³y siê w stronê malow-
niczej Wy¿yny Krakowsko-Czêsto-
chowskiej gdzie ulokowana bêdzie ba-
za ca³ej imprezy.

Pocz¹tek planowany jest w sobotê 
w godzinach porannych. Wtedy te¿ 
uczestnicy zostan¹ podzieleni na dwie 
grupy. Pierwsz¹ z nich stanowiæ bêd¹ 
u¿ytkownicy modeli o charakterze te-
renowym (Forester, Outback, Justy), 
drug¹ u¿ytkownicy modeli szosowych 
(Impreza, Legacy).

Grupa pierwsza bêdzie mia³a do 
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ZAORAJMY POLA (MARKA)

Jednak potrzebuje na to pieniêdzy. 
Przekona³ mnie. Analizowa³em w my-
œlach ile mu mogê po¿yczyæ. 
Przeliczy³em to na materia³y budowla-
ne i wysz³o mi, ¿e starczy na dwa 
krawê¿niki po cenach hurtowych 
netto. Z przecznicy po lewej stronie 
wyjecha³ Lublin II i zablokowa³ ruch w 
przeciwnym kierunku. Na boku auta 
widnia³ napis: SPÓ£DZIELNIA PRACY 
INWALIDÓW „DAREMNY TRUD”.
Czy¿by minister Hausner wprowadzi³ 
swój plan w ¿ycie? Doda³em gazu. 
Zanim omin¹³em Lublina chodnikiem, 
z bocznej drogi w³¹czy³a siê do ruchu 
œmieciarka. Odci¹³em dop³yw powiet-
rza z zewn¹trz. Po chwili zaparowa³y 
szyby. Uchyli³em okno i wci¹gn¹³em 
haust powietrza o zapachu œwie¿o 
sprasowanego gówna.
Œmieciarka zatrzyma³a siê. Dwóch 
gentelmenów w waciakach wyskoczy³o 
i podczepi³o jeden z szeœciu stoj¹cych 
na chodniku kontenerów. Patrz¹c na 
ich wprawne ruchy pomyœla³em: - 
pójdzie jak z p³atka. Jeden z nich nagle 
wstrzyma³ ca³¹ operacjê. Z b³yskiem 
w oku przygl¹da³ siê zawartoœci kon-
tenera. Z wyrazuy jego twarzy wy-
wnioskowa³em, ¿e odnalaz³ „BUR-
SZTYNOW¥ KOMNATÊ”.
Przechyli³ siê i wyci¹gn¹³ dramatycznie 
zmiêt¹ marynarkê, w kolorze kiszo- 
nego ogórka. Chwilê przygl¹da³ siê 
metce. Twarz mu siê rozjaœni³a. Trafi³ 
na swój rozmiar, i widaæ kolor te¿ mu 
nie przeszkadza³. Rozgl¹dn¹³ siê 
szukaj¹c czyjejœ aprobaty i nasz wzrok 
siê spotka³. W geœcie tryumfu, wy-
ci¹gn¹³ w moim kierunku rêkê z kon-
fekcj¹. Skin¹³em g³ow¹ z uznaniem. 
Dla zachowania symetrii, na czo³o 
wysz³a mi druga ¿y³a. Pan jeszcze 
przez chwilê przegl¹da³ stoisko. 
Najwidoczniej szuka³ wieszaka.
Operacja eksterminacji nieczystoœci 
trwa³a piêtnaœcie minut. Z³apa³ mnie 
skurcz w ³ydkê. Kilkaset metrów dalej, 
pewnym ruchem kierownicy skiero-
wa³em pojazd w boczn¹ ulicê, któr¹ 
zazwyczaj skraca³em sobie drogê do 
biura. Na œrodku ulicy sta³a spe-
cjalistyczna przyczepa do topienia 
asfaltu. Wewn¹trz o dziwo, topi³ siê 
asfalt. Przez chwilê szuka³em wzro-
kiem wœród krz¹taj¹cych siê pracow-
ników Marka Pola. Nie by³o go. Mo¿e 
zachorowa³? Pani, która wjecha³a 
pechowo za mn¹ w zamkniêt¹ ulicê, 
szybciutko nawróci³a s³u¿bowego 
Lanosa na dwadzieœcia razy. Od 
wyjœcia z domu minê³a zaledwie 
godzina, a ja mia³em ju¿ za sob¹ jakieœ 
osiemset metrów.
Skrêci³em w trzypasmow¹ ulicê Opol-
sk¹. Prawym pasem powoli jecha³y 
TIR-y. Dwoma pozosta³ymi… równie¿. 
Zniecierpliwiony kierowca Mercedesa 
zacz¹³ tr¹biæ i migaæ d³ugimi œwiat³ami. 
Z gestów, jakie wykonywa³, mo¿na 
by³o wywnioskowaæ, ¿e do pe³ni 
szczêœcia brakuje mu czwartego pasa 
ruchu, i to ekspresowego.

Za nastêpnym skrzy¿owaniem, dwóch 
fanów motoryzacji dywagowa³o na 
temat swoich bryczek. Jedna z nich nie 
posiada³a tylnego pasa. Dziwnym 
zbiegiem okolicznoœci druga nie mia³a 
przedniego. Panowie prowadzili o¿y-
wion¹ dyskusjê na irracjonalny temat 
jakoœci œwiate³ stopu, które ju¿ 
i tak nie istnia³y. Poniewa¿ pojazdem, 
którego tylny pas przywodzi³ na myœl 
wiekopomne dzie³a Adama Hasiora by³ 
Maluch, tematem przewodnim pole-
miki by³o: czy wspomniane œwiat³a 
stopu zalicza³y siê do zjawiska 
zwanego œwiat³em widzialnym, czy 
raczej widmowym, czyli g³êbokiej 
podczerwieni. Dyskusja odbywa³a siê 
na œrodku jezdni, co spowalnia³o nieco 
ruch pojazdów, poniewa¿ ka¿dy z kie-
rowców omijaj¹cy interlokutorów, do-
rzuca³ do dyskusji jak¹œ wa¿k¹ opiniê, 
niekoniecznie nadaj¹c¹ siê do zacy-
towania, i niekoniecznie na temat 
œwiate³ stopu. Po nastêpnej godzinie, 
dojecha³em do ronda przy motelu 
Krak. Od biura dzieli³a mnie odleg³oœæ 
rzutu mokrym beretem. Niestety na 
tym odcinku, policja umieœci³a dwa 
foto radary i ograniczy³a prêdkoœæ do 
50 km/h. Panowie kierowcy przezornie 
dyndaj¹ „tyle, co wolno”, pomni przy-
padków, gdy w domowej korespon-
dencji znajdowali fotografie wysokiej 
rozdzielczoœci, na których obok ich 
uœmiechniêtej twarzy za kierownic¹, 
znajdowa³a siê równie rozpromieniona 
twarz atrakcyjnej blondynki, na miej-
scu pasa¿era, gdzie zazwyczaj zasiada 
matka dzieciom. Dojazd do biura zaj¹³ 
mi dwie godziny i dziesiêæ minut.
Ca³e szczêœcie, ¿e mam szybkie auto 
z turbodo³adowaniem. Strach po-
myœleæ jak d³ugo bym te szeœæ kilo-
metrów, dynda³ jakimœ zaropia³ym 
Dieslem.
W ramach oszczêdnoœciowego planu 
Hausnera oraz dla poprawienia sobie 
samopoczucia, wywali³em z roboty 
dwie pracownice.
Te najbrzydsze. Zrelaksowany do go³ej 
ceg³y, poœwiêci³em siê lekturze prasy 
motoryzacyjnej. Trafi³em na wywiad ze 
znanym aktorem filmowym. Redaktor 
pyta³ jak Pan znany aktor ocenia 
kulturê jazdy kierowców.
Czy nie denerwuj¹ go korki, co myœli 
o nawierzchni dróg, jakoœci paliwa oraz 
us³ug serwisów samochodowych. 
Facet by³ wszystkim zachwycony, na 
nic nie narzeka³, a kultura jazdy go 
urzeka³a. Kilka razy w trakcie czyta-
nia, sprawdza³em ok³adkê gazety, czy 
przypadkiem nie czytam jakiegoœ 
pisma satyrycznego, lub archiwalnego 
numeru z czasów komunistycznych. 
Ostatnie pytanie brzmia³o:
gdzie pan mieszka? 
odpowiedŸ w okolicach Gratzu.
Postanowi³em, ¿e dzisiaj w nocy prze-
chodzê na stronê kosmitów.

Waldemar Biela - coraz mniej szybki 
a coraz bardziej wœciek³y.

prawnym ruchem wpro-
wadzi³em do komory 
strzelby pozytonowej, 
dwa mikrogranaty nukle-
arne. W oku lunety opty-

cznej widzia³em jak oddzia³ Obcych 
wy³ania siê zza wzgórza.
Wypali³em z obu luf. Ziemi¹ targnê³a 
potê¿na eksplozja. W miejscu gdzie 
jeszcze przed chwil¹ by³o wzgórze i od-
dzia³ Obcych, znajdowa³ siê dymi¹cy 
krater o œrednicy kilku kilometrów. 
By³a jeszcze szansa na uratowanie 
Ziemi przed inwazj¹. Nagle przeraŸliwy 
dŸwiêk sparali¿owa³ moje cz³onki. 
Zna³em ten dŸwiêk. Nie wró¿y³ nic 
dobrego, to by³ budzik. Jeszcze przez 
chwilê analizowa³em zastosowan¹ 
przeze mnie strategiê obrony Ziemi. 
Sparali¿owane cz³onki poma³u wiot-
cza³y. No mo¿e z wyj¹tkiem jednego. 
Nagle przypomnia³em sobie plany 
ministrów Pola i Hausnera. Zimny pot 
obla³ mi czo³o. Ostatni sparali¿owany 
cz³onek równie¿ zwiotcza³. Przerazi³em 
siê, ¿e mog³em zniechêciæ kochanych 
kosmitów do dalszych prób podboju 
Ziemi.
Wreszcie ola³em œwiat i kosmitów, 
zwlok³em siê z wyra, odrapa³em gêbê 
trzema Machami, wbi³em siê w gar-
nitur, odci¹³em dop³yw tlenu do mózgu 
krawatem i poszed³em obudziæ mi³oœæ 
mojego ¿ycia… Subaru. Przed moim 
gara¿em sta³a kochanka któregoœ 
z s¹siadów, fiacica 126p.
Szlag mnie trafi³. Przy u¿yciu teczki 
z dokumentami i tablicy domofonu, 
przeprowadzi³em krótk¹ audio konfe-
rencjê ze wspólnot¹ mieszkañców 
bloku. Konferencja by³a owocna. Po 
dwóch minutach jakiœ cz³onek wspól-
noty, w papuciach i dziurawych kale-
sonach, odpali³ stylem od m³otka 
swoj¹ wyœcigówkê i mog³em ruszyæ w
relaksuj¹c¹ podró¿ do biura.
Piêædziesi¹t metrów dalej, okaza³o siê, 
¿e pad³a mi bateria w pilocie do bramy 
osiedlowej. Zrobi³em powtórn¹ konfe-
rencjê domofonow¹. Niewyspany lub 
niedopieszczony s¹siad, zrelacjonowa³ 
mi pokrótce, s³owami raczej nie 
u¿ywanymi w telewizji, jak bardzo go 
interesuje mój problem, ale wypuœci³ 
mnie z osiedlowego aresztu. Po 
dziesiêciu minutach uda³o mi siê wsko-
czyæ w sznurek TIR-ów, mia¿d¿¹cych 
swoimi wstrêtnymi ko³ami, moj¹ ulu-
bion¹ drogê do biura. Jak tylko w³¹-
czy³em siê do ruchu, sznurek znieru-
chomia³. Po dziesiêciu minutach wdu-
szania peda³u hamulca, œcierp³a mi 
noga i wysz³a mi ¿y³a na czole. Sznurek 
drgn¹³. Pêdziliœmy w kierunku centrum 
miasta z prêdkoœci¹ 5 km/h.
Dla uspokojenia nerwów w³¹czy³em 
radio. Marek Pol, przekonywa³ z si³¹ 
wodospadu, ¿e przepustowoœæ na-
szych dróg jest wystarczaj¹ca, i ¿e s¹ 
one na europejskim poziomie. Ale 
skoro chcemy to on nam wybuduje 
autostrady i naprawi te drogi, co s¹ na 
poziomie rumuñskim.
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Pisz¹ o nas...

“Just for me”  Justy 1.5
4x4 Magazine (Francja)

“(…) Posiada ma³y promieñ skrêtu, 
który oka¿e siê niezast¹piony w par-
kingach podziemnych.

(…) Idealny do miasta, oka¿e siê 
równie¿ niezast¹piony dla m³odej pie-
lêgniarki pracuj¹cej na wsi lub dla 
instruktorki narciarskiej w górach.”

Clementine Klein
Prze³o¿y³  Kamil Jab³oñski

“Antykomformista”
4x4 Magazine (Francja)

“(…) styliœci wykreœlili eleganck¹ i ra-
sow¹ liniê nadwozia. 

(…) Zestawienie zawieszenia i amorty-
zatorów daje idealn¹ równowagê. 
Stabilnoœæ, dok³adnoœæ, precyzja; 
wszystko to ³¹czy siê by zapewniæ pe³-
ne panowanie nad pojazdem przy po-
konywaniu zamierzonej trasy, podczas 
gdy precyzyjny uk³ad kierowniczy 
sprawdza siê na krêtych drogach.

(…) Z dwudziestocentymetrowym 
przeœwitem Legacy Outback mo¿e 
sobie pozwoliæ na pokonywanie 
leœnych duktów i polnych œcie¿ek.”

Thierry Emptas
Prze³o¿y³ - Kamil Jab³oñski

“Wiêcej, l¿ej i taniej”
Auto, motor i sport, 11/2003

“(…) Legacy w najnowszej wersji po-
zosta³o wygodn¹ limuzyn¹ ze sta³ym 
napêdem na cztery ko³a i silnikiem 
typu bokser.”

Jaros³aw Maznas

“Kombi na sportowo”
OFF-ROAD PL Magazyn 4x4, 12/2003

“(…) Outback jawi siê jako idealny œro-
dek transportu, wszêdzie tam, gdzie 
trzeba liczyæ siê ze zmiennymi warun-
kami drogowymi. To elegancka limu-
zyna biznesowa, i jednoczeœnie nad-
zwyczaj funkcjonalne rodzinne kombi. 
Zapewnia wysoki poziom komfortu, 
ponadprzeciêtne osi¹gi oraz bezpie-
czeñstwo czynne i bierne.”

Tomasz Konik

“Motoryzacyjne podsumowanie
roku 2003”
Motor, 51-52/2003

“(…) Nowy model Subaru (Legacy) jest 
propozycj¹ dla amatorów sporych li-
muzyn, którzy nie chc¹ byæ banalni.”

“Cena wolnoœci 
(test porównawczy Mitsubishi 
Outlander, Honda CR-V, Subaru 
Forester)”
Auto +, Styczeñ 2004

“Subaru (…) kusi klientów rozbudowa-
nym uk³adem napêdowym z central-
nym mechanizmem ró¿nicowym ze 
sprzêg³em lepkoœciowym oraz podwo-
ziem z samopoziomuj¹c¹ siê osi¹ 
tyln¹.

Trzeba przyznaæ, ¿e Forester okazuje 
siê uniwersalny. Prowadzi siê dobrze 
zarówno po asfaltowych drogach, jak 
i wykrotach.
Silnik o nisko umieszczonym œrodku 
ciê¿koœci cieszy ucho charaktery-
stycznym dla boksera dŸwiêkiem. 
Moment obrotowy trafia na obie osie 
w równych proporcjach, co gwarantuje 
nie tylko wiêksze zdolnoœci przemiesz-
czania siê w trudnym terenie, ale 
i równie¿ wysoki poziom statecznoœci 
jazdy, a wiêc i bezpieczeñstwa czyn-
nego.
Najlepszy w terenie, znakomite w³as-
noœci jezdne, wysoki poziom bezpie-
czeñstwa czynnego.”

Szczepan Mroczek,
Bart³omiej Ba³dyga

“Trzymajcie siê mocno”
GT, styczeñ 2004

“(…) w porównaniu z „zawiasem” Foc-
usa RS, podró¿uj¹c Imprez¹ WRX, 
czujemy siê niczym w komfortowej li-
muzynie.

(…) moim zdaniem, pomimo ¿e Ford 
Focus RS to auto nad wyraz udane, nie 
jest lepszy od Imprezy WRX, przy-
najmniej w polskich warunkach.”

Micha³ Kwiatkowski

“Bez eksperymentów”
Motor, 2/2004

“(…) Subaru Legacy jest naprawdê 
znakomitym kombi.”

Jaros³aw Horodecki

“Lobbing Subaru”
Auto Motor i Sport, 3/2004

“Skoro minister Pol nie radzi sobie 
z dziurawymi drogami, to niech przy-
najmniej obni¿y VAT na Subaru Im-
prezê  pieniêdzy nie przybêdzie, ale 
mo¿e bêdzie bezpieczniej.

(...) Gdy szybko wejdziemy w zakrêt 
samochodem z przednim napêdem, 
musimy liczyæ siê z utrat¹ przyczep-
noœci przednich kó³, które zamiast po 
³uku, wyprowadz¹ rozpêdzone auto na 

wprost. Je¿eli uda siê wyhamowaæ do 
prêdkoœci pozwalaj¹cej zachowaæ 
kontrolê nad samochodem, to za za-
krêtem  a mo¿e jeszcze przed jego 
koñcem  mo¿e pojawiæ siê zagro¿enie 
w postaci jakiejœ dziury. Nag³e podbicie 
napêdzanego ko³a spowoduje utratê 
przyczepnoœci
Do tego dojdzie reakcja nadwozia na 
zachowanie uk³adu zawieszenia. A na 
koniec torowisko z szynami i znów po-
jawi siê problem z przyczepnoœci¹ kó³. 
Tego typu miejsca uwielbiaj¹ kierowcy 
Subaru Imprezy.

(...) Nie pamiêtam samochodu, który 
tak znakomicie reagowa³by na dziury 
i koleiny, zachowuj¹c przy tym przyz-
woity komfort resorowania.”

Jaros³aw Maznas

“Ma³o ognista Impreza”
MOTOR, 6/2004

“(…) mimo niezbyt wyszukanego za-
wieszenia, Impreza (2.0 GX, 125 KM  
przypis redakcji), bez nadzwyczajnych 
zabiegów w doborze nadmiernie szty-
wnego zawieszenia, prowadzi siê jak 
ma³o który konkurent. Powiedzmy 
wiêcej: nawet zaawansowane kon-
strukcje VW/Audi i Alfy Romeo, z wie-
lowahaczowym zawieszeniem z przodu 
i z ty³u, zostaj¹ pod tym wzglêdem 
w tyle. 

(…) Komfort na wybojach, neutralne 
prowadzenie, spokojna reakcja na ujê-
cie gazu, powoduj¹ca, gdy trzeba, 
p³ynne zacieœnienie toru jazdy. Czy 
mo¿e byæ lepiej? Mo¿na w¹tpiæ.

Trudno znaleŸæ samochód zacho-
wuj¹cy siê równie doskonale podczas 
aktywnej jazdy, a jednoczeœnie kom-
fortowy nawet na solidnych nierów-
noœciach.”

Jerzy Dyszy

“Morze adrenaliny”
Auto Gie³da Dolnoœl¹ska

“(…) Mój pasa¿er komentuje  Tramwaj! 
On jeŸdzi jak jakiœ przyklejony do szyn 
tramwaj!

(…) Mój œwiat ktoœ pomalowa³ na nie-
biesko i doda³ z³ote felgi. 

(…) Spe³nienie poczujesz, gdy wej-
dziesz w pierwszy zakrêt.
Potem bêdziesz ich szuka³ podœwia-
domie, a w ka¿dym na nowo odkry-
jesz, jak niesamowicie daleko ma 
przesuniêt¹ granicê bezpieczeñstwa. 
Jak klei siê do drogi.”

Tomasz Puchalski
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ma tu znaczenia. Lubimy gry kompu-
terowe, paint-ball, albo szybk¹ jazdê 
samochodem. Mamy frajdê jak auto 
odchodzi ze œwiate³, jak przyspiesza do 
„setki”. We mnie w³aœnie siê to odez-
wa³o, kiedy pierwszy raz przejecha³em 
siê Foresterem. Lubiê czasem poje-
chaæ szybciej, albo bardziej dynami-
cznie wzi¹æ zakrêt  Forester daje takie 
mo¿liwoœci. Zapewnia komfort, bez-
pieczeñstwo, jest mocny i szybki dziêki 
czemu daje sporo radoœci z jazdy. Jest  
przy tym przyjazny kierowcy. £atwo 
siê go prowadzi i bardzo szybko mo¿na 
siê do niego przyzwyczaiæ.  
Czy czêsto odczuwa Pan przy-
jemnoœæ z codziennej jazdy, czy 
jest to raczej walka o utrzymanie 
siê na drodze, o wolne miejsce, 
o to aby dojechaæ bezpiecznie do 
celu?   
W Polsce nie mamy za du¿o komfortu 
jazdy i mo¿liwoœci odczuwania tej 
przyjemnoœci. Drogi s¹ w fatalnym 
stanie. P³acimy za jakieœ autostrady, 
które nie spe³niaj¹ swojej roli. 
Bierzemy udzia³ w jakimœ totalnym 
oszustwie i skandalu. Ale prowadz¹c 
odpoczywam.Lubiê jeŸdziæ samocho-
dem.
Najczêœciej je¿d¿ê sam, bardzo mi to 
odpowiada. Jakaœ muzyczka, spokój, 
mogê jechaæ d³ugo i bardzo daleko. Nie 
lubiê siê zatrzymywaæ co kawa³ek. 
Staram siê jak najszybciej i  
najbardziej sprawnie dojechaæ do celu. 
Jest to szczególnie uci¹¿liwe dla moich 

pa-sa¿erów w czasie wyjazdów na wa-
kacje. Oni chc¹ coœ zwiedziæ po drodze, 
a ja napieram aby jechaæ. W tej roli 
jestem doœæ niewdziêczny. 
Œpiewa Pan podczas jazdy? Czy 
d³uga jazda samochodem s³u¿y 
procesowi tworzenia?
Nucê sobie do muzyki, która leci 
z radia, albo z p³yty. Staram siê 
s³uchaæ du¿o i ró¿nego typu muzyki. 
Kiedy jadê sam, zdarza siê, ¿e 
wymyœlam s³owa do piosenki lub jak¹œ 

muzykê.
Procesowi tworzenia sprzyja samot-
noœæ. Zdarzy³o mi siê kilka razy wpaœæ 
na jakiœ pomys³ w czasie jazdy, ale tak 
samo pod prysznicem. Za kierownic¹ 
zwykle skupiam siê na tym co jest na 
drodze.
Kobieta za kierownic¹. Czy od-
da³by Pan swoje ulubione auto 
w rêce niewiasty?
Nie jestem antyfeminist¹. Znam wiele 
kobiet, które s¹ œwietnymi kierow-
cami. Jest tak samo wiele Ÿle je¿-
d¿¹cych kobiet, jak i mê¿czyzn.
Mê¿czyzna - pata³ach za kierownic¹ 
chyba bardziej denerwuje ni¿ kobieta. 
Chêtnie te¿ oddajê kierownicê ko-
biecie. Moja ¿ona czêsto jeŸdzi Fore-
sterem i bardzo dobrze jej idzie. Têpiê 
jednak wszelkie przejawy u¿ywania 
tego auta do celów „zakupowo - prze-
wozowych”.
Nie pozwolê wrzuciæ do niego byle 
czego. „Foryœ” ma byæ czysty, schlud-
ny i taki jak nale¿y. 
Czy auto jest dla Pana tyko fajnym, 
bezpiecznym, ale jednak œrodkiem 
lokomocji, czy te¿ „przyjacielem”? 
Oczywiœcie, ¿e mo¿e byæ przyjacielem. 
Czêsto jak wracam do auta, to czujê 
siê jakbym wchodzi³ do domu.
Z ka¿dym kolejnym autem siê z¿ywa-
³em  wi¹za³y siê z nimi jakieœ wspom-
nienia, podró¿e, czy fajnie prze¿yte 
chwile. A przy sprzeda¿y zawsze mia-
³em jakieœ maleñkie poczucie straty. 

Czy ma Pan jakieœ auto marzeñ?
Nie mam jakiegoœ upatrzonego samo-
chodu, o którym marzê. Ale jest kilka 
samochodów, którymi chcia³bym siê 
przejechaæ  np. Subaru Impreza STi. 
Tak trochê szybciej...
O tak, du¿o szybciej... 

Dziêkujê za rozmowê 

Rozmawia³:
£ukasz Kañski-Chmielewski      

ODEZWA£ SIÊ WE MNIE
 „MA£Y CH£OPAK” 

Rozmowa z Andrzejem Sikorowskim 
(liderem zespo³u “Pod Bud¹”)

Jak zaczê³a siê Pana przygoda
z samochodami? 
Chyba tak jak wiêkszoœci kierowców 
w Polsce, czyli od „Malucha”. Prawo 
jazdy zrobi³em jednak doœæ póŸno, bo 
wieku 32 lat. Nie jestem facetem „za-
krêconym” na punkcie motoryzacji, ale 
cieszê siê, ¿e pierwsze doœwiadczenia 
zdobywa³em na „Maluchu”. Nauczy³ 
mnie jak radziæ sobie w nieprzewidzia-
nych sytuacjach. Mo¿na powiedzieæ, 
¿e wymusi³ na mnie zainteresowanie 
kwestiami technicznymi: trzeba by³o 
siê nauczyæ odpalaæ go kijem od 
miot³y, albo czyœciæ gaŸnik.
Mia³em potem wiele samochodów:  
Skodê, Poloneza, Opla, czy Suzuki.
Ale wspominam te moje „Fiaciki” 
z sentymentem. Wi¹¿e siê z nimi wiele 
fantastycznych prze¿yæ.
Pojecha³em np. do Turcji. To wrêcz 
nieprawdopodobne, ¿e siê uda³o. 
A gitara siê Panu do nich mieœci³a? 
Tak, ale trzeba by³o maksymalnie od-
sun¹æ przednie siedzenie.
Stawia³em j¹ na sztorc. Ale wtedy nikt 
inny nie móg³ siê ze mn¹ zabraæ.
Potem by³y inne samochody, a¿ 
wreszcie dotar³ Pan do Subaru.
Dlaczego wybra³ Pan Subaru i mo-
del Forester? 
O samym Subaru us³ysza³em dlatego, 
¿e interesujê siê sportem. Zawsze 
gdzieœ tam przy okazji jakiœ relacji, 
artyku³ów pojawia³a siê nazwa Subaru 
Impreza. Ta marka mi siê jakoœ 
zakodowa³a. A w pewnym momencie 
wokó³ mnie pojawi³o siê trochê 
Foresterów. Najpierw kupi³ jeden 
s¹siad, potem drugi. Potem jeszcze 
znajoma.  Wszyscy mówili, ¿e auto 
fantastycznie siê prowadzi, jest bardzo 
stabilne w zakrêtach. A ja po wypadku, 
chcia³em mieæ w³aœnie taki bezpieczny 
samochód, dobrze trzymaj¹cy siê 
drogi. Poza tym mam psa, którego 
wo¿ê na spacery, wiêc potrzebujê te¿ 
du¿ego baga¿nika.
Kiedy po raz pierwszy przejecha³em siê 
Foresterem, na dodatek w wersji 
turbo, to siê w nim zakocha³em. 
A dlaczego akurat wersja turbo 
i prawie 180 KM? 
S¹dzê, ¿e w ka¿dym doros³ym facecie 
siedzi jednak ma³y ch³opak. Wiek nie 
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roku 1996 Subaru mu-

sia³o broniæ tytu³u Mis-

trza Œwiata. Sainz opuœci³ 

zespó³, a zast¹pi³o go a¿ 

dwóch kierowców - Ken-neth Eriksson i 

Pierro Liatti.

Maj¹c dodatkowo kontrakt z ubieg³o-

rocznym Mistrzem, Colinem McRae, 

i bêd¹c "wspomaganym" w niektórych 

rajdach przez Didiera Auriola, SWRT 

mog³o cieszyæ siê iœcie mistrzowsk¹ 

obsad¹. Jednak rajdy to nieprzewi-

dywalny sport i ten sezon mia³ okazaæ 

siê bardzo trudnym.

W pierwszych eliminacjach zespó³ nie 

móg³ zebraæ si³ i w zwi¹zku z tym nie 

zdo³a³ odnieœæ oczekiwanych zwy-

ciêstw. Pierwsza wygrana ucieszy³a 

fanów dopiero w czwartym rajdzie -

- Akropolu- lecz nie mo¿na jej nazwaæ 

pocz¹tkiem passy.

Zdeterminowany Colin McRae kolejne 

pierwsze miejsca zaj¹³ dopiero w raj-

dach San Remo i Katalonii (eliminacje 

8 i 9), które niestety, zamyka³y ju¿ se-

zon. Co prawda tytu³ w klasyfikacji 

kierowców zdoby³ Tommi Makinen ja-

d¹cy Mitsubishi, jednak w klasyfi-

kcacji producentów zwyciê¿y³ team 

Subaru.

Przynajmniej tyle.

Than Ju

Subaru Point s.c. jest firm¹ zwi¹zan¹ 
z motoryzacj¹ od pocz¹tku istnienia. 
Obecnie zatrudnia 13 pracowników.
Oferuje szeroki zakres us³ug bran¿y 
motoryzacyjnej takich jak sprzeda¿ 
samochodów nowych i u¿ywanych, na-
prawy gwarancyjne  i pogwarancyjne, 
pe³en zakres diagnostyki, poœrednic-
two ubezpieczeniowe i finansowe, 
sprzeda¿ detaliczn¹ œrodków smar-
nych firmy Mobil.
Stacja powsta³a w 1988 roku.
W lutym 1990 roku otrzyma³a autory-
zacjê samochodów Toyota.
Kolejne lata przynosi³y nowe zmiany 
i adaptacjê firmy do wymogów rynku.
W 1995 roku Stacja zosta³a rozbudo-
wana o nowe biuro obs³ugi klienta.
W kwietniu 2000 roku zosta³a pod-
pisana umowa autoryzacyjna z Subaru 
Import Polska.
Dziœ ka¿dy potencjalny klient, który 
nosi siê z zamiarem zakupu auta marki 
Subaru i zawita do „Pointa” zostanie 
rzeczowo i fachowo obs³u¿ony, niejed-
nokrotnie zakosztuje przyjemnoœci 
prezentacji samochodu demonstra-
cyjnego w warunkach drogowych.
Ten, kto stanie siê posiadaczem ofe-
rowanego przez nas produktu, przez 

lata eksploatacji bêdzie obs³ugiwany, 
zarówno w okresie gwarancyjnym jak 
i pogwarancyjnym, w taki sposób, by 
móc siê czuæ zadowolonym i w pe³ni 
usatysfakcjonowanym z us³ug wyko-
nywanych przez nasz serwis.
Ponadto od 1999 roku istnieje w naszej 
firmie muzeum starych samochodów 
Nostalgia, którego kolekcja przekracza 

ponad czterdzieœci egzemplarzy takich 
jak Volvo P1800, Jaguar E-Type V12, 
Renault Caravelle R 1133. Oddzielny 
dzia³ kompleksowej renowacji starych 
pojazdów przez klika lat funkcjono-
wania przywróci³ do ¿ycia wiele piêk-
nych reliktów przesz³oœci, które nie-
jednego fanatyka motoryzacji wpro-
wadzaj¹ w mi³y nostalgiczny nastrój.
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Przecie¿ szkoli³eœ siê w Szkole Jazdy 

Subaru i wiesz jak dynamicznie przyœ-

pieszaæ. Zaniepokojony kierujesz siê 

do serwisu w obawie przed awari¹, 

samochodu. Jak siê okazuje wszystko 

jest w najlepszym porz¹dku. Nie mo-

¿esz poj¹æ, co jest grane.

Pchany ciekawoœci¹, kierujesz siê do 

salonu by sprawdziæ czy aby przypad-

kiem nie ma jakiegoœ mocniejszego 

samochodu. Tam sprzedawca infor-

muje Ciê, ¿e ma coœ, co mo¿e poprawiæ 

osi¹gi Twojego auta.

W ofercie znajduje siê Prodrive Perfor-

mance Package w skrócie PPP - który 

sprawia, ¿e Impreza STi staje siê 

jeszcze szybsz¹.

Jego monta¿ obejmuje:

zmieniony procesor steruj¹cy prac¹ 

silnika, wysoko przep³ywowy katali-

zator oraz sportowy uk³ad wydecho-

wy.

Zamontowanie PPP nie ma wp³ywu na  

gwarancjê samochodu, zostaje ona 

zachowana.

Za jego spraw¹ wartoœæ momentu ob-

rotowego wzrasta o 18%, co jest efek-

tem wnikliwie przeprowadzanych prób 

wyszukania idealnej kombinacji po-

miêdzy uk³adem wydechowym, a ste-

rowaniem silnika.

Wynikiem koñcowym jest moc 225,7 

kW (305 KM) przy 6000 obr/min oraz 

moment obrotowy 405 Nm przy 4000 

obr/min.

Zastosowanie pakietu PPP pozwala na 

bezpieczniejsze wyprzedzanie, jesz-

cze szybsze opuszczanie skrzy¿owania 

oraz maksymalizacjê radoœci z jazdy.

Sielanka powraca.

ojawiasz siê w salonie Subaru. 

Wiesz, znajdziesz ¿e w nim 

szybkie i bezpieczne samo-

chody. Widzia³eœ na rajdach jak 

„œmigaj¹” Imprezy.

Mówisz sobie: „Te¿ tak¹ chcê!”

Sprzedawca przedstawia Ci kolejne 

modele:

125 KM - to dla Ciebie stanowczo za 

skromnie, 225 KM - zaczyna byæ cie-

kawie.

Czujesz jednak, ¿e to nie to - wci¹¿ za 

ma³o.

Padaj¹ s³owa:

„Proponujê Panu w takim razie Subaru 

Impreza STi, ma ona 265 KM.” 

Tak! To jest to.

Piekielna moc, przy stosunkowo niskiej 

masie, daje przyœpieszenie do 100 

km/h na poziomie 5,5 sekundy.

W koñcu wy-je¿d¿asz z salonu wyma-

rzonym samochodem.

I jeŸdzisz, i jeŸdzisz  istna sielanka. 

Pewnego dnia stoj¹c na œwiat³ach, 

niespodziewanie zauwa¿asz, ¿e na 

pasie obok stoi identyczny samochód.

Wymieniasz porozumiewawcze, przy-

jacielskie spojrzenie - w duchu mówi¹c 

sobie:

„Przy nastêpnych œwiat³ach i tak bêdê 

pierwszy!”

Gor¹czkowe oczekiwanie na zielone 

œwiat³o. Jest! Gaz, sprzêg³o, auto wy-

rywa do przodu!

Ciach, kolejny bieg!

Silnik wchodzi na obroty jak opêtany. 

Okazuje siê jednak, ¿e s¹siad z pasa 

spokojnie Ciê wy-przedza. Nie mo¿esz 

poj¹æ, co siê dzieje.



Cena rocznej prenumeraty w Polsce:

20,00 z³otych

Prenumeratê mo¿na zamówiæ

w dowolnym miesi¹cu.

Prenumerata obejmuje 4 numery.

Prenumerata

OBS£UGA P£ATNOŒCI:
Op³aty mo¿na dokonaæ na poczcie lub 
w banku na rachunek: 
Subaru Import Polska Sp z o.o.
BRE Bank S.A. O/R Kraków
03 1140 1081 0000 2784 5100 1001
z dopiskiem "Plejady"

PRENUMERATA:

Subaru Import Polska Sp. z o.o.
30-302 Kraków, ul. M.Konopnickiej 28
tel.: +48 (12) 266 28 00,
Fax: +48 (12) 266 93 08
E-mail: redakcja@plejady.subaru.pl

+48 (12) 269 07 50

Listy od internautów

FORUM SUBARU
- CACUCHO II

Klub Subaru
Szanowni Panistwo!

W nawi¹zaniu do informacji z tego 
numeru „Plejady” chcia³bym gor¹co 
zaprosiæ Pañstwa do uczestnictwa 
w naszym spotkaniu majowym. W celu 
rezerwacji miejsc prosimy o kontakt 
z najbli¿szym dealerem Subaru.
Dotychczasowy Pañstwa entuzjazm 
upewni³ nas w przekonaniu, i¿ warto 
ju¿ dzisiaj potwierdziæ swoj¹ obecnoœæ 
na Zlocie Plejad (w dniach 21-23 
maja). Wype³nienie przez Pañstwa 
formularza zg³oszeniowego jest 
jednym z wymogów uczestnictwa, 
który pozwoli nam jeszcze lepiej 
dopasowaæ siê do Pañstwa potrzeb 
a przez to u³atwi nam równie¿ orga-
nizacjê ca³ego spotkania.

Szczegó³owych informacji udzielaj¹ 
pod numerem (012) 266 23 63
Janusz Dudek - jdudek@subaru.pl oraz
Kamil Jab³oñski - kjablonski@subaru.pl

Bêdzie to z pewnoœci¹ niezapomniana 
impreza, inna ni¿ wszystkie.
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ako rodowity Krakus z dziada (pra-
dziad by³ z Su³kowic), preferuje dar-
mowe ¿arcie i przepyszn¹ kawê mar-
ki „ZA FRIKO”. Kawê tak¹ serwuj¹ 
w salonie Subaru, no to nie bêdê do 

domu kupowa³ jak mo¿na na krzywy ryj i to 
w mi³ym towarzystwie. Jecha³em sobie 
przez Kraków i piæ mi siê zachcia³o, no to 
„kop³em” siê na salony Subaru niby, ¿e sobie 
ogl¹dnê kultowe fury. Wchodz¹c do salonu, 
spad³em na pysk ze schodów. Pod wzglêdem 
urody, moja odrapana aktualnie gêba, 
w niczym nie ustêpuje poprzedniej, a nawet 
j¹ przewy¿sza.
Nabra³a pewnej drapie¿noœci. Nastêpnie 
przywali³em w blat biurka, tym, co ch³op 
zazwyczaj nosi na wysokoœci blatu biurka.
W sumie ¿adna strata, i tak ju¿ nie dzia³a³o 
(nie chodzi o biurko). Po opatrzeniu ran, 
wreszcie mog³em spojrzeæ z bliska na 
obiekt, dziêki któremu czu³em siê tak 
sponiewierany. By³ to Subaru Outback. Taka 
fura, ¿e moje œlinianki wyrabia³y 500% 
normy, a ja to ca³e œwiñstwo musia³em 
prze³ykaæ. Staliœmy tak naprzeciw siebie jak 
Lancaster i Kirk Douglas w decyduj¹cej 
scenie z filmu „W SAMO PO£UDNIE”, tyle, ¿e 
póŸnym wieczorem. Ja mu zagl¹da³em 
g³êboko w projektory œwiat³a, a ON nie 
spuszcza³ z oczu - tj. projektorów - moich 
kabur na forsê, czyli kieszeni. Czym bardziej 
ON mi w te kabury zagl¹da³, tym bardziej mu 
te projektory matowia³y. Jak by mi d³u¿ej 
w te kabury zagl¹da³, to po jakimœ czasie 
sta³ by przede mn¹ zardzewia³y wrak z pê-
kniêt¹ szyb¹, czyli równowartoœæ zawartoœci 
kabur. Z litoœci wpuœci³ mnie do œrodka. 
Pozwoli³ rzuciæ okiem tu i tam. Od razu zau-
wa¿y³em telewizor, mam w domu wiêkszy. 
Ale za to plazma i sta³ na œlicznej meblo-
œciance inkrustr… inkrunst… wykoñczonej 
polerowanym metalem. Wszystko obite 
i oklejone tapicerk¹ w kolorze moich zêbów… 
znaczy ciemno „be” - ¿ow¹. Skóra na 
fotelach… ani grama celulitisu. Przez okno w 
dachu mo¿na by kierowaæ humanitarnymi 
nalotami na Irak, takie du¿e. Do baga¿nika 
wchodzi zapasowe auto. Po w³¹czeniu 
klimatronica, zamarz³y mi obie kozy w nosie. 
Kierownica le¿a³a w rêce jak gruby zwitek 
dolarów,… a¿ nie chcia³em jej puszczaæ. 
Ostatecznie, trzem pracownikom i ochrania-
rzowi uda³o siê mnie od tych dolarów 
oderwaæ. Trochê gorzej im ju¿ posz³o z prób¹ 
wyci¹gniêcia mnie z auta, przekona³a mnie 
dopiero Szanowna Dyrekcja butelk¹ Red 
Lebel. W trakcie opró¿niania wspomnianego 
Janusza Podró¿nika, próbowa³em dopaso-
waæ swoje oszczêdnoœci do ceny auta, a po-
tem utargowaæ brakuj¹c¹ kwotê. Dyrekcja 
okaza³a siê nieugiêta i bezlitosna. Nie 
opuœci³a ceny o te g³upie 240 000, co mi 
brak³o, mimo, ¿e dorzuca³em ma³o u¿ywan¹ 
kurtkê skórzan¹, karton Marlboro i gara¿ 
blaszak ko³o Bochni. Obieca³a jedynie, ¿e jak 
przez 20 lat auto nie pójdzie, to siê nad moj¹ 
ofert¹ zastanowi. Przypomnia³em sobie 
wtedy diagnozê, jak¹ mi przedstawi³a moja 
bia³a œmieræ (lekarz pierwszego kontaktu): 
góra trzy miechy ¿ycia, chyba, ¿e przestanie 
pan walczyæ z trzeŸwoœci¹.
No to dokoñczy³em „jaœka” i poszed³em 
sobie obrzydziæ to cacucho, co by mi ¿al nie 
by³o. No i faktycznie, skórê na kierownicy 
ktoœ przyszy³ rêcznie i widaæ szwy… koszmar. 
Okno w dachu cieknie… jak jest otwarte. Na 
nieskazitelnej skórzanej tapicerce foteli 
znalaz³em dwa rozstêpy… od spodu fotela, 
wygl¹da³o to jak u mojej „starej”, tylko 
g³owy nie mog³em stamt¹d wyci¹gn¹æ. Poza 

tym baranie futrzaki s¹ cieplejsze i mu-
sia³bym przerabiaæ. Na polerowanym metalu 
by³y poodbijane paluchy, normalnie siê 
porzygaæ. Telewizora nie da siê przesun¹æ na 
miejsce zegarów, no to jak mam ogl¹daæ 
film w czasie jazdy? Jak bêdê siê przechyla³ 
to przecie¿ spowoduje wypadek. No jakiœ 
debil to projektowa³. Przy³o¿y³em zêby do 
dywaników i okaza³o siê, ¿e s¹ jednak 
jaœniejsze… dywaniki. No to mi siê przesta³ 
kolor tapicerki podobaæ. A na co mi taki 
baga¿nik? Na to jedno auto mnie nie staæ, to 
sk¹d wezmê na zapasowe?. I te projektory 
œwiat³a. Ludzie!! Czy ja musze mieæ wy-
œwietlane œwiat³o? Nie mog¹ siê normalnie 
œwieciæ? I tak gówno widzê, bo mam 19 
dioptrii. I jeszcze ten przeœwit, jak w Ka-
mazie. To co wreszcie? Betoniarka czy 
osobówka? Kaza³em sobie podnieœæ maskê 
silnika. No nie!!! Plastikowy silnik… tandeta 
jakaœ. Mówiê do tych sprzedawców: dajcie 
go na kana³, musze zobaczyæ czy nie ma 
ognisk korozji. Hmm… nie by³o. Potem 
chcia³em sobie „bujn¹æ” zawieszeniem. To 
siê w ogóle bujaæ nie chce. To co? Tam nie 
ma resorów, czy co? W drzwiach brakuje 
ramek okiennych, bubel. DVD w schowku. 
To ¿eby sobie film zmieniæ w czasie jazdy, 
jakby tamten by³ g³upi, to trzeba na parking 
zjechaæ. Znowu ktoœ nie pomyœla³. No i te 
dwie rury wydechowe. To ju¿ jedn¹ nie 
mo¿na wydychaæ??? Obok auta, na gu-
stownej podstawce, opis wyposa¿enia i pi-
sze tam: System Kontroli Trakcji. Jakiej 
Trakcji??? Kolejowej??? To co, On tylko po 
torach jeŸdzi???.
Pisze, ¿e ma poduszki i kurtyny boczne.
W œrodku ani nawet „jaœka” i go³e okna, 
nawet firanki, a co dopiero kurtyny. Sta³y 
napêd na cztery ko³a. Ju¿ wiem, co powiedz¹ 
znajomi: tyle koni i nie da siê popiszczeæ 
gumami??? Dziadostwo!!! Elektrycznie re-
gulowane fotele. A jak braknie pr¹du???
I nie ma telefonu jak w Volvo. A jak ktoœ 
bêdzie chcia³ do mnie zadzwoniæ??? I nie ma 
anteny satelitarnej, i nie ma barku, ani lo-
dówki, ani kuchenki mikrofalowej, ani zmy-
warki, ani prysznica … zaraz, zaraz, chyba 
siê zagalopowa³em z tym obrzydzaniem 
sobie. Przecie¿ nie chcia³em kupiæ domu 
tylko auto. Myœlê jednak, ¿e chyba kupiê… 
Fiata Pandê. Przecie¿ to Van, czyli musi byæ 
wiêkszy tylko, na zdjêciach taka mizerota. 
No i jako Van jest ciê¿arówk¹. Czyli mo¿na 
beton luzem przewoziæ, i kilka razy tañszy, 
i w³oski, czyli solidny, bo W³osi przecie¿ robi¹ 
Papamobile, co siê kulom nie k³ania, 
sportowy, bo Oni robi¹ Lamborghini na dwa 
palce od asfaltu, no i rodzinny, bo oni 
propaguj¹ wiêzi rodzinne, zw³aszcza te pod 
nazw¹ wendetta. Tak obrzydzony wyszed-
³em na zewn¹trz. Tu¿ obok salonu œmign¹³ 
przecudnej urody Fiat Panda. Puœci³em pa-
wia. Jednak nie mo¿na przesadzaæ z obrzy-
dzaniem. Jestem uczciwym obywatelem  
pomyœla³em  p³acê podatki, nie kradnê, 
¿aden s¹d nie mo¿e mnie skazaæ na jazdê 
Fiatem. I nawet sadomasochizm ma swoje 
granice. Zbieram na Outbeck'a.
Lecê sprzedaæ butelki.

Waldemar Biela 

Ps.
REGULAMINU FORUM - pi¹te przykazanie - 
nie bêdê siê targowa³ z Dyrekcj¹ SIP o ceny 
samochodów… nadaremno.

W nastêpnym numerze...

Relacja z pierwszego
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Relacje z rajdów






