
Podsumowanie...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata 

11.05.2004

Nr 05 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Szanowni Pañstwo,

przede wszystkim chcê na tej drodze 
powitaæ Pañstwa jako obywateli Unii 
Europejskiej.
D³ugi okres oczekiwania na akcesjê 
mamy za sob¹. Wejœcie do Unii zasta³o 
mnie w Unii. Rozejrza³em siê wiêc 
dooko³a z dum¹, aby porównaæ, choæ 
pobie¿nie, warunki gospodarcze panu-
j¹ce tam¿e z tym, co nam zosta³o „na-
dane” w ramach dostosowywania pra-
wa do..., no w³aœnie, do prawa unijne-
go. Im dok³adniej przygl¹da³em siê 
obowi¹zuj¹cym przepisom, tym duma 
moja by³a mniejsza. A¿ przerodzi³a siê 
we wstyd, no i jestem z powrotem.
No bo jak wyt³umaczyæ taksówkarzowi, 
dlaczego jego kolega po fachu w Polsce 
nie jeŸdzi nowym Mercedesem, czy 
choæby Oplem, tylko 15-letnim skorodo-
wanym pojazdem, którego najwiêksz¹ 
wartoœæ stanowi kasa fiskalna? Próba 
wyjaœnienia, ¿e kolega podatki p³aciæ 
owszem musi, ale odliczaæ VAT-u nie 
mo¿e, spe³z³a na niczym. Jak to, prze-
cie¿ on te¿ zarabia w ten sposób na ¿y-
cie... No tak, ale jakby jednak inaczej. 
Wie pan, przede wszystkim i tak w³aœ-
ciwie to kolega podatku nie p³aci, bo 
gdyby p³aci³, to by nie mia³ na ¿ycie 
i ci¹g³e naprawy samochodu.
Czyli zawiesza dzia³alnoœæ... Wie ??? der 
wird doch erwischt!!!  No nieee... jak 
z³api¹ to odwiesi, wstecznie... 
Przyznam, ¿e porozumienie z Japoñ-
czykiem na temat zalet kulinarnych 
tamtejszej kuchni by³o dla mnie  pomi-
mo prawie kompletnej nieznajomoœci 
jêzyka - znacznie ³atwiejsze, ni¿ wyt³u-
maczenie Niemcowi zasad funkcjono-
wania prawa podatkowego w Polsce.
No có¿, taksówkarz niemiecki, byæ mo-
¿e nie ma takiego wykszta³cenia jak 
nasz rodak bêd¹cy jego koleg¹ po 
fachu... Rozmowa z in¿ynierem nie-
mieckiego TÜV wydawa³a siê znacznie 
bardziej obiecuj¹ca. W koñcu cz³owiek 
kszta³cony, w œwiecie bywa³y, ró¿ne dzi-
wne przepisy ju¿ widzia³. Przekonanie 
go, ¿e samochód ciê¿arowy jest jedy-
nym w³aœciwym sposobem przewo¿enia 
prezesa firmy nie zajê³o mi wiêcej ni¿ 
godzinê i trzy piwa. Przepe³niony opty-
mizmem rozpocz¹³em drug¹ czêœæ te-
matu. Rozumie pan, nadwozie typu AF 
i ³adownoœæ pojazdu wg. wzoru Lisaka. 
Temat kierowcy, który zgodnie z pra-
wem unijnym ma wa¿yæ 75 kg, a w Pol-
sce tylko 68, uda³o mi siê zrêcznie omi-
n¹æ wskazuj¹c na wysok¹ akcyzê na pi-
wo i zwi¹zan¹ z tym konsumpcjê na-
pojów wysokoprocentowych, które 
w mniejszym stopniu przyczyniaj¹ siê 
do przyrostu wagi.
Problemem nie do przebycia okaza³a siê 
rzecz tak banalna, jak definicja. Otó¿ AF 
to samochód osobowy. No chyba, ¿e 
jego ³adownoœæ wynosi wiêcej ni¿ 2 x 
ciê¿ar pasa¿erów (nie wliczaj¹c w to 
kierowcy) - wtedy ju¿ nie jest ani oso-
bowy, ani AF. O w³aœnie to! - wykrzy-
kn¹³em uradowany. Ma byæ AF i nie ma 
byæ osobowy! Das geht nicht!
Dlaczego siê nie da? Bo okreœlenie AF 
jest stosowane wy³¹cznie do samo-
chodów osobowych. Skoro ma wyma-
gan¹ ³adownoœæ, nie mo¿e byæ oso-
bowy i nie mo¿e byæ AF. No i masz tu 
babo placek. Je¿eli ma byæ AF- nie mo¿e 
byæ ³adownoœci. Jak ma byæ ³adownoœæ  - 
nie mo¿e byæ AF. Wygl¹da na to, ¿e nasi 
prawodawcy s¹ obkuci z historii, szcze-
gólnie tej staro¿ytnej z wêz³em gordyj-
skim w roli g³ównej. Szkoda, ¿e najwido-
czniej nie dotarli do historii nowo¿ytnej, 
ze szczególnym uwzglêdnieniem kapita-
lizmu. No choæby podstaw ... Rozmowa 
z policjantem toczona (a nieee, nieee  
do samochodu wsiad³em dopiero na-

stêpnego dnia!) przy okazji rutynowej 
kontroli drogowej by³a bardzo mi³a.
Pochwali³em siê naszym dostosowa-
niem przepisów ruchu drogowego do 
unijnych. Te prêdkoœci w mieœcie itd.
Policjant spojrza³ na mnie nieco zasko-
czony. Przecie¿ nie ma przepisów unij-
nych w tym zakresie ?! 
No, niby tak, ale istniej¹ przecie¿ pewne 
zalecenia, a nasz prawodawca chce byæ 
jak najbardziej w porz¹dku. To znaczy 
przynajmniej w dzieñ, bo w nocy i tak 
nikt nie widzi...
Tak wiêc bêdzie 60 w terenie zabudo-
wanym w nocy, a 50 w dzieñ.
Policjant nie zrozumia³. No có¿, poli-
cjant. Ale wyrazi³ nadziejê, ¿e mo¿e 
w ten sposób na naszych drogach bêdzie 
siê jeŸdzi³o nieco wolniej i bezpieczniej. 
Zrezygnowa³em z próby wyt³umaczenia, 
¿e jest to zmiana formalna, której i tak 
nikt nie bêdzie w stanie skutecznie wy-
egzekwowaæ. No, bo iloœæ policjantów, 
ich wyposa¿enie techniczne i uposa¿e-
nie... sam w koñcu niedawno jad¹c 
w centrum Warszawy 70 km/h by³em dla 
miejscowych kierowców nie tylko za-
walidrog¹, ale te¿ przyczyn¹ powstania 
dwóch korków, kilku awaryjnych hamo-
wañ i wielu zachowañ ogólnie uznanych 
za obraŸliwe. Nastêpnym razem dam na 
tyln¹ szybê wielk¹ naklejkê „przepra-
szam za moje zachowanie, ale przej-
œciowo brak mi gotówki na jakiekolwiek 
mandaty”.
No i oczywiœcie ju¿ nie pojadê STi tylko 
naszym 15-letnim Legacy. Mo¿e mi 
jakoœ ujdzie. Nastêpnym kontaktem by³ 
szef siostrzanego przedsiêbiorstwa, zaj-
muj¹cego siê m.in. sprzeda¿¹ samo-
chodów u¿ywanych.  W koñcu VAT tam 
ni¿szy, a przy samochodzie u¿ywanym 
p³atny mo¿e byæ na miejscu. Mia³em 
k³opoty, aby mu wyt³umaczyæ, dlacze-
go podstawa uznania wieku samochodu 
w myœl ustawy o VAT (od pierwszej 
rejestracji samochodu) ma siê nijak do 
podstawy przy naliczaniu akcyzy (od 
rocznikowej daty produkcji). Przecie¿ 
i to i to jest podatkiem poœrednim.
No tak, ale u nas niby jakoœ poœrednim 
inaczej... Pominêliœmy ten temat.
W koñcu chodzi o biznes, co tam siê ma-
my zatrzymywaæ na przyczynach pow-
stawania nonsensów. Zadaniem biznes-
mena jest dostosowanie swego dzia³a-
nia do przepisów i osi¹ganie korzyœci fi-
nansowej. Czyli ma mieæ wiêcej ni¿ 
6.000 km, ma byæ zarejestrowany wiê-
cej ni¿ 6 miesiêcy i od daty produkcji nie 
mo¿e up³yn¹æ wiêcej ni¿ 2 lata. Nie zro-
zumia³, dlaczego samochody starsze ni¿ 
2 lata przy imporcie maj¹ byæ opodat-
kowane wy¿ej, ni¿ nowe... Ale temu 
problemowi zaradzi zapewne zarz¹dze-
nie o akcyzie, którego projekt zosta³ 
opublikowany ju¿ 16 kwietnia przez 
Ministerstwo Finansów. Nasze opodat-
kowanie zostanie dostosowane do 
unijnego. Naprawdê! Teraz, sprzedaj¹c 
np. 7-letni u¿ywany samochód nabyty 
w Polsce... te¿ zap³acimy 65% akcyzy!
Tematu zgodnoœci ustawy o VAT z Dy-
rektyw¹ Nr 6 nie porusza³em... S¹dz¹c 
po podjêtych dzia³aniach w zakresie po-
datkowym decydenci do trzech zliczyæ 
nie potrafi¹... wiêc jak tu im zarzucaæ 
brak znajomoœci Dyrektywy Nr 6 ?!
Witam Pañstwa w Unii !
I zapraszam tym bardziej serdecznie na 
(ju¿ unijny) Zlot Plejad. Bo wniosek na-
suwa siê jeden. Wprawdzie jeszcze so-
cjalistyczny, lecz absolutnie s³uszny:
Biez vodki nie razbierjosz!
Wiêc mo¿e wieczorem, po trudach 
dziennego rajdowania, ktoœ bêdzie tak 
mi³y i pewne rzeczy mi wyt³umaczy?

Dyrektor SIP - Witold Rogalski

WSTÊP

Kolejne, przyspieszone wydanie Plejad, jest jedno-
czeœnie pierwszym wydaniem Unijnym i ostatnim 
wydaniem przed rozpoczêciem dzia³alnoœci Klubu 
Subaru. Dla Pañstwa, o czym jestem g³êboko prze-
konany, ³¹czy siê to z pozytywnymi zmianami w na-
szej dzia³alnoœci.
Dziêki obni¿eniu ce³ jesteœmy w stanie zaoferowaæ 
korzystniejsze ceny zakupu nowych samochodów. 
Ju¿ teraz zapraszam serdecznie do odwiedzenia 
salonów Subaru w dniach 29-30.05 - w mi³ej atmo-
sferze bêdziemy prezentowali nasze najnowsze 
modele. Oczywiœcie bêdzie tak¿e mo¿na dokonaæ 
jazd próbnych jednym z przynajmniej trzech 
bêd¹cych u ka¿dego Partnera Subaru do Pañstwa 
dyspozycji samochodów demonstracyjnych.
Planujemy równie¿ Zdecydowan¹ poprawê jakoœci 
serwisu. Ju¿ samo zniesienie trudnoœci formalnych 
wynikaj¹cych z odpraw celnych czêœci doprowadzi 
do krótszego czasu oczekiwania na nie, oraz umo¿-
liwi zwiêkszenie asortymentu dostêpnego w kraju.
Ponadto dla nowych samochodów wprowadzimy 
system assistance (dla u¿ytkowników samochodów 
wczeœniej nabytych bêdzie dostêpny w ramach Klu-
bu Subaru).
Jednoczeœnie dla potencjalnych nabywców, którzy 
nie mog¹ (lub nie chc¹) kupowaæ za gotówkê ani 
w leasingu, wprowadzamy system sprzeda¿y ratal-
nej  - przy 3-letnim finansowaniu i wp³acie w³asnej 
30% bêdziemy oferowali zerowe oprocentowanie. 
Bez tricków i ukrytych op³at manipulacyjnych.
W koñcu obni¿ka ce³ otwiera nowe mo¿liwoœci.
I te bêdziemy konsekwentnie wykorzystywali rozsze-
rzaj¹c ofertê. Poniewa¿ nie jestem kabotynem, nie 
bêdê twierdzi³, ¿e wy³¹cznie z Pañstwa korzyœci¹. Ale 
poniewa¿ mam zaszczyt i przyjemnoœæ reprezen-
towaæ koncern, któremu dalekie s¹ jakiekolwiek mar-
ketingowe tricki, stwierdzam z ca³¹ odpowiedzial-
noœci¹: z korzyœci¹ obopóln¹. Albowiem im lepiej 
Pañstwu siê bêdzie powodzi³o (czego serdecznie 
¿yczê!)  tym lepiej dla nas. A im lepiej nam siê bêdzie 
powodzi³o - tym wiêcej bêdziemy w stanie Pañstwu 
zaoferowaæ.

Dyrektor SIP - Witold Rogalski
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JAZDA NA GAZIE

"Józefa, Krystyny, Barbary, Wojciecha 
lub Stanis³awa" - to popularne imie-
niny i czas, kiedy policja ³apie naj-
wiêcej osób je¿d¿¹cych pod wp³ywem 
alkoholu. Choæ s¹ i tacy, którzy uwa-
¿aj¹, ¿e mo¿na siê napiæ i bez okazji, 
a potem bez skrupu³ów siadaj¹ za kie-
rownic¹. W naszym kraju pijani kie-
rowcy s¹ prawdziw¹ plag¹ i powa¿nym 
problemem spo³ecznym. Statystki s¹ 
zastraszaj¹ce. W czasie akcji prowa-
dzonej przez krakowsk¹ policjê w lu-
tym tego roku, tylko w ci¹gu jednego 
dnia zatrzymano a¿ 80 kierowców, 
którzy jechali "na gazie"! Od ponad 
dwóch lat za jazdê po pijanemu mo¿na 
straciæ prawo jazdy, albo trafiæ do 
wiêzienia.
Zawartoœæ alkoholu we krwi od 0,2 do 
0,5 promila traktowana jest jako 
wykroczenie. Wniosek o ukaranie kie-
rowany jest do s¹du, który mo¿e zade-
cydowaæ o zatrzymaniu prawa jazdy na 
okres od pó³ roku do 3 lat. Powy¿ej 0,5 
promila jest to ju¿ przestêpstwo. Grozi 
za to zakaz prowadzenia pojazdów 
nawet do 10 lat i kara pozbawienia 
wolnoœci do dwóch lat. W drastycznych 
przypadkach s¹d mo¿e do¿ywotnio 
zakazaæ siadania za kierownic¹.
Niestety pomimo zaostrzenia przepi-
sów liczba osób siadaj¹cych pod wp³y-
wem alkoholu za kierownic¹ wcale nie 
spad³a. Wynika to nie tylko z braku 
wyobraŸni, odpowiedzialnoœci, kultury 

picia, ale równie¿ ze spo³ecznego 
przyzwolenia. Nie wiadomo dlaczego 
kierowcy je¿d¿¹cy po pijanemu ciesz¹ 
siê pob³a¿aniem.
- Wiele razy zatrzymuj¹c samochód do 
kontroli widzimy taki obrazek: 
kierowca jest "pod wp³ywem", a w sa-
mochodzie wiezie pasa¿erów, w tym 
nawet dzieci. Tragiczne jest to, ¿e nikt 
z osób towarzysz¹cych nie zakaza³ mu 
prowadzenia samochodu w takim sta-
nie. Ka¿dy myœli, ¿e "jakoœ to bêdzie", 
"mnie nie z³api¹". OtrzeŸwienie przy-
chodzi z regu³y za póŸno - mówi komi-
sarz Krzysztof Dymura z ma³opolskiej 
"drogówki".
Najczêœciej na sali s¹dowej. Ryba psu-
je siê od g³owy. Ile¿ to razy s³yszymy 
o wypadkach spowodowanych przez 
pijanych radnych, pos³ów, urzêdników, 
policjantów, a nawet ksiê¿y. Ile razy 
czytamy, ¿e sprawy w s¹dach ci¹gn¹ 
siê bardzo d³ugo, bo ktoœ znajduje ty-
si¹ce sposobów, aby "wymigaæ" siê od 
kary. Znamienny jest przypadek z Kra-
kowa, kiedy kierowca, który po pijane-
mu zabi³ dwie osoby, potem bez pro-
blemów wyjecha³ za granicê. Roœnie 
te¿ liczba tragedii na drogach, których 
sprawcami s¹ pijani m³odzi ludzie.
Wed³ug statystyk, oni najczêœciej 
przekraczaj¹ wartoœæ 0,5 promila. Ale 
pijañstwo dotyczy nie tylko kierowców. 
Sprawcami lub bardziej ofiarami wy-
padków s¹ te¿ pijani rowerzyœci i piesi.  

Nie pomagaj¹ coraz czêstsze kontrole, 
akcje prowadzone przez policjê, czy 
ogólnopolskie kampanie z udzia³em 
znanych osób i autorytetów. Tak na-
prawdê problemem pijañstwa na dro-
gach nikt siê w tym kraju na powa¿nie 
nie zaj¹³. Jedna akcja "Pijani kierowcy 
wioz¹ œmieræ" z udzia³em Krzysztofa 
Ho³owczyca to ci¹gle za ma³o. Kiedyœ 
podobne problemy mieli Niemcy, Bry-
tyjczycy, Szwedzi, czy Norwegowie. 
Rz¹dy tych pañstw nie tylko wpro-
wadza³y coraz ostrzejsze przepisy, ale 
przez wiele lat prowadzi³y kampanie 
uœwiadamiaj¹ce czym grozi jazda pod 
wp³ywem alkoholu. Koszty spo³eczne 
wypadków by³y tak du¿e, ¿e op³aca³o 
siê zainwestowaæ w takie akcje, za-
miast wydawaæ publiczne pieni¹dze na 
leczenie ofiar, czy wsadzanie ludzi do 
wiêzienia. Zreszt¹ w Norwegii za "jaz-
dê na gazie" gro¿¹ równie¿ nieboty-
czne kary finansowe. Nie mówi¹c ju¿ 
o niektórych stanach w USA, gdzie 
przed s¹d mo¿na trafiæ nawet za prze-
wo¿enie alkoholu w kabinie pasa¿er-
skiej. Z pewnoœci¹ da siê ten stan 
rzeczy zmieniæ. Trzeba jednak zacz¹æ 
od siebie. Nie mamy nic przeciwko 
trunkom. Tylko nie siadajcie póŸniej za 
kierownic¹! 
Zwracajcie równie¿ uwagê, tym którzy 
to robi¹!

£ukasz Kañski-Chmielewski 

1-sze Miejsce w Rajdzie Nowej Zelandii 2004 - Eliminacji Mistrzostw Swiata
zdobyl samochód wyposazony w opony Pirelli, a zwycieskim kierowca zostal Petter Solberg prowadzacy Subaru Impreze.
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ra¿eniem stwierdzam, ¿e oni nic przed 

sob¹ nie widz¹. Warstwa osadu na 

szybie kwalifikuje je jako materia³ do 

æwiczenia ró¿norakich technik grafi-

cznych zwi¹zanych z wycieraniem. Dla 

kieruj¹cego taka szyba to zagro¿enie. 

Szczególnie w sytuacjach pogorszonej 

widocznoœci.

Niezaprzeczalnie najtrudniejsze do 

obserwacji s¹ okresy prze³omu dnia 

i nocy (zmierzch i œwit). Jak wczeœniej 

zaznaczy³em, kieruj¹cy musi obser-

wowaæ wszystko wokó³ pojazdu, z cze-

go wynika fakt, i¿ z jednakow¹ atencj¹ 

musimy traktowaæ wszystkie szyby 

naszego samochodu. Wszystkie tzn. te 

z przodu, ty³u i boku. Ale na tym nie 

koniec. Nasza widocznoœæ to równie¿ 

lusterka. Nie wiem z czego to wynika, 

ale tak to obserwujê w praktyce, ¿e 

w wiêkszoœci lusterka zewnêtrzne 

chêtniej przecieramy ni¿ te wewnê-

trzne. Co prawda zimowe atrakcje 

zwi¹zane z podnoszonymi w trakcie 

jazdy z jezdni ró¿nymi chemikaliami 

i póŸniejszym ich osadzaniu na szy-

bach mamy ju¿ za sob¹, ale pora roku 

nie zwalnia nas z troski o pole widze-

nia.

I na koniec kilka s³ów o œwiat³ach.

Coraz to doskonalsze konstrukcje za-

pewniaj¹ lepsze ich funkcjonowanie 

i wiêksz¹ efektywnoœæ, ale prawid³owe 

parametry gwarantuj¹ tylko czyste 

elementy œwietlne. W myœl zasady 

„widzê i jestem widziany” dbajmy 

o czystoœæ œwiate³ z przodu, ty³u i z bo-

ków oczywiœcie. Polecam te¿ je¿d¿enie 

z w³¹czonymi œwiat³ami przez ca³y rok. 

Nikomu to nie zaszkodzi, a na pewno 

pomo¿e. Sam tak robiê od wielu lat.

Jesteœmy ju¿ w samochodzie.

Siedzimy wygodnie, widzimy wszystko 

wokó³. Mo¿emy ruszaæ do boju i zmie-

rzaæ po zwyciêstwo. Droga co prawda 

d³uga i wyboista, ale mam nadziejê, ¿e 

wspólnie j¹ pokonamy.

Wszak jesteœmy m³odzi, ci¹gle siê 

uczymy, a wszystko co piêkne jest 

jeszcze przed nami.

Szerokiej drogi!

Andrzej Lenczowski

Szko³a Jazdy Subaru

WIDOCZNOŒÆ - je¿eli przyj¹æ za obo-

wi¹zuj¹c¹ moj¹ teoriê ruchu drogo-

wego i jego analogiê do wojny,  to ta 

historyczna sentencja mo¿e byæ 

mottem naszego (SJS-owego) progra-

mu szkoleniowego

Pierwsze ? mamy ju¿ za sob¹, tzn. sie-

dzimy wygodnie w samochodzie wiêc 

mo¿emy postaraæ siê o drugie?

Widzê znaczy wiem. 

Widzieæ w samochodzie znaczy: móc 

precyzyjnie obserwowaæ ci¹gle zmie-

niaj¹ce siê otoczenie naszego pojazdu. 

Otoczenie jest okreœleniem tyle¿ sze-

rokim co precyzyjnym.

Prowadz¹cy pojazd musi w ka¿dej 

chwili wiedzieæ (widzieæ) co dzieje siê 

przed nim, za nim, z prawej i lewej 

strony. Sta³a obserwacja musi byæ mo-

¿liwa ze stanowiska kierownicy bez za-

k³ócania wyznaczanych czynnoœci 

zwi¹zanych z prowadzeniem. Proste to 

stwierdzenie i jak¿e banalne. Jednak 

z doœwiadczenia wiem, ¿e wiêkszoœæ 

kierowców nie dba nale¿ycie o jakoœæ 

odbieranego obrazu. Szyba przez któ-

r¹ patrzymy powinna byæ czysta, a jak-

¿e. Ale wycieraczki s¹ tylko z jednej 

strony. Od wewn¹trz trzeba przecieraæ 

szybê samemu. Kto o tym myœli? Kto 

wykonuje to tak, aby ca³a powierz-

chnia, a nie tylko œrodek by³a przejrzy-

sta? Kto wozi specjaln¹ irchê, specjal-

ny preparat do mycia przedniej szyby? 

Byæ mo¿e wozi wielu, ale z u¿ywaniem 

bywa ró¿nie.

A jak wiemy mycie szklanki z jednej 

strony daje nieszczególne efekty. 

Wielokrotnie w czasie szkoleñ wsia-

dam do samochodu kursantów i z prze-



str 04Porady fachowców

JAZDA W TERENIE

PLEJADY nr 05/2004

Jazda w terenie - wskazówki dla 
posiadaczy Forestera i Outbacka
Obydwa samochody, mimo, ¿e w 
pierw-szym rzêdzie konstruowane by³y 
jako samochody szosowe, mog¹ byæ 
u¿ytko-wane w lekkim terenie.
Je¿eli opuszczacie Pañstwo utwardzo-
ne nawierzchnie koniecznie nale¿y pa-
miêtaæ o niezbêdnych œrodkach ostro¿-
noœci:
- zapinaniu pasów bezpieczeñstwa,
- posiadaniu w samochodzie apteczki, 

linki holowniczej, klinów pod ko³a, 
saperki i telefonu komórkowego,

- rozwa¿nej, wolnej jeŸdzie bez pono-
szenia zbêdnego ryzyka,

- unikaniu ostrych zakrêtów, zw³asz-
cza przy du¿ej prêdkoœci,

- zapobieganiu swobodnemu prze-
mieszczaniu siê baga¿u w samocho-
dzie poprzez jego w³aœciwe umoco-
wanie,

- obie rêce nale¿y trzymaæ zawsze na 
obwodzie ko³a kierownicy, nie obej-
muj¹c jej kciukami, poniewa¿ na 
nierównoœciach kierownica mo¿e zo-
staæ wyrwana z r¹k, rani¹c je przy 
okazji.

Jazda w terenie jest umiejêtnoœci¹, 
któr¹ zdobywa siê poprzez czêste 
wyjazdy w plener. Nabycie doœ-
wiadczenia wymaga czasu. Jednak by 
bezpiecznie poruszaæ siê w terenie, 
niezale¿ne do stopnia zaawansowania 
nale¿y przestrzegaæ kilku podstawo-
wych zasad pokonywania typowych 
przeszkód terenowych.
Podjazd 
Skarpy pokonuje siê od czo³a stoku, 
zgodnie z lini¹ spadku (na wprost) 
unikaj¹c najazdu pod k¹tem, pamiê-
taj¹c o tym, ¿e samochód znacznie 
³atwiej przewraca siê na bok.
Wje¿d¿amy na mo¿liwie najni¿szym 
biegu by efektywnie wykorzystaæ moc 
silnika.
Podczas podje¿d¿ania nie nale¿y doko-
nywaæ zmiany biegów (zw³aszcza na 
piasku). Chwilowy brak przeniesienia 
napêdu na ko³a mo¿e doprowadziæ do 
zatrzymania samochodu i nieudanej 
próby podjazdu. Jednak w sytuacji kie-
dy samochód stanie w po³owie stoku, 
nale¿y spokojnie i bardzo powoli, na 
wstecznym biegu, zje¿d¿aæ ty³em (t¹ 
sam¹ drog¹). Nigdy nie wolno próbo-
waæ nawracaæ - mo¿e to doprowadziæ 
nawet do przewrócenia pojazdu.
Dla samochodów wyposa¿onych 
w przek³adniê redukcyjn¹ podjazd po-
winien odbywaæ siê, przy w³¹czonym 
reduktorze, na pierwszym b¹dŸ dru-
gim biegu - w zale¿noœci od nachy-
lenia stoku.
W samochodach wyposa¿onych w au-
tomatyczn¹ skrzyniê biegów, nale¿y 

zblokowaæ pierwszy bieg, a przy syp-
kim pod³o¿u od³¹czyæ system kontroli 
trakcji.
Zjazdy
Do miejsca zjazdu podje¿d¿amy na 
wprost. Zjazdy pokonuje siê wy³¹cznie 
na pierwszym biegu, unikaj¹c ha-
mowania. Kierowcy Foresterów wolno-
ss¹cych w³¹czaj¹ reduktor i powoli na 
pierwszym biegu zje¿d¿aj¹ po pochy-
³oœci, w razie koniecznoœci u¿ywaj¹c 
bardzo delikatnie hamulca. W samo-
chodach wyposa¿onych w automaty-
czne skrzynie biegów nale¿y zabloko-
waæ pierwszy bieg i delikatnie aseku-
ruj¹c siê hamulcem, bardzo powoli 
jechaæ w dó³. Pod ¿adnym pozorem nie 
wolno gwa³townie hamowaæ, gdy¿ 
mo¿e to prowadziæ do zerwania przy-
czepnoœci i utraty kontroli nad samo-
chodem. Kiedy zauwa¿ymy, ¿e zaczy-
na nas znosiæ na bok, nale¿y odpuœciæ 
hamulec, by ko³a odzyska³y przyczep-
noœæ i ewentualnie lekko dodaæ gazu.
Trawersy
Trawersowanie nale¿y do najnieprzy-
jemniejszych przeszkód terenowych 
z jakimi mo¿na spotkaæ siê w czasie 
jazdy poza drogami utwardzonymi. 
Najwiêkszym niebezpieczeñstwem 
jest ryzyko dachowania. Przed wje-
chaniem na trawers musimy oceniæ czy 
œrodek ciê¿koœci naszego pojazdu jest 
na tyle nisko by mo¿na by³o spokojnie 
pokonaæ „przechy³” znajduj¹cy siê 
przed nami. Wa¿ny jest równie¿ rodzaj 
pod³o¿a. Je¿eli jest ma³o przyczepne, 
przy zbytnim du¿ym nachyleniu, 
dojdzie do zsuniêcia siê pojazdu. 
Natomiast jeœli jest twarde, mo¿na 
odwa¿yæ siê na pokonanie odcinka, 
jednak nigdy nie nale¿y przeceniaæ 
mo¿liwoœci naszych i samochodu.
Najskuteczniejszym sposobem uchro-
mienia siê przed wywróceniem auta na 
bok, czy nawet na dach, jest skiero-
wanie w krytycznych sytuacjach kó³ 
samochodu w dó³ pochy³oœci.
Bród 
Przed wjechaniem do brodu bez-
wzglêdnie nale¿y siê przed nim za-
trzymaæ, celem skontrolowania g³êbo-
koœci wody i stabilnoœci dna, oraz 
zbadaæ dno na obecnoœæ kamieni 
i dziur. Pokonywaæ bród wolno, pa-
miêtaj¹c, ¿e woda nie mo¿e siêgaæ do 
pod³ogi. Przedostanie siê wody do 
kolektora ss¹cego, rury wydechowej 
lub zalanie instalacji elektrycznej 
mo¿e spowodowaæ unieruchomienie,
a nawet powa¿ne uszkodzenie silnika. 
Nale¿y unikaæ strumyków o silnym 
pr¹dzie wody, niezale¿nie od ich 
g³êbokoœci. Pr¹d ma tendencjê do 
wyp³ukiwania gruntu spod kó³, co w e-
fekcie mo¿e doprowadziæ do utraty 

trakcji i wywrócenia samochodu. Gdy 
ju¿ upewnimy siê, ¿e przejazd jest 
mo¿liwy, nale¿y na pierwszym biegu, 
utrzymuj¹c sta³y poziom obrotów, 
powoli przejechaæ przez wodn¹ prze-
szkodê. Pod ¿adnym pozorem nie 
wolno wje¿d¿aæ gwa³townie do wody,  
bowiem mo¿e ona zostaæ zassana do 
silnika lub zachlapaæ instalacjê ele-
ktryczn¹.
Po przejechaniu przez wodê, b³oto czy 
piach nale¿y natychmiast sprawdziæ 
dzia³anie uk³adu hamulcowego i w ra-
zie potrzeby osuszyæ ok³adziny hamul-
cowe, parokrotnie naciskaj¹c peda³ 
hamulca.
Jazda przez piasek
Pokonywanie sypkiego pod³o¿a rów-
nie¿ powinno odbywaæ siê na jak naj-
ni¿szym biegu, celem optymalnego 
wykorzystania mocy silnika.
Jednak w sytuacji, kiedy daje siê od-
czuæ, ¿e samochód za chwilê ugrzêŸ-
nie, nale¿y  zatrzymaæ siê i wycofaæ 
w miejsce, z którego bêdziemy w sta-
nie ruszyæ. W Foresterach wolno-
ss¹cych trzeba w³¹czyæ przek³adniê 
redukcyjn¹ i korzystaæ z pierwszego 
lub drugiego biegu. W przypadku za-
kopania siê w sypkim terenie nale¿y 
pamiêtaæ o delikatnym u¿ywaniu pe-
da³u gazu, gdy¿ nadmierne obroty sil-
nika doprowadzaæ bêd¹ do  œlizgania 
kó³ napêdzanych, prowadz¹c do zawi-
œniêcia samochodu na podwoziu.
Wtedy najlepszym wyjœciem jest sko-
rzystanie z pomocy innego pojazdu. 
Koleiny 
Nios¹ one ze sob¹ ryzyko zawiœniêcia 
na podwoziu. Je¿eli istnieje mo¿liwoœæ 
jazdy ponad koleinami (szczytem) to 
jest to najlepsze wyjœcie zapobiega-
j¹ce unieruchomieniu pojazdu. Jeœli 
jednak nie ma mo¿liwoœci pokonania 
ich w inny sposób, nale¿y trzymaæ siê 
maksymalnie blisko jednej ze stron, 
celem zwiêkszenia dystansu miêdzy 
podwoziem a pod³o¿em. 
Na wystaj¹ce ska³y, kamienie lub ko-
rzenie, po dokonaniu oceny ich wyso-
koœci, nale¿y naje¿d¿aæ ostro¿nie ko-
³em. Zapobiegnie to uszkodzeniu pod-
wozia. 
Stosuj¹c siê do tych zasad mo¿na spo-
kojnie zdobywaæ umiejêtnoœci prakty-
czne, zaczynaj¹c oczywiœcie od pros-
tych przeszkód, stopniowo przecho-
dz¹c do coraz bardziej skomplikowa-
nych. 

¯yczê wszystkim szerokiej drogi i do 
zobaczenia na Zlocie.

SIP - Kamil Jab³oñski
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- Samochód nie odpali³, a poniewa¿ 
by³o pod górkê, trudno nam by³o 
wepchn¹æ auto na PKC. Ludzie jednak 
rzucili siê wczeœniej i st¹d ca³e zamie-
szanie. Jestem wœciek³y, bo straciliœmy 
szansê na zwyciêstwo - t³umaczy³ Nor-
weg, który spad³ na 13 pozycjê. Na 
fotel lidera wskoczy³ Sebastian Loeb. 
Ale nie cieszy³ siê d³ugo z prowadzenia. 
Francuz najecha³ na g³az, na którym 
kompletnie rozbi³ miskê olejow¹ i w ten 
sposób zakoñczy³ wystêp w Meksyku. 
Na prowadzeniu znalaz³ siê Markko 
Märtin.
Petter Solberg jecha³ rewelacyjnie.
Wygra³ wszystkie odcinki drugiego 
etapu i awansowa³ na pi¹t¹ pozycjê. 
Sporo emocji przynios³a koñcówka raj-
du. Szansê na dogonienie Märtina mia³ 
Carlos Sainz.

Jednak na 14 oesie “El-Matador” da-
chowa³. Na tyle jednak szczêœliwie, ¿e 
dotar³ do mety na trzecim miejscu.
Petter Solberg zd¹¿y³ jeszcze na ostat-
niej próbie  wyprzedziæ kolegê z zespo-
³u - Mikko Hirvonena. 
W PC WRC wielkiego pecha mia³ Alister 
McRae. Szkot wylecia³ z drogi, spa-
daj¹c z 15-metrowej przepaœci. Nic mu 
siê nie sta³o, ale Subaru Impreza STi 
przypomina³a kabriolet. Pozostali kie-
rowcy zespo³u Subaru: Toshi Arai i Niall 
McShea radzili sobie ca³kiem nieŸle. 
Obaj znaleŸli siê na podium. Wielkie e-
mocje, nieoczekiwany splot wyda-
rzeñ, triumf jednych i pech drugich - 
- Rajd Meksyku dostarczy³ wspania-
³ych emocji. Na pewno by³ to udany 
debiut. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 

Szaleñczy poœcig Solberga!

Po raz pierwszy w historii rajdowe 
Mistrzostwa Œwiata zosta³y rozegrane 
w Meksyku. Ale w czasie tych zawodów 
debiutów by³o kilka. Po raz pierwszy  
wprowadzono bowiem w ¿ycie nowe 
przepisy FIA dotycz¹ce m.in. ograni-
czenia liczby opon przypadaj¹cych na 
dane auto, i nakazuj¹ce serwisowanie 
dwóch samochodów jeden po drugim 
(„Flexi-servicing”). 
Z kolei zespó³ Subaru wystawi³ dwa 
nowiutkie modele Imprezy WRC 04. 
Zwyciêzc¹ zawodów zosta³ Markko 
Märtin w Fordzie Focusie WRC.
Estoñczyk wyprzedzi³ kolegów z ze-
spo³u - Francoisa Duvala i Carlosa 
Sainza w Citroënie Xsara.
Ale prawdziwym bohaterem by³ Petter 
Solberg. Mistrz Œwiata zaj¹³ czwarte 
miejsce, a gdyby nie pech, „Meksyk” 
z pewnoœci¹ nale¿a³by do kierowcy 
Subaru World Rally Team. Zaczê³o siê 
bardzo obiecuj¹co. Solberg wygra³ 
dwa z czterech oesów pierwszego eta-
pu i prowadzi³ z zapasem ponad 5 sek. 
nad Sebastianem Loebem (Citroën 
Xsara WRC).
Jednak po og³oszeniu oficjalnych w-
yników uœmiech radoœci szybko znikn¹³ 
z twarzy Norwega.
„Mr. Hollywood” otrzyma³ 5 minut kary 
za niedozwolon¹ pomoc. A by³o tak: 
Solberg nie móg³ uruchomiæ swojego 
Subaru przed wjazdem na koñcowy 
punkt kontroli czasu. W aucie zepsu³ 
siê alternator. Pechowo PKC by³ umie-
szczony na rampie i za³oga Imprezy 
WRC nie by³a w stanie sama wepchn¹æ 
na ni¹ auta. Pomogli dziennikarze 
i fotoreporterzy.
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Wspania³y pojedynek!

Co nie wysz³o w Meksyku, uda³o siê 
w Nowej Zelandii - Petter Solberg zo-
sta³ zwyciêzc¹ czwartej eliminacji Raj-
dowych Mistrzostw Œwiata. Norweg 
wyprzedzi³ tylko o 5,9 sek. Marcusa 
Grönholma (Peugeot 307 WRC).
Obaj kierowcy byli g³ównymi aktorami 
widowiska i stoczyli na nowozelan-
dzkich szutrach wspania³y pojedynek.  

Petter Solberg rozpocz¹³ niezwykle dy-
namicznie, wygrywaj¹c pierwsze trzy 
odcinki specjalne. Potem jednak po-
pe³ni³ b³¹d. Nie wyprzedzi³ go jednak 
Grönholm, który te¿ pogubi³ siê na 
trasie, ale kolejny kierowca Peugeota - 
- Harri Rovanpera.

Fin doœæ niespodziewanie zosta³ lide-
rem pierwszego etapu. Ale nie cieszy³ 
siê d³ugo z prowadzenia. Po dwóch 
oesach na fotel lidera ponownie wróci³ 
Solberg. Mistrz Œwiata na koñcu 
kolejnego etapu mia³ nad Grönholmem 
19 sekund przewagi. W pierwszej 
trójce znalaz³ siê równie¿ Markko 
Märtin (Ford Focus WRC). Pasjonuj¹ca 
walka rozegra³a siê w samej koñcówce 
zawodów. Najpierw stratê odrobi³ 
Grönholm, ale nadal prowadzi³ kierow-
ca Subaru.

Na 20 odcinku specjalnym Solberg u-
derzy³ ko³em w kamieñ i spad³ na dru-
gie miejsce. Mia³ jednak tylko sekun-
dê przewagi! Na przedostatniej próbie 
Grönholm pope³ni³ b³¹d, obracaj¹c 
samochód na trasie. Kosztowa³o go to 
utratê prowadzenia i stratê 17 sekund 
do Solberga. Ostatni odcinek specjalny 

zapowiada³ siê wiêc niezwykle cieka-
wie. Wszyscy wstrzymali oddech.
Najlepszy czas uzyska³ Grönholm, ale 
zdo³a³ odrobiæ tylko 10,4 sekundy! 

To nie wystarczy³o, aby wyprzedziæ 
Solberga, który triumfalnie wjecha³ na 
metê jako zwyciêzca. Trzecie miejsce 
zaj¹³ Märtin, a czwarty by³ Sebastian 
Loeb (Citroën Xsara WRC).
Mikko Hirvonen zaj¹³ pi¹t¹ pozycjê, 
dziêki czemu zespó³ Subaru wzbogaci³ 
siê o kolejne punkty. 

“To by³ nieprawdopodobny rajd. Coœ 
wam powiem - jeœli jest jakiœ kierow-
ca, którego nie chce siê mieæ na ple-
cach ostatniego dnia rajdu, to jest nim 
Marcus Grönholm. Obaj jechaliœmy tak 

szybko jak tylko potrafiliœmy. To by³a 
œwietna zabawa i wspania³a walka” -
powiedzia³ na mecie Petter Solberg.

Mistrz Œwiata zadedykowa³ swoje 
zwyciêstwo w Rajdzie Nowej Zelandii 
Possumowi Bourne - najs³ynniejszemu 
rajdowcowi z tego kraju, który zgin¹³ 
tragicznie rok temu w wypadku dro-
gowym podczas zapoznania z tras¹ 
wyœcigu górskiego Race to The Sky.
Bourne przez wiêkszoœæ swojej kariery 
œciga³ siê samochodami Subaru.
W kategorii PCWRC drugie i trzecie 
miejsca zajêli kierowcy Subaru: 
Marcos Ligato i Alister McRae. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 
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Zanim jednak przejdê do wyników 

konieczne jest przybli¿enie kilku 

aspektów badania. Wbrew obiegowej 

opinii popularny crash test nie sk³ada 

siê jedynie z jednej kolizji.

Aby wydaæ ostateczn¹ ocenê poziomu 

bezpieczeñstwa instytut musi wykonaæ 

kilka, jeœli nie kilkanaœcie oddzielnych 

pomiarów. W koñcowym efekcie 

sumowane s¹ wyniki dwóch ró¿nych 

kolizji przednich, dwóch bocznych, 

trzech testów samych tylko zderza-

ków, a tak¿e podwójnego sprawdzania 

zag³ówków.

Ka¿dy z wykonywanych testów jest 

przeprowadzany wed³ug œciœle okreœ-

lonych zasad i harmonogramu, a oce-

niany przy u¿yciu z góry ustalonych 

kryteriów. Ma to zapewniæ porówny-

walnoœæ uzyskanych wyników.

W ramach testów NCAP przeprowadza 

siê offsetowy crash test przy prêdkoœci 

40 mil/h (64 km/h). Badany samochód 

uderza przodem (powierzchnia styku 

odpowiada 40% szerokoœci maski) 

w deformowaln¹, aluminiow¹ barierê 

o strukturze plastra miodu. Uzyskane 

w ten sposób „œrodowisko wypadku” 

odpowiada rzeczywistej kolizji dwóch 

samochodów o podobnej masie w³as-

nej. Umo¿liwia ono dokonanie miaro-

dajnych porównañ jedynie pomiêdzy 

samochodami o zbli¿onych gabary-

tach. WyobraŸmy sobie rozmiar uszko-

dzeñ tak popularnego na polskich 

drogach „Malucha” po uderzeniu 

w inny pojazd tej samej klasy, a tak¿e 

po kolizji z wa¿¹cym niemal 2,5 tony 

Porsche Cayenne.

Ze wzglêdu na fakt, i¿ koncerny 

motoryzacyjne do pocz¹tków lat 80-

tych usprawnia³y swoje modele pod 

k¹tem ochrony u¿ytkowników aut 

bior¹cych udzia³ w kolizjach czo³o-

wych, ochrona przy zderzeniach bocz-

nych nie by³a zbyt mocno ekspono-

wana. Jak podaje IIHS, na przestrzeni 

lat 1980 - 2000 wspó³czynnik œmier-

telnoœci kierowców (na 1 milion zareje-

strowanych aut) zmala³ o 47%. Jest to 

w odniesieniu do zderzeñ czo³owych, 

w których wspó³czynnik ten wyniós³ a¿ 

52% g³ównie efektem poprawy kon-

strukcji samochodów.

Dla porównania w tym samym okresie, 

w przypadku zderzeñ bocznych zano-

towano spadek œmiertelnoœci kierow-

ców jedynie o 24%.

Wp³yw na to mia³y dwa przeciwstawne 

czynniki. Z jednej strony na pocz¹tku 

lat 90-tych nast¹pi³ bardzo du¿y 

postêp w zakresie bezpieczeñstwa 

biernego. Seryjne montowanie podu-

szek powietrznych, ulepszenie struk-

tury nadwozia pojazdów, usprawnienie 

systemów pasów bezpieczeñstwa - to 

tylko kilka przyk³adów. Z drugiej jed-

nak,  rosn¹ca sprzeda¿ aut klasy SUV 

oraz Pick-up wp³ywa³a na pogorszenie 

statystyk z zakresu bezpieczeñstwa 

(wy¿sze nadwozie, „nie daj¹ce szans 

na obronê” zwyk³ym samochodom).

Od roku 1997 „New Car Assessment 

Program”, obejmuje równie¿ boczny 

test zderzeniowy (tzw. Side Impact 

Crash Test). W teœcie tym, w bok 

stoj¹cego samochodu uderza pod 
ok¹tem 90 , przy prêdkoœci 50 km/h 

specjalnie skonstruowana platforma 

na ko³ach, imituj¹ca drugi pojazd o po-

dobnej masie. Na przedzie zainsta-

lowana jest odkszta³calna barierka, 

któr¹ zaprojektowano specjalnie do 

tego typu testów jeszcze w latach 80-

tych. Jest ona zamontowana w taki 

sposób, aby górna jej czêœæ by³a na 

wysokoœci ramion (tu¿ poni¿ej g³owy) 

manekina imituj¹cego kierowcê/pasa-

¿era. Manekin ten jest wysoce za-

awansowan¹ technicznie konstruk-cj¹, 

dokonuj¹c¹ pomiaru prawdopo-

dobnych obra¿eñ cia³a ludzkiego. Test 

nie uwzglêdnia³ mo¿liwoœci odniesienia 

obra¿eñ przy kolizji z autami typu SUV 

oraz Pick-up. W zwi¹zku ze zmianami 

struktury sprzeda¿y nowych samo-

chodów ( znacz¹cy wzrost sprzeda¿y 

SUV i Pick-up'ów) a co za tym idzie 

wysokim ryzykiem odniesienia obra-

¿eñ przy kolizji z autami tego typu, 

postanowiono przekonstruowaæ wspo-

mnian¹ wy¿ej ruchom¹ barierê.

Obecnie jest ona wiêksza, wy¿ej za-

mocowana i bardziej wyprofilowana.

Przed jej wprowadzeniem do u¿ytku 

instytut wykona³ odpowiednie testy, 

maj¹ce na celu potwierdzenie zgod-

noœci nowej konstrukcji z prawdziwym 

autem tego typu, i opracowa³ har-

monogram oraz kryteria nowego bo-

cznego testu zderzeniowego.

Ustalono, ¿e prêdkoœæ uderzaj¹cej 

w bok samochodu ruchomej odkszta³-

calnej barierki o wadze 1500 kg wy-

nosiæ bêdzie 31 mil/h, czyli dok³adnie 

50 km/h. 

W poddanym testom samochodzie 

umieszczane s¹ dwa naszpikowane 

elektronik¹ manekiny: kobiety (fotel 

kierowcy) oraz nastolatka (tylna ka-

napa, miejsce za kierowc¹). S¹ dwa 

powody, dla których to w³aœnie kuk³a 

imituj¹ca kobietê u¿ywana jest do tego 

badania. Po pierwsze z danych staty-

stycznych kolizji drogowych wynika, ¿e 

kobiety s¹ bardziej ni¿ mê¿czyŸni na-

ra¿one na ciê¿kie urazy g³owy. Po dru-

gie g³owa kobiety znajduje siê ni¿ej -  

- na wysokoœci okna - a tam podatnoœæ 

na zranienie przy zderzeniu bocznym 

jest szczególnie wysoka.

Jak widaæ przeprowadzany przez NCAP 

tzw. „Side Impact Test” jest bardzo 

surowy. W wyniku testów Forester zo-

Testy zderzeniowe

W dzisiejszych czasach, mówi¹c o bez-

pieczeñstwie ruchu drogowego, ma³o 

kto myœli o sztabie ludzi pracuj¹cych 

ka¿dego dnia nad nowymi rozwi¹-

zaniami z tego zakresu - o wszystkich 

projektantach i in¿ynierach zatrud-

nionych w koncernach motoryzacyj-

nych, których jednym z g³ównych 

celów jest opracowywanie i ci¹g³e 

udoskonalanie oferowanych aut, aby 

by³y one coraz bardziej odporne na 

zderzenia. Pomimo to w ci¹gu roku na 

drogach ca³ego œwiata gin¹ setki 

tysiêcy osób. Oko³o po³owa z nich traci 

¿ycie w zderzeniach czo³owych.

Z tego powodu na pocz¹tku lat 70-tych 

w USA powsta³ „New Car Assessment 

Program” maj¹cy na celu badanie 

bezpieczeñstwa ruchu drogowego, 

daj¹c zarazem pocz¹tek ca³kowicie 

niezale¿nym instytucjom na ca³ym 

œwiecie. Wypracowane w USA stan-

dardy i procedury sta³y siê wzorem do 

naœladowania w innych krajach. St¹d 

te¿, miêdzy innymi, ustalona na 64 

km/h prêdkoœæ przy czo³owym teœcie 

zderzeniowym odpowiada  dok³adnie 

wartoœci 40 mil/h.

Obecnie istniej¹ cztery znane i szano-

wane oœrodki testowe dzia³aj¹ce pod 

wspólnym szyldem NCAP:

- USA  „The Insurance Institute for 

Highway Safety” (NCAP)

- AUSTRALIA  „The Australian New 

Car Assessment Program”

(ANCAP)

- JAPONIA  „New Car Assessment 

Program Japan” (JNCAP)

- EUROPA  „New Car Assessment 

Program Europe” (EuroNCAP)

S¹ to, niezwi¹zane z ¿adnym koncer-

nem organizacje dostarczaj¹ce konsu-

mentom wiarygodnych i niezale¿nych 

informacji na temat poziomu bezpie-

czeñstwa najbardziej popularnych aut. 

Z powodu niszowego charakteru sa-

mochodów Subaru w Europie, nie s¹ 

one uwzglêdniane w testach europej-

skiego NCAP, natomiast w Stanach 

Zjednoczonych, Australii czy Japonii 

Subaru, ze wzglêdu na udzia³ w rynku, 

jest  w³¹czone do programu badañ.

Ostatnio w Australii przetestowany zo-

sta³ najnowszy model Subaru Legacy, 

który osi¹gn¹³ najwy¿szy w historii 

wynik - bliski idea³u (35,52 pkt. na 37 

mo¿liwych). Co wiêcej pod wzglêdem 

bezpieczeñstwa nowe Legacy zdekla-

sowa³o konkurentów takich jak Audi, 

Mercedes, czy BMW (patrz tabela)!

Z kolei Subaru Forester w crash te-

stach przeprowadzonych w USA okaza³ 

siê najbezpieczniejszym samochodem 

w segmencie Mini SUV.



FinLif          e    S.A. Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie  powsta³o w 2001 r. 
po wykupieniu wiêkszoœciowego pakietu akcji przez fiñskiego ubezpieczyciela

firmê Suomi Mutual od Cigna S.A.

Kapita³ akcyjny    wynosi 117 mln z³ i jest jednym z najwy¿szych na 
polskim rynku ubezpieczeñ na ¿ycie.

Fi    nLife     

FinLife       oferuje nowoczesne i kompleksowe us³ugi ubezpieczeniowe
zarówno indywidualne jak i grupowe. 

W filozofiê dzia³ania           wpisane jest 
efektywne wspieranie organizacji i  instytucji, które ratuj¹ ¿ycie 

ludzkie i nios¹ pomoc bêd¹cym w potrzebie. 

Fi    nLife

FinLife S.A. Al. Jana Paw³a II 80, 00 - 175 Warszawa
infolinia:  , www.finlife.com.pl0 801 11 11 12

Nasze programy uzupe³niaj¹ ubezpieczenia finansowe:

dla osób zawieraj¹cych umowê kredytu 
hipotecznego, konsumpcyjnego, na zakup samochodu i innego rodzaju kredytu.

dla osób zawieraj¹cych umowê kredytu na 
zakup samochodu w salonach dealerskich.

dla osób zawieraj¹cych umowê leasingu.

- Bezpieczny Kredyt - 

- Dealer Kredyt - 

- Bezpieczny Leasing - 

FinLife      to oficjalny sponsor i ubezpieczyciel GOPR i WOPR oraz 
cz³onek sieci partnerów PCK.
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CRASH TESTY

se pasa¿erów Forestera czy Legacy na 

ocalenie ¿ycia i zdrowia s¹ wiêksze, ni¿ 

w innych autach porównywalnej wiel-

koœci.

Legacy osi¹gaj¹c w teœcie najwy¿sz¹ 

w historii ocenê, pozostawi³o daleko za 

sob¹ konkurentów w segmencie D 

(w kolejnym numerze „Plejad” przed-

stawimy dok³adne wyniki).

Samochody Subaru nie nale¿¹ do naj-

tañszych, lecz pewnoœæ z jak¹ mo¿na 

siê nimi poruszaæ, niezale¿nie od wa-

runków pogodowych, sprawia, ¿e co-

raz wiêcej wymagaj¹cych klientów wy-

biera tê w³aœnie markê.

Z tej te¿ przyczyny prawdziwi pro-

fesjonaliœci, kierowcy rajdowi Leszek 

Kuzaj, Krzysztof Ho³owczyc czy ak-

tualny mistrz Polski Tomasz Czopik na 

co dzieñ u¿ywaj¹ w³aœnie Subaru.

Albowiem prawdziwe bezpieczeñstwo, 

to nie tylko kwestia umiejêtnoœci kie-

rowcy, ale tak¿e oferowanych przez 

samochód rozwi¹zañ technicznych.

SIP  Janusz Dudek

sta³ uznany przez NCAP za najbez-

pieczniejszy samochód w swojej kla-

sie, który tak¿e w przypadku zderzenia 

bocznego gwarantuje swoim pasa¿e-

rom najlepsz¹ ochronê.

W numerze tym zdecydowaliœmy siê 

zaprezentowaæ wyniki testu zderzenio-

wego Subaru Forestera i Legacy w ze-

stawieniu z konkurencj¹. Dane te 

zosta³y opublikowane pod adresem: 

www.highwaysafety.org jak równie¿ 

Www.aaa.asn.au/NCAP.

Potwierdza to opiniê, i¿ podczas bez-

poœredniego udzia³u w wypadku szan-
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SUBARU LEGACY 3.0 R - Specyfikacja B

Sportowa siostra Imprezy 
Subaru Legacy 3.0 R Spec B. 

Ca³kiem niedawno nowy model Subaru 
Legacy mia³ swoj¹ œwiatow¹ premierê. 
Samochód nie zd¹¿y³ jeszcze na dobre 
„zakorzeniæ” siê na rynku, a japoñscy 
konstruktorzy pokazali kolejn¹ wersjê 
Legacy 2004.  
W czasie salonu w Genewie Fuji Heavy 
Industries (w³aœciciel marki Subaru) 
zaprezentowa³o model Subaru Legacy 
Sedan 3.0R Spec. B. Pe³ny sportowy 
pakiet przygotowali in¿ynierowie z Su-
baru Technica International, a wiêc 
dzia³u firmy zajmuj¹cej siê przygo-
towaniem najmocniejszych i najbar-
dziej sportowych wersji Subaru.
Prototyp tej luksusowej limuzyny ma 
wiele wspólnego z Imprez¹ Sti. 
Pierwszym elementem od razu rzuca-
j¹cym siê w oczy w Spec B jest bardzo 
dynamiczny, choæ nadal elegancki 
wygl¹d. Efekt uzyskano dziêki zmia-
nom w przedniej czêœci samochodu. 
Sportowe Legacy otrzyma³o nowy 
zderzak oraz nieco inne spojlery ni¿ 
wersja seryjna. Agresywny charakter 
podkreœlaj¹ równie¿ wielkie 18-calowe 
ko³a wykonane z lekkich stopów. Ich 
kszta³t opracowano specjalnie do tego 
modelu. Pod mask¹ znalaz³ siê 6 -
-cylindrowy, szesnastozaworowy, 

przeciwsobny silnik typu „boxer” ze 
zmiennymi fazami rozrz¹du, o mocy 
245 KM. Moment obrotowy wynosi 
ponad 300 Nm i jest osi¹gany przy 
4200 obr./min. Spec B przyspiesza od 
zera do „setki” poni¿ej 8 sekund. Do tej 
pory dla wersji 3.0 R zarezerwowana 
by³a wy³¹cznie przek³adnia automa-
tyczna. Tymczasem prototyp wyposa-
¿ono w szeœciobiegow¹, manualn¹ 
skrzyniê biegów, znan¹ z modelu 

Impreza WRX STi. Oczywiœcie jak 
ka¿de Subaru, równie¿ i Legacy 3.0 R 
Spec B wyposa¿one jest w sta³y napêd 
na cztery ko³a i symetryczny uk³ad 
napêdowy. Tylny, aktywny dyferencja³ 
z blokad¹ „Suretrac” równie¿ pochodzi 
z Subaru Imprezy STi. Podobnie jak 
i uk³ad hamulcowy - z przodu znalaz³y 
siê wentylowane tarcze z 4-t³oczko-
wymi zaciskami. Spec B. posiada 
sportowy uk³ad ABS z elektronicznie 
sterowanym rozdzia³em si³y hamowa-
nia. Z Imprezy zaadaptowano równie¿ 
dynamiczny uk³ad kierowniczy z szyb-
k¹ przek³adni¹ 15:1.
Zawieszenie specjalnie dla tego mo-
delu opracowa³a firma Bilstein.
Samochód zosta³ nieco obni¿ony, 
a twardsze sprê¿yny i amortyzatory 
maj¹ zapewniæ doskona³e w³aœciwoœci 
trakcyjne.
Amortyzatory pracuj¹ w systemie up-
side-down, który dostosowuje skok do 
rodzaju nawierzchni.
Wnêtrze i wyposa¿enie prototypu 
niczym nie ró¿ni siê od seryjnej wersji 
Legacy 3.0 R.
System nawigacji satelitarnej wyposa-
¿ony jest w funkcjê „touch-screen”.
Decyzja, czy wersja ta trafi do salonów 
sprzeda¿y nie zosta³a jeszcze podjêta. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 
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Coupe zast¹pi³ istniej¹cy na rynku 
zaledwie od dwóch lat FF-1.
Kolejne lata dla dzia³u Fuji Heavy 
Industries, zajmuj¹cego siê produkcj¹ 
samochodów, okaza³y siê czasem 
œwietnoœci. Mimo to in¿ynierowie nie 
zaprzestali swych prac nad udosko-
nalaniem Subaru. Prowadzono  bada-
nia  uk³adów wydechowych w celu 
zmniejszenia emisji i toksycznoœci 
spalin. By³o to konieczne z powodu 

rygorystycznych przepisów, jakie za-
czê³y obowi¹zywaæ w Japonii pod 
koniec lat 70-tych. Intensywnie pra-
cowano nad nowymi rozwi¹zaniami. 
Innowacj¹ by³o zastosowanie w 1972 
roku napêdu wszystkich kó³, sto-
sowanego do tej pory wy³¹cznie 
w samochodach terenowych, w typo-
wo szosowym samochodzie jakim by³ 
Subaru Leone. Rozwi¹zanie to po dziœ 
dzieñ jest ulepszane i stanowi obecnie 
jedno z najdoskonalszych na œwiecie, 
bêd¹c jednoczeœnie wzorem do 
naœladowania dla innych. Japoñscy 
in¿ynierowie analizuj¹c ruch samo-
chodu napêdzanego na obie osie 
zauwa¿yli ca³kowicie inny rozk³ad 

dzia³aj¹cych na niego si³.
Zaobserwowana znacznie wy¿sza 
granica utraty sterownoœci (wiêksze 
bezpieczeñstwo aktywne) przekona³a 
konstruktorów Subaru do zastoso-
wania w³aœnie tego rozwi¹zania.

W 1984 r. zaprezentowano bezstop-
niow¹ skrzyniê biegów ECVT stoso-
wan¹ do dzisiaj. Po up³ywie trzech lat 
w skrzynie ECVT wyposa¿ono Subaru 
Justy. 

W tym czasie firma Subaru rozwiniêta 
by³a na tyle, i¿ zaczê³a poszukiwaæ no-
wych rozwi¹zañ, tym razem w zakresie 
organizacji przedsiêbiorstwa. Aby ob-
ni¿yæ koszty zbudowano w 1986 r. 

zak³ad produkcyjny Ta Ching Motors 
Co. Ltd. na Tajwanie, a tak¿e zawarto 
porozumienie z Isuzu Motors, innym 
japoñskim producentem samochodów. 
Celem jego by³o spo¿ytkowanie efektu 
synergii umo¿liwiaj¹ce skuteczne kon-
kurowanie tych firm w Stanach Zje-
dnoczonych - najwiêkszym rynku sa-
mochodowym na œwiecie. W efekcie 
w marcu 1987 r. powsta³a w USA firma 
Subaru-Isuzu Automotive Ing (SIA).
Produkcjê seryjn¹ samochodów rozpo-
czêto jednak dopiero w 1989 r.
W marcu 1995 r. firmy Fuji Heavy 
Industries i Subaru-Isuzu Automotive 
Inc. otrzyma³y certyfikat jakoœci ISO 
9002 w dziedzinie zarz¹dzania i gwa-

rancji.
Lata dziewiêædziesi¹te Fuji Heavy 
Industries rozpoczê³o prezentacj¹ 
nowych modeli:
Subaru SVX - we wrzeœniu 1991 r., 
Subaru Vivio - w marcu 1992 r., Oraz

Historia Fuji Heavy Industries 
(Czêœæ 2)

Kolejne lata przynios³y niezliczone 
premiery  pojazdów z logo Subaru. 
In¿ynierowie jak i ca³a kadra kie-
rownicza starali siê osi¹gn¹æ posta-

wiony przed sob¹ cel - staæ siê wio-
d¹cym producentem samochodów 
w kraju.
Nieustanne doskonalenie swych pro-
duktów zgodnie z filozofi¹ KEIZEN, 
zaowocowa³o licznymi pokazami no-
wych aut. Na przestrzeni trzech lat, od 
1969 roku, wprowadzono do seryjnej 
produkcji a¿ piêæ samochodów bêd¹-

cych nastêpcami aktualnie produ ko-
wanych modeli.  
I tak w marcu 1969 roku, tu¿ po 
otwarciu nowej fabryki „Yajima”, 
rozpoczêto produkcjê FF-1, nastêpcy 
Subaru 1000. We wrzeœniu tego 
samego roku zaprezentowano Subaru 
R-2, maj¹ce zast¹piæ wys³u¿one 
Subaru 360. Po up³ywie trzech lat 

przedstawiono kolejn¹ wersjê tego 
pojazdu - model „Rex”. Rok wczeœniej, 
w lipcu 1971 r. nowy Subaru Leone 

HISTORIA FUJI HEAVY INDUSTRIES - cz.2
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Subaru Imprezy - osiem miesiêcy 
póŸniej.
Zw³aszcza ten ostatni model okaza³ siê 
rynkowym sukcesem i przyniós³ firmie 
wiele satysfakcji. Postanowiono œla-

dem innych konstruktorów rozpocz¹æ 
rywalizacjê w cyklu rajdów samocho-
dowych. W tym celu zebrano zespó³ 
ludzi, którzy opracowali wersjê 
rajdow¹ Imprezy w specyfikacji WRC 
(World Rally Car). S¹ to pojazdy 
napêdzane turbodo³adowanymi silni-
kami o pojemnoœci 2 litrów, mocy 300 
koni mechanicznych oraz momentem 
obrotowym przekraczaj¹cym 500 Nm. 
G³ównym warunkiem stawianym przez 
FIA (Fédération Internationale de 
l`Automobile) jest produkcja seryjna 
tych modeli, oczywiœcie w bardziej 
„ucywilizowanych” wersjach.
Starty w cyklu rajdów Pucharu Œwiata 
umo¿liwiaj¹ zarówno prezentacjê 
ogromnych mo¿liwiœci technologi-
cznych producenta samochodów, jak 
i sprawdzanie nowych rozwi¹zañ tech-
nicznych w warunkach ekstremalnych 
obci¹¿eñ. S¹ równie¿ znakomit¹ form¹ 
promocji marki - zw³aszcza w wypadku 
zdobycia tytu³u Mistrza Œwiata. 
Fuji Heavy Industries dokona³o tego 
trzykrotnie w latach 1995,1996 i 1997.
Dla wielu fanów sportu Subaru Impre-
za sta³a siê wymarzonym samocho-
dem, wrêcz obiektem kultu. Kierowca 
Subaru World Rally Team Petter 
Solberg, w 2003 roku  zdoby³ swój 
pierwszy, a dla Subaru kolejny tytu³ 
mistrzowski.
 
Obecnie koncern Fuji Heavy Industries 
sk³ada siê z piêciu dzia³ów zajmuj¹-
cych siê ró¿nymi rodzajami dzia- 
³alnoœci:

-  produkcj¹ samochodów Subaru.
-  produkcj¹ lotnicz¹ i kosmiczn¹ - na 

rynku znany pod nazw¹ Nakajima 
Aircraft Co., posiada ponad 
osiemdziesiêcioletnie doœwiadcze-
nie w bran¿y lotniczej. Produkuje 
samoloty, helikoptery i inne maszy-
ny lataj¹ce. Obecnie FHI jest jedy-
nym japoñskim producentem, 
wchodz¹cym w sk³ad Boeing 
Commercial Airplane Group. Ze 
wzglêdu na du¿e doœwiadczenie  

w dziedzinie materia³ów kompo-
zytowych bierze równie¿ udzia³ 
w pracach nad konstrukcj¹ promów 
kosmicznych. Produkuje transpor-
towiec Boeing 777, helikopter 

u¿ytkowy 205B, zdalnie sterowany 
helikopter specjalny RPH2 stoso-
wany np. do oprysków w rolnic-
twie.

- transportem i systemami ekologi-

cznymi - na rynku znany pod nazw¹ 
Fuji Sungyo Co. Od 1945 r. zajmuje 
siê produkcj¹ pojazdów szyno-
wych, napêdzanych przede wszyst-
kim silnikami diesla, ale i elektry-

cznymi. Prowadzi badania nad 
transportem szynowym (np. zwiêk-
szeniem prêdkoœci pokonywania 
zakrêtów przez poci¹gi). Jest tak¿e 

producentem i wykonawc¹ syste-mów 
zwi¹zanych z usuwaniem odpadów, 
np. produkuje œmieciarki, czy te¿ 
projektuje bezpieczne zsypy na 
œmieci przystosowane do drapaczy 
chmur - „soft landing project”.

- produkcj¹ autobusów i prefabry-
katów budowlanych - produkuje 
autobusy w ponad 200 ró¿nych 
odmianach. Ponadto wykonuje 
prefabrykaty do budowy ma³ych 
budynków. S¹ one oparte o ramê 
noœn¹ w formacji „X”. 

- produktów przemys³owych  sprze-
dawanych pod mark¹ Robin.
Zajmuje siê produkcj¹ szerokiej ga-
my silników, m.in. do kosiarek, 
skuterów, podnoœników, pomp, 
generatorów itp. Ze wzglêdu na 
du¿y rynek zbytu fabryka uloko-
wana jest w Wisconsin w U.S.A. 

S³usznoœæ tego typu konstrukcji orga-
nizacyjnej koncernu potwierdzi³ fakt 
zanotowania w 1998 r. najlepszego 
wyniku finansowego w historii firmy, 
pomimo g³êbokiego kryzysu gospo-
darczego, jaki dotkn¹³ Azjê pod koniec 

lat 90-tych.

W roku 1999 koncern General Motors 
sta³ siê wspó³w³aœcicielem Fuji Heavy 
Industries, dokonuj¹c  zakupu 20% 

udzia³ów firmy macierzystej Subaru.

SIP  Janusz Dudek
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uczestników Zlotu hotelach (aby zare-
zerwowaæ pokój wystarczy telefo-
nicznie skontaktowaæ siê z wybranym 
hotelem). Osoby ¿¹dne mocnych 
wra¿eñ, mog¹ na nie liczyæ od samego 

pocz¹tku trwania spotkania, wybie-
raj¹c nocleg we w³asnym namiocie. 
Rejestracja uczestników wi¹zaæ siê 
bêdzie z jednoczesnym przydziele-
niem do poszczególnych grup - szoso-
wej i terenowej.

Wieczorem, po kolacji, przewidziane 
zosta³o szkolenie pierwszej grupy pilo-
tów dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa, 
korzystania z roadbook-a, wype³niania 
karty drogowej, interpretowania regu-
laminu zlotu oraz techniki jazdy na 
próbach sprawnoœciowych i zasad 
jazdy w terenie. Przezornych odsy³amy 
na stronê interenetow¹ poœwiêcon¹ 

na stronê interenetow¹ poœwiêcon¹ 
Zlotowi, która znajduje siê pod 
adresem www.zlot.subaru.pl. Zawiera 
ona informacje dotycz¹ce rezerwacji  

w hotelach, bêd¹cej w gestii ucze-
stników uzupe³niane na bie¿¹co in-
formacje o Zlocie oraz zdjêcia z tras 
rajdu.

W sobotni poranek po œniadaniu prze-
prowadzone zostanie szkolenie dla 
drugiej grupy pilotów. Start jest prze-
widziany ok. godziny 9.30.  
U¿ytkownicy samochodów utereno-
wionych (Forester, Outback) pod czuj-
nym okiem doœwiadczonych instruk-
torów, bêd¹ mogli spróbowaæ w³as-
nych si³ w konfrontacji z natur¹.
Przewidziany zosta³ przejazd przez pu-

styniê, strome wzniesienia i inne na-
turalne przeszkody. Trasa zosta³a tak 
skonfigurowana aby, przy zachowaniu 
nale¿ytej ostro¿noœci, wykluczyæ mo-
¿liwoœæ zarysowania czy uszkodzenia  
pojazdu. Zalecamy sportowe, wygod-
ne ubranie i obuwie uwzglêdniaj¹ce 
ró¿ne warunki pogodowe. Nale¿y pa-
miêtaæ o posiadaniu przy sobie na³ado-
wanego telefonu komórkowego, aby 
w razie potrzeby istnia³a mo¿liwoœæ 
kontaktowania siê z organizatorem.

ZLOT PLEJAD
MAJ 2004

Jak ju¿ informowaliœmy, w dniach 21-
23 maja bie¿¹cego roku Subaru 
Import Polska organizuje imprezê 
plenerow¹ o nazwie ZLOT PLEJAD.
Zlot  bêdzie okazj¹ do towarzyskiego 
spotkania posiadaczy i fanów Subaru, 
a przez to w³aœciwym momentem do 
inauguracji dzia³alnoœci Klubu Subaru. 
21 maja ze wszystkich miast, w któ-
rych znajduj¹ siê siedziby naszych 
dealerów, wyruszy zlot gwiaŸdzisty 
u¿ytkowników samochodów marki 
Subaru (w celu ustalenia godziny 

wyjazdu prosimy o kontakt z najbli¿-
szym autoryzowanym salonem Suba-
ru). Uformowane w ten sposób grupy, 
bêd¹ kierowa³y siê w stronê malow-
niczej Wy¿yny Krakowsko-Czêsto-
chowskiej, gdzie ulokowana bêdzie 
baza ca³ej imprezy. Oczywiœcie mo¿-
liwy jest równie¿ dojazd indywidualny.
Oœrodek Morsko, bêd¹cy centrum 
logistycznym ca³ego przedsiêwziêcia, 
znajduje siê u stóp ruin zamku, zbu-
dowanego w XIV w. na przepiêknym 
ostañcu skalnym.

W pi¹tkowy wieczór powitamy goœci 
w zarezerwowanych wy³¹cznie dla 

ZLOT PLEJAD - MAJ 2004
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dzie och³on¹æ z pierwszych emocji, 
zaspokoiæ g³ód, podzieliæ siê wra¿e-
niami i nabraæ si³ do drugiego etapu. 
Oczywiœcie wszystkie trasy bêd¹ tak 
wytyczone, aby poradzili sobie z ni¹ 

wszyscy uczestnicy.
W przygotowaniu i zabezpieczeniu tras 

obok Szko³y Jazdy Subaru pomagaj¹ 
równie¿: magazyn GT, Automobilklub 
Polski oraz instruktorzy off-road.

równie¿: magazyn GT, Automobilklub 

Polski oraz instruktorzy off-road.

Prosimy by za³ogi obu grup, zaopa-

trzy³y siê w stopery. Bêdzi¹ one niez-

bêdne podczas jazdy na dok³adnoœæ. 

Ci z Pañstwa, którzy od emocji 

sportowych wol¹ aktywny wypoczynek 

na œwie¿ym powietrzu, bêd¹ mogli 

skorzystaæ z atrakcji oferowanych 

przez Oœrodek Morsko, takich jak 

minigolf, strzelanie z ³uku czy jazda na 

rowerze górskim w przepiêknej 

okolicy. A tak¿e pod czujnym okiem 

wspó³pracuj¹cych z Subaru ratow-

ników GOPR'u  spróbowaæ si³ w zje¿-

d¿aniu na linach czy wspinaczce.

Wieczorem w piêknej scenerii Oœrodka 

Morsko, odbêdzie siê kameralny kon-

cert gwiazdy polskiej muzyki popu-

larnej Kasi Stankiewicz! W przerwie 

nast¹pi og³oszenie oficjalnych wyni-

ków rajdu oraz rozdanie nagród.

Nastêpnie odbêdzie siê biesiada 

integracyjna, podczas której bêdzie 

mo¿na podzieliæ siê wra¿eniami z emo-

cjonuj¹cego dnia.

W przypadku dalszych pytañ prosimy 

o kontaktowanie siê z odpowiednim 

dealerem. 

SIP  Kamil Jab³oñski

U¿ytkownicy modeli szosowych (Im-
preza, Legacy) bêd¹ mieli do poko-
nania trasê krajoznawcz¹ Szlakiem 
Orlich Gniazd, na której zostan¹ 
ulokowane trzy próby sportowe: 

slalom, próba zrêcznoœciowa na torze 
kartingowym oraz wyœcig równoleg³y 
na 400 metrów. Wszystkie próby 
przygotowane bêd¹ na zamkniêtym 
terenie zapewnieniaj¹cym jak naj-
wy¿szy poziom bezpieczeñstwa.
Je¿eli któraœ z za³óg zechcia³aby zre-
zygnowaæ z prób sprawnoœciowych to 
przewidziana jest mo¿liwoœæ ominiêcia 
ich, a utratê punktów bêdzie mo¿na 
nadrobiæ na odcinkach specjalnych  na 
regularnoœæ jazdy czy w innych 
próbach sprawnoœciowych niezwi¹za-
nych z jazd¹ samochodem. W tym celu 
proponujemy dokooptowanie do za³ogi 

m³odych, sprawnych fizycznie cz³on-
ków Forum Subaru, mi³oœników naszej 
marki, którzy jeszcze nie posiadaj¹ 
samochodów a gotowi s¹ przyjechaæ, 
aby czynnie wesprzeæ uczestników 
Zlotu. 

Trasa jest tak dobrana, aby za³ogi mo-
g³y poznaæ atrakcyjne widokowo miej-
sca Jury Krakowsko-Czêstochowskiej.
W punkcie przeciêcia trasy szosowej 
i terenowej, nad zalewem mo¿na bê-

DEALER OSOBA KONTAKTOWA     TELEFON      E-MAIL

Kraków Kamil Jab³oñski 012-269-07-50 kjablonski@subaru.pl

£omianki Maciej Rosiñski 022-751-15-66 dawoj@subaru.pl 

Warszawa Krzysztof Madej 022-886-60-81 koper@subaru.pl 

Gdañsk Alicja D¹browska 058-554-32-06 gdansk@subaru.pl

£ódŸ Tadeusz Andrzejewski 042-650-67-85 point-lodz@subaru.pl 

Poznañ Micha³ Opielewicz 061-814-20-19 kocar@subaru.pl 

Wroc³aw Magda Lukas 0506146555 wroclaw@subaru.pl 

Miko³ów Adam Gondzik 032-226-20-92 gruchel@subaru.pl 

Koszalin Dariusz Bartosik 094-348-90-95 fronton@subaru.pl 

Bielsko Bia³a Jarek Zabawski 033-811-02-50 salon@bielsko.subaru.pl 

Bia³ystok Jacek £ukaszewski 085-662-33-36 grafix@subaru.pl 

Nowy Targ Gabriela £ukaszczyk 018-226-26-90 nowytarg@subaru.pl 

Szczecin Marcin Czy¿ewicz 091-812-78-81 szczecin@subaru.pl 
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Pisz¹ o nas...

„Discretion assurìe” - Dyskrecja 

gwarantowana

4x4 Magazine (Francja)

(…) marka ta oferuje œwietne, pod-

niesione kombi, z permanentnym na-

pêdem, które zarazem jest kompilacj¹ 

rodzinnego pojazdu i zaskakuj¹co sku-

tecznego napêdu,  sprawdzaj¹cego siê 

miêdzy innymi na zaœnie¿onych dro-

gach.

(…) nie bêdziecie mieæ problemu z po-

ruszaniem siê w mieœcie Outback-iem, 

dziêki królewskiej zwrotnoœci i dekon-

centruj¹cej ³atwoœci prowadzenia.

(…) ten 2.5 litrowy model daje Pañ-

stwu wyposa¿enie na poziomie oczeki-

wanym w obecnych czasach, a nawet 

nieco wiêcej.

Delikatny i precyzyjny uk³ad kierow-

niczy oraz zachowanie na drodze, 

któremu nic nie mo¿na zarzuciæ. 

Cichy i bezpieczny, przyklejony do 

drogi w ka¿dej sytuacji, dziêki sta³emu 

napêdowi czterech kó³. Oto samochód, 

który gwarantuje Wam dotarcie do 

Waszego ulubionego kurortu narciar-

skiego, niezale¿nie od warunków 

panuj¹cych podczas najsurowszej 

zimy.

Pojemne wnêtrze, wysokiej jakoœci 

materia³y, znakomite wykoñczenie. 

Dynamiczne nadwozie o urzekaj¹cym 

wnêtrzu. Bardzo ³atwo wyobra¿amy 

sobie podró¿ dooko³a œwiata na 

pok³adzie Outbacka 2.5l.

„Wszêdobylski rodzinowóz”

Wysokie Obroty, luty 2004

- Zobaczcie, zobaczcie! Jakiœ facet 

jeŸdzi samochodem po stoku -  wo³a³a 

w sobotê jedna z narciarek w Niedzicy.

- Ki diabe³? Jak mu siê tam uda³o wje-

chaæ? - dziwi³ siê inny mi³oœnik bia³ego 

szaleñstwa, obserwuj¹c srebrne kombi 

bez trudu wspinaj¹ce siê po narto-

stradzie. Wiêkszoœæ posiadaczy dwóch 

desek nie wiedzia³a, ¿e w³aœnie odby-

wa siê prezentacja nowego Subaru 

Outbacka.

(…) Najnowsze modele Legacy i Out-

backa spe³niaj¹ to samo za³o¿enie co 

i pierwsza generacja tych modeli. S¹ 

jeszcze bardziej wyrafinowan¹ kombi-

nacj¹ urz¹dzeñ zwiêkszaj¹cych fun-

kcjonalnoœæ samochodu i bezpie-

czeñstwo jazdy.

Ka¿dy kierowca, który zna zalety na-

pêdu na obie osie, z pewnoœci¹ doceni 

zwinnoœæ, stabilnoœæ i wyj¹tkowe w³a-

œciwoœci trakcyjne auta nawet podczas 

szybkiej jazdy, szczególnie po œliskiej 

nawierzchn i .  W raz ie  u t ra ty  

przyczepnoœci… wystarczy dodaæ gazu 

i pojazd sam siê „prostuje”.

(…) Przy mocniejszym silniku mo¿na 

wybraæ now¹ automatyczn¹ skrzyniê 

biegów 5AT z sekwencyjnym trybem 

pracy. Prze³o¿enia s¹ krótkie, p³ynne 

i pozwalaj¹ harmonijnie wykorzystaæ 

moc trzylitrowego silnika.

(…) £atwiejsze manewrowanie samo-

chodem umo¿liwia nowa przek³adnia 

kierownicza, o bardziej bezpoœrednim 

dzia³aniu.

(…) Zintegrowana konstrukcja zawie-

szenia oraz przek³adni kierowniczej 

sprawia, ¿e przy pokonywaniu nierów-

noœci wszelkie wibracje s¹ t³umione 

przez zawieszenie i nie przenosz¹ siê 

na ko³o kierownicy.

(…) Outback dziêki ³añcuchom na 

ko³ach zachowywa³ siê jak skuter 

œnie¿ny.

(…) Polana Sosny - Outback wyjecha³ 

na miejsce gdzie narciarzy wywozi 

wyci¹g.

„Pan Samochodzik kontra Walde-

mar Batura”

Wysokie Obroty, marzec 2004,

Porównanie: Subaru Forester vs. 

Mitsubischi Outlander

(…) Klasyk¹ crossovera jest wpro-

wadzony w 1997 roku Subaru Forester. 

Samochód, który p³ytê pod³ogow¹ 

i sta³y napêd na cztery ko³a zawdziêcza 

swemu krewniakowi o rajdowych koli-

gacjach - Subaru Imprezie. 

(…) W Foresterze napêd przenoszony 

jest stale na obie osie ( a nie tylko do³¹-

czany na drug¹, kiedy jedna zaczyna 

siê œlizgaæ, jak np. w Hondzie CRV).

(…) Forester to samochód stworzony 

w³aœnie na takie drogi jak zakopianka 

(zw³aszcza jak jeszcze do kompletu 

wra¿eñ dojdzie oblodzenie i ostry atak 

œnie¿ycy).

(…) Forester to niepozorny wygl¹d 

skrywaj¹cy jednak techniczn¹ mae-

striê. 

(…) Jeœli jednak najwa¿niejsze jest dla 

ciebie bezpieczeñstwo, a przy tym 

planujesz czêst¹ jazdê po sypkim 

œniegu, lodzie b³ocie lub górskich 

serpentynach, równie oczywisty staje 

siê Forester.

„Superkombinacja”

Wysokie Obroty, marzec 2004

(…) Masywne nadkola, dwie prêgi na 

masce, dwie rury wydechowe, zdecy-

dowane „spojrzenie” lekko zmru¿o-

nych reflektorów, no i pokaŸne rozmia-

ry - wszystko razem budzi respekt, cie-

kawoœæ i jak siê niebawem przekona-

³em -  ¿¹dzê posiadania.

(…) Jak wszystko w tym samochodzie, 

tak¿e dr¹¿ek skrzyni biegów ma ³adn¹ 

oprawê. 

(…) Specjalnoœæ zak³adu, czyli sta³y 

napêd na cztery ko³a (z blokad¹ 

wiskotyczn¹ tylnego mostu), jest tu 

serwowany z pokaŸnym przeœwitem 

(20 cm), œwietnie zestrojonym zawie-

szeniem (z mechanizmem samopozio-

muj¹cym), bardzo precyzyjnym uk³a-

dem kierowniczym (prawie jak w Im-

prezie WRX STi), niez³ymi hamulcami 

(konstruktorzy mówi¹ o du¿o wiêkszej 

skutecznoœci ni¿ w poprzedniku) i do-

prawiony rozs¹dn¹ porcj¹ elektroniki 

(…).

(…) Do tego ¿wawa szeœciocylindrówka 

(to rzecz jasna benzynowy bokser), 

p³aska na tyle, by zauwa¿alnie obni¿yæ 

œrodek ciê¿koœci auta, i tak o 140 kg (!) 

l¿ejszego od poprzednika. Wszystko to 

sprawia, ¿e Outback prowadzi siê 

nadspodziewanie spokojnie, pewnie 

i przyjemnie. Nie p³u¿y przodem, nie 

tañczy ty³em, nie k³adzie siê na za-

krêtach.

(…) Chc¹c sprawdziæ, gdzie le¿¹ gra-

nice mo¿liwoœci Outbacka, skrêcam na 

plac (…) Parê energicznych ruchów 

kierownic¹ i… Czy tu w ogóle jest uk³ad 

kontroli trakcji? Jest, a mimo to poz-

wala prowadziæ auto bokami.

Genialne!

„Samochody u¿ywane - katalog”

Auto Œwiat,

marzec-kwiecieñ 2004

Subaru Legacy:

Legacy to auto szczególne. Wystêpuje 

tylko z silnikami o przeciwsobnym 

uk³adzie cylindrów oraz napêdem na 4 

ko³a. Motory tego rodzaju cechuje 

znakomita kultura pracy, z kolei napêd 

4x4 pozwala bezpiecznie poruszaæ siê 

na ka¿dej nawierzchni. Awarie zda-

rzaj¹ siê sporadycznie(…)

Subaru Impreza:

Niewiele jest samochodów sporto-

wych o takiej wszechstronnoœci, wy-

trzyma³oœci mechanicznej jak Impre-

za. Rewelacyjne w³aœciwoœci jezdne, 

niepowtarzalny gang silnika i swoboda 

sterowania mocno wp³ywaj¹ na pod-

œwiadomoœæ kierowcy, budz¹c w nim 

sportowego ducha. Auto równie do-

brze sprawdza siê np. jako rodzinna 

limuzyna.
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A czy jest coœ takiego w Subaru, 
czym auta tej marki potrafi¹ urzec, 
zafascynowaæ kierowcê?

Ju¿ powiedzia³am czym Forester 
przekona³ mnie do siebie, ale zdarzy³a 
siê rzecz, której siê nie spodziewa³am. 
Nigdy nie poci¹ga³y mnie samochody 
sportowe. Do momentu kiedy nie prze-
jecha³am siê Subaru Imprez¹. To nie-
prawdopodobne - jej prêdkoœæ, pew-
noœæ z jak¹ porusza siê po drodze, czas 
w jakim pokona³am trasê Kraków-
Wroc³aw-Warszawa. Do tego dochodzi 
jeszcze poczucie solidnoœci i bezpie-
czeñstwa. No i to brzmienie silnika! 
W tym przypadku zweryfikowa³am 
kolejn¹ rzecz w moim ¿yciu - nie oce-
niaæ niczego, póki tego nie dotknê lub 
nie wypróbujê. Legacy i Outback to po 
prostu piêkne limuzyny z tym samym 
piêknym silnikiem. Outback ze 
wzglêdu na wy¿szy przeœwit odpo-
wiada³by mi bardziej. Ale jeszcze nie 
ten czas.

Jak radzi sobie Pani w œwiecie 
motoryzacji zdominowanym przez 
facetów? Czy kobiecie w Polsce 
³atwo jest byæ "kierowc¹"? 

Stereotyp "baby za kierownic¹"  
oczywiœcie istnieje, po czêœci s³usznie, 
ale dobrze je¿d¿¹cych panów te¿ jest 
niewiele. Radzê sobie dobrze, bo 

czêsto mam wra¿enie, ¿e wiem od nich 
wiêcej. Ale mam pewn¹ wygodê - na 
ogó³ to nie ja siê mocujê z drogami, 
a wszelkie trasy przemierzam na fotelu 
obok mojego przyjaciela, którego 
uwa¿am za bardzo dobrego kierowcê. 
Z kultur¹ na drodze jest tak samo 
s³abo jak z kultur¹ na co dzieñ. Ludzie 
swoj¹ osobowoœæ sadzaj¹ równie¿ za 
kierownicê.

Czy jazda samochodem sprzyja 
procesowi "tworzenia" - czyli np. 
wymyœlaniu piosenek, melodii?

Jazda s³u¿y skupieniu. Bywa, ¿e 
zabieram 10 p³yt i nie w³¹czam nic, 
tylko intensywnie myœlê w ciszy, albo 
wrêcz przeciwnie - s³uchaj¹c muzyki 
nabieram euforii. Czujê, ¿e jestem 
w stanie po wyjœciu nagraæ ca³¹ p³ytê.

Czy ma Pani jakiœ swój samochód 
marzeñ?

Na dziœ jest to Forester XT automat. 
Ale nie mogê nie zauwa¿yæ Volvo XC 
70, czy nieosi¹galnego Range Rovera. 
Podobaj¹ mi siê te¿ Saaby 9-3 Cabrio. 
Jest tych samochodów trochê.  

Dziêkujê za rozmowê. 

Rozmawia³:
£ukasz Kañski-Chmielewski 

"ZWRACAM UWAGÊ NA
 WIZERUNEK MARKI" 
- rozmowa z Kasi¹ Stankiewicz 

Jak zaczê³a siê Pani przygoda z sa-
mochodami?

Mo¿na powiedzieæ, ¿e moja przygoda 
zaczyna³a siê dwa razy. Pierwszy, kiedy 
jako nastolatka nagle zaczê³am jeŸdziæ 
z miasta do miasta z koncertami, 
robi¹c tysi¹ce kilometrów, a drugi raz 
w momencie kiedy zaczê³am dostrze-
gaæ ró¿nice w ich jakoœci. Zaczê³am 
rozró¿niaæ, czym jadê i jak jadê.

Co ceni Pani w nowoczesnych 
autach? Co sprawia, ¿e jakiœ sa-
mochód podoba siê Pani bardziej 
lub mniej?  

Z perspektywy czasu najbardziej ceniê 
samochody niezawodne. Jest to 
pewnie oczywiste dla ka¿dego, ale 
mam te¿ inne kryteria. Styl nadwozia, 
wnêtrze, bezpieczeñstwo, czy orygi-
nalnoœæ. Wa¿ne jest równie¿ przezna-
czenie i uniwersalnoœæ danego modelu. 
I nie ma co ukrywaæ, zwracam uwagê 
tak¿e na wizerunek marki.  Bior¹c to 
pod uwagê, naturaln¹ rzecz¹ jest 
zainteresowanie takimi markami jak 
Subaru, Volvo, czy Saab.

Mia³a Pani okazjê testowaæ ró¿ne 
modele Subaru. Który najbardziej 
siê Pani spodoba³?  

Ka¿dy z nich ma niew¹tpliwe zalety, ale 
jest inaczej ukierunkowany. Z racji 
bezpieczeñstwa czy mo¿liwoœci poru-
szania siê w ka¿dym terenie, nasze 
zainteresowanie jest skupione na 
Foresterze. Poza tym ceniê niepo-
zornoœæ. Forester spe³nia wiêkszoœæ 
zadañ auta ekskluzywnego, jednak 
jego wygl¹d zewnêtrzny tego nie 
ujawnia. Nie chcia³abym, ¿eby za-
brzmia³o to "cukierkowo" z racji tego, 
¿e udzielam Pañstwu wywiadu, ale po-
niewa¿ przegada³am ju¿ na ten temat 
tyle, mogê stwierdziæ, ¿e jest to auto 
idealne dla nas. Mój przyjaciel uwa¿a, 
¿e jest do tego piêkny, choæ z daleka  
przypomina Poloneza kombi. Pomijam 
jakoœæ dróg, ale mamy jeszcze tak¹ 
przypad³oœæ, ¿e du¿o podró¿ujemy po 
Polsce. Nie wybieramy przy tym 
najprostszych tras, ale takie, które 
wydaj¹ nam siê interesuj¹ce lub s¹ po 
prostu nieznane. W konsekwencji 
zdarza nam siê jechaæ przez leœne 
dukty i pola, co ju¿ dwa razy 
spowodowa³o pêkniecie miski olejowej 
w samochodzie, który terenowy nie 
jest. Z Foresterem taka jazda jest 
bardzo podniecaj¹ca; jego przeœwit 
i napêd 4x4 robi¹ swoje. Gdy zaczy-
namy siê spieszyæ, ³atwo przypomnieæ 
sobie, ¿e Forester XT osi¹ga ponad 170 
km i ok. 8 sek. do "setki". Jest czym 
przyspieszyæ, a wyprzedzanie tym 
samochodem jest po prostu bardziej 
bezpieczne.
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W roku 1997 system rotacyjny pozwa-
laj¹cy wybierac 8 lub 9 rajdów spoœród 14 
mo¿liwych, zast¹piony zosta³ takim, któ-
ry wprowadzi³ obowi¹zek udzia³u we 
wszystkich eliminacjach. Z powodu 
niezwykle napiêtego kalendarza rezy-
gnowano z wielu treningów, a przygo-
towania skrócono do koniecznego mini-
mum. Co prawda grupa A dalej istnia³a, 
jednak wielu producentów (z wyj¹tkiem 
Mitsubishi) przerzuci³o siê na samochody 
WRC (World Rally Car). Za³o¿enia by³y 
bardziej korzystne: wystarczy³o wypro-
dukowaæ 20 samochodów homologa-
cyjnych (tzw. „homologation specials”), 
ponadto istnia³a mo¿liwoœæ dodania tur-
bosprê¿arki  i napêdu na obie osie, nawet 
jeœli samochody seryjne takowych nie 
posiada³y. Na karoserii pojawi³y sie liczne 
otwory wentylacyjne i elementy polep-
szaj¹ce w³aœciwoœci aerodynamiczne. Ze 
wzglêdów bezpieczeñstwa moc nie 
zosta³a podniesiona, liczono jednak na 
lepsze osi¹gi w wyniku dopuszczalnych 
zmian w zawieszeniu oraz zmian systemu 
napêdowego poprawiaj¹cych w³aœciwoœci 
trakcyjne. 
Skrócone Odcinki Specjalne o d³ugoœci 
nie przekraczaj¹cej w sumie 400km do-
prowadzi³y do mniejszych ni¿ dotychczas 
ró¿nic czasowych pomiêdzy zawodni-
kami, a co za tym idzie - walka toczy³a siê 
ju¿ o pojedyncze sekundy (z perspektywy 
czasu wiemy, ¿e OS-y mia³y staæ siê 
jeszcze krótsze). W piêciu rajdach prze-
waga lidera nie przekracza³a dziesiêciu 
sekund i w takim wypadku nie dziwi³a ju¿ 
zaciêta walka Mäkinena i McRae. Mimo 
charakteru sprintowego rajdów, kierowcy 
w dalszym ci¹gu musieli byæ wytrwali. 
Coraz bardziej upodabniali siê do gwiazd 
pi³ki no¿nej lub Formu³y1 - musieli wal-
czyæ o sympatiê widzów siedz¹cych przed 
ekranami TV. Rajdy samochodowe za-
czê³y przyci¹gaæ coraz wiêcej fanów, co 
niestety nie zawsze jest tylko zalet¹. 
Wystarczy pomyœleæ o kibicach ucieka-
j¹cych z drogi dwadzieœcia metrów przed 
pêdz¹cym wozem w Portugalii lub o spor-
cie wymyœlonym przez widzów w Monte 
Carlo, jakim by³o rzucanie œniegiem na 

Salon Samochodowy Gruchel

Salon Samochodowy Gruchel istnieje 
od 1991r. Podstaw¹ dzia³alnoœci jest 
sprzeda¿ samochodów u¿ywanych 
wszystkich marek, w wiêkszoœci luksu-
sowych. Obok samochodów komiso-
wych do koñca 1999 roku prowadzona 
by³a dodatkowo sprzeda¿ nowych 
samochodów marki Nissan. Obecnie 
jest Autoryzowanym Dealerem marki 
Subaru oraz Hyundai. Na miejscu 
istnieje biuro kredytów i ubezpieczeñ. 
Proponowane formy zakupu: od 
gotówkowej, poprzez kredyt, po 
leasing w³¹cznie. Dodatkowo istnieje 
mo¿liwoœæ pozostawienia w rozliczeniu 
dotychczas u¿ywanego samochodu. 
Niedawno firma poszerzy³a swoj¹ dzia-

³alnoœæ o Biuro Turystyczne. 
Zadowolenie z wizyty w naszym salo-
nie zapewnia mi³a i rzeczowa obs³uga 
po³¹czona z mo¿liwoœci¹ jazdy próbnej 
samochodami testowymi.
Siedziba Subaru Gruchel znajduje siê 
w Miko³owie przy ul. Ró¿anej 1 (za 
Centrum Handlowym Auchan, przy 
miêdzynarodowej trasie w kierunku 

Gliwic i Opola).
Autoryzowanym serwisem w/w samo-
chodów zajmuje siê jedna z naj-
starszych na Œl¹sku firm motory-
zacyjnych ATS Edward Szczypka 
zlokalizowana przy ul. Strzechy 51.
Salon jest czynny w godzinach:
9.00 - 17.00.

drogê. 
Kierowcy SWRT mieli ciê¿ki orzech do 
zgryzienia. Ci¹gle zmieniaj¹ce siê wa-
runki pogodowe, problemy techniczne - 
- to tylko niektóre z k³opotów z jakimi 
musieli siê borykaæ. Mimo to jednak 
Pierro Liatti, bêd¹cy do tej pory raczej 
w cieniu Colina McRae, wygra³ po d³ugiej 
i ¿mudnej walce rajd Monte Carlo (w tym 
roku organizatorzy zrezygnowali ze 
s³ynnego odcinka nocnego na rzecz 
Super Special na ulicach Monako).
W sezonie 1997 popularne sta³o siê 
przezwisko Colina - „McCrash”.

Jego mêczy³y mniej k³opoty z technik¹, 
wiêcej z nerwami. Gdyby nie one, praw-
dopodobnie nie zabrak³oby mu jednego 
punktu na koñcu sezonu. Tu jednak 3 wy-
grane w obliczu tak wielu, bo czternastu 
rund, okaza³y siê byæ niewystarczaj¹ce. 
Ró¿nica w punktach dziel¹ca Mäkinena 
od McRae by³a najmniejsza od roku 1979. 
Dziêki ogólnie satysfakcjonuj¹cym wyni-
kom ca³ego zespo³u, Subaru zdoby³o mi-
strzostwo w klasyfikacji producentów 
rozgramiaj¹c przeciwników (przewaga 
nad Fordem  23 pkt).

Than Ju
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szkiem (popularna baseball'ówka).
Pamiêtajmy jednak o tym, ¿e majowe 
dni potrafi¹ byæ równie¿ ch³odne i nie-
przyjemne, a z zachmurzonego nieba 
czasami spadnie nawet deszcz.
W³aœnie w takich chwilach warto mieæ 
przy sobie kurtkê przeciwdeszczow¹ 
Subaru. Ta lekka, funkcjonalna kurtka 
wrêcz idealnie spe³nia swoje zadanie 
chroni¹c  w³aœciciela zarówno przed 
deszczem jak i wiatrem.
Chcia³bym zaanonsowaæ, i¿ ju¿ nie-
d³ugo uruchomimy dzia³ z akcesoriami 
dla najnowszych modeli Legacy, Out-
backa oraz Justy.
Na zakoñczenie jeszcze raz zapraszam 
wszystkich do odwiedzenia „Wirtu-
alnego sklepu Subaru”.

SIP - Janusz Dudek

Wiosenne zmiany w sklepie 
Subaru

Podczas ostatnich sobotnio-niedziel-
nych wycieczek za miasto wytrawni 
obserwatorzy otoczenia z pewnoœci¹ 
zauwa¿yli powoli zieleni¹ce siê drze-
wa, a na trasie spotkali kilku moto-
cyklistów - typowe oznaki wiosny.
Wraz z budz¹c¹ siê do ¿ycia natur¹, 
narastaj¹cy w nas optymizm oraz 
d³ugie kwietniowe i majowe weekendy 
sprawiaj¹, ¿e coraz czêœciej udajemy 
siê na przyjemne przeja¿d¿ki.

Wiosna to okres porz¹dków, spacerów 
i mi³oœci. W zwi¹zku z tym w³aœnie 
faktem postanowiliœmy dokonaæ kilku 
zmian równie¿ w internetowym sklepie 
Subaru (www.subaru.pl). W ostatnich 
dniach wprowadziliœmy do sprzeda¿y 
kilka ciekawych gad¿etów.

Jako pierwszy pojawi³ siê plecak 
Subaru o nowoczesnej stylizacji.  Ten 
pojemny, wykonany z grubego, nie-
przemakalnego materia³u (poliester) 
produkt stanowi interesuj¹c¹ pozycjê 
dla wszystkich lubi¹cych aktywnie 
spêdzaæ wolny czas. Idealny na krótkie 
wypady w góry jak i na spacery po lesie 
czy te¿ parku. Wygodê noszenia 
zapewniaj¹ szerokie ramiona plecaka 
wype³nione miêkk¹ wk³adk¹.

W zachowaniu porz¹dku wewn¹trz 
pomaga wszyta kieszeñ na ma³e 
przedmioty oraz na dokumenty. £atwy 
dostêp do wnêtrza umo¿liwiaj¹ fun-
kcjonalne zamki. Bardzo ³adne po³¹-
czenie kolorów jak i haftowane logo 
Subaru spraw

iaj¹, ¿e plecak ten mo¿e siê podobaæ.
Kolejn¹ nowoœci¹ s¹ dwa wzory 
t-shirt'ów. Wykonane z bawe³ny, lekkie 
i przewiewne.

Pierwszy z nich w tradycyjnym niebies-
kim kolorze z ma³ym, subtelnym logo 
Subaru  umieszczonym centralnie na 
klatce piersiowej. Na plecach nato-
miast naniesiony zosta³ bardzo du¿y, 
napis „SUBARU”. Tego typu stylistyka 
nawi¹zuje swym charakterem do raj-
dowych tradycji marki.

Drugi wzór koszulki stanowi odpo-
wiedŸ na coraz czêstsze Pañstwa syg-
na³y, aby wprowadziæ „coœ czarnego”. 
Zaprojektowany przez nas t-shirt wy-
ró¿nia du¿y znak Subaru w kolorze bia-
³ym wspaniale kontrastuj¹cy z t³em.

W sprzeda¿y pojawi³a siê na razie 
jedynie wersja próbna (20 szt.) w roz-
miarze XL. Oczywiœcie w przypadku 
zainteresowania w³aœnie t¹ wersj¹ 
wprowadzone zostan¹ i inne rozmiary. 
Aby ca³kowicie dope³niæ nasz¹ ofertê 
wiosenno-letnich gad¿etów Subaru, 
w najbli¿szym czasie w sprzeda¿y po-
jawi siê równie¿ nowa czapeczka z da-

POLO

KURTKA

CZAPECZKA

T-SHIRT



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

Klub Subaru

Szanowni Pañstwo!

Powodem nieco wczeœniejszego wydania dzi-
siejszego numeru  „Plejad” by³o przekazanie Pañ-
stwu ostatnich wskazówek dotycz¹cych Zlotu, 
bêd¹cego jednoczeœnie inauguracyjnym spotka-
niem Klubu Subaru. Mam nadziejê, ¿e zamiesz-
czone na poprzedzaj¹cych stronach informacje 
o samej imprezie dostarcz¹ Pañstwu niezbêdnych 
wskazówek. Zachêcam równie¿ do odwiedzenia 
uruchomionej specjalnie na potrzeby Zlotu 
strony internetowej www.zlot.subaru.pl.

Nasz¹ intencj¹ jest aby uczestnictwo w Klubie 
Subaru przynosi³o wymierne korzyœci fi- 
nansowe. Ze strony Subaru Import Polska za-
pewniamy:

- 5% rabatu na zakup czêœci i akcesoriów 
Subaru, 

- 5% rabatu na us³ugi w autoryzowanych ser-
wisach SUBARU na terenie kraju,

- rozszerzony pakiet assistance  tzw. „Assis-
tance Plus”,

- 5% rabatu na gad¿ety dostêpne w ofercie 
Sklepu Internetowego Subaru,

- ubezpieczenie NW.

Obecnie trwaj¹ ostatnie rozmowy z naszymi 
partnerami, którzy zg³osili swe zainteresowanie 
wspó³udzia³em w Klubie. W kolejnym numerze 
Plejad opublikujemy szczegó³ow¹ listê rabatów 
wynikaj¹cych  z posiadania karty cz³onkowskiej.
Lista w miarê rozwijania dzia³alnoœci klubowej 
bêdzie systematycznie rozszerzana.
Cz³onkostwo w Klubie bêdzie odp³atne, jednak 
symboliczny charakter sk³adek z pewnoœci¹ 
zrekompensuj¹ mo¿liwoœci jakie oferowane bêd¹ 
w zamian. Œrodki uzyskane ze sk³adek 
przeznaczymy na dzia³alnoœæ Klubu,  organizuj¹c 
co najmniej raz w roku ogólnopolskie spotkanie 
klubowe.
Do zobaczenia na Zlocie Plejad 2004!
SIP  Janusz Dudek
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Co robi osiemnastolatek jak kolega œmiga 
fur¹, a jemu gula roœnie z zazdroœci? ¯eby go 
franca nie udusi³a, zapisuje siê na kurs prawa 
jazdy i rozpoczyna studia teoretyczne. 
Poniewa¿ m³odzie¿ obyta jest z ruchem 
drogowym na co dzieñ, i przekonana jest o 
swojej szerokiej wiedzy w tym temacie, czym 
bardziej siê wczytuje w przepisy, tym bardziej 
mózg jej w poprzek staje. Teoria, z zaob-
serwowan¹ praktyk¹ maj¹ siê do siebie, jak 
frutti de mare do paprykarza szczeciñskiego. 
Przecie¿ z obserwacji jasno wynika, ¿e na 
zielonym œwietle siê jedzie, na ¿ó³tym siê 
szybko jedzie, a na czerwonym to ju¿ siê zap...
Przepisy mówi¹ inaczej!? Najpierw delikwent 
dzwoni do kolegi, co jest na podobnym etapie 
edukacji. Mo¿e ju¿ przerabia³? Kolega mówi 
bardzo niewyraŸnie, bo w³aœnie siê wczyta³ w 
temat i opad³a mu szczêka. Tamten dla 
odmiany myœla³, ¿e te œwiat³a, to dekoracja 
miasta, bo jakoœ nigdy nie zauwa¿y³ zale¿noœci 
przyczynowo-skutkowej pomiêdzy ruchem 
pojazdów i piechoty a kolorowymi œwiate³-
kami. No to kursant sprawdza, czy aby sprze-
dali mu polskie przepisy. Okazuje siê, ¿e 
polskie. To sprawdza czy aby nie stare. 
Owszem, autorem jest Pi³sudzki, ale nadal 
obowi¹zuj¹. Pozostaje zrobiæ to, czego 
nienawidzi… przyswoiæ wiedzê. S¹ podobno 
tacy, co testy zdawali trzydzieœci razy.
Podziwiam ludzi upartych, ale tych to siê bojê. 
Trzy pierwsze egzaminy, kursant traktuje jak 
w szkole - znaczy  uczy siê do nich. Efekt prze-
kracza jego mo¿liwoœci percepcji - 0 pkt. Na 
czwartym stosuje system LOTTO, czyli na 
chybi³ go pies. Pe³ny sukces  ale za to  zero 
wiedzy. Równoczeœnie z teori¹ delikwent za-
przyjaŸnia siê ze sprzêtem mechanicznym. 
-To okr¹g³e przed Panem jest dosyæ przydatne 
- wita go instruktor nauki jazdy. S¹ oczywiœcie 
m³odzi ludzie, którzy ju¿ umiej¹ jeŸdziæ. 
Skupmy siê jednak na tych, co tylko umi¹, bo 
widzieli na filmie SZYBCY I WŒCIEKLI, i na 
tych, co startuj¹ od zera, bo bilety do kina s¹ 
drogie. Wywiezienie na miasto takiego 
nepteka, co jeszcze nie kojarzy, ¿e wrzucenie 
biegu nale¿y poprzedziæ wciœniêciem sprzêg³a, 
wycieraczki go hipnotyzuj¹, a hamuje ci¹gn¹c 
kierownicê do siebie, jest wyrafinowanym 
okrucieñstwem przede wszystkim w stosunku 
do samego kursanta. Pomijam sprawê bloko-
wania ruchu ulicznego pojazdem porusza-
j¹cym siê z prêdkoœci¹ kulawego konia, bo 
wreszcie musi siê gdzieœ nauczyæ. W³aœciwie, 
to auto prowadzi szkoleniowiec lew¹ rêk¹, 
i operuje peda³ami, poniewa¿ kursant w tym 
czasie albo podziwia zakres ruchów lewarka, 
albo jest w nerwowym letargu, a ju¿ na pewno 
zajêty jest intensywnym poceniem siê. Gdyby 
by³ szkolony tak intensywnie jak siê poci, to po 
miesi¹cu móg³by prowadziæ taksówkê.  No… to 
akurat nie by³ dobry przyk³ad. Naturalnie 
jazda po mieœcie jest na tym etapie nieistotna, 
i odbywa siê tylko w celu udowodnienia kur-
santowi, ¿e jest ostatni¹ ofiar¹, a instruktor 
mistrzem œwiata. Pokaz mistrzostwa trwa 15 
minut, po czym nastêpuj¹ zajêcia z... 
cumowania promów kosmicznych do stacji 
orbitalnej z dok³adnoœci¹ do dwunastego 
miejsca po przecinku w skali metrycznej. Na 
tak zwanym PLACU NIEMRAWYM, zaczyna siê 
æwiczenia od korupcyjnego manewru, zwa-
nego „kopert¹”. Jest to manewr kluczowy dla 
ca³ego procesu szkolenia, bo s¹ ludzie, którzy 
nie wiedz¹ jak siê z kopert¹ obchodziæ. 
Egzaminatorzy nagminnie narzekaj¹, ¿e lu-
dzie nie maj¹ pojêcia o manewrze, a s¹ chamy, 
co potrafi¹ go wykonaæ w formacie A4 i to bez 
opisu, co ich zmusza do przeliczania.
Pomijaj¹c celow¹ chyba dwuznacznoœæ nazwy 
tego manewru, polega on w przybli¿eniu, na 
poruszaniu siê ruchem konia szachowego 
w prawo do ty³u. Je¿eli to ma czytaæ m³odzie¿, 
to chyba siê wyg³upi³em z tymi szachami.
Patrz¹c na wspomniany manewr przez pryz-
mat bocheñskiego spotkania Rz¹du z przy-
czep¹, wydaje siê on faktycznie kluczowy dla 

bezpieczeñstwa na naszych drogach. Tam ko-

perta zosta³a wykonana nieprawid³owo, i wy-

staj¹ce na drogê trzydzieœci centymetrów 

przyczepy mog³o spowodowaæ upadek Rz¹du, 

kryzys gospodarczy, g³ód, nêdzê, syf i malariê. 

Kolejnym manewrem, który nale¿y wykonaæ 

jedn¹ rêk¹, drug¹ w tym czasie d³ubi¹c w no-

sie, jest potwornie skomplikowany przejazd 

dziesiêciu metrów prosto i to przodem do 

przodu, a nastêpnie skrêcenie w prawo po 

krzywej zbli¿onej k¹tem do wartoœci okre-

œlaj¹cej temperaturê wrzenia wody, i zatrzy-

manie siê czterdzieœci centymetrów od ¿ó³tej 

jak kupa niemowlaka linii. Kochani, czter-

dzieœci centymetrów, CZTERDZIEŒCI!!!!! a nie 

trzydzieœci siedem koma dziewiêæ. To mo¿e 

Wam uratowaæ ¿ycie. Mê¿atki maj¹ z tym 

ogromne problemy, poniewa¿ m¹¿ im ca³e 

¿ycie wmawia³, ¿e te jego dwanaœcie cen-

tymetrów, to w rzeczywistoœci jest dwa-

dzieœcia piêæ. Je¿eli nie bêdziecie posiadaæ 

precyzyjnego wyczucia odleg³oœci, i przy par-

kowaniu oprzecie siê o czarne BMW z czar-

nymi szybami, to mo¿ecie nie prze¿yæ. A ju¿ 

na pewno nie przyjm¹ Was do NASA. Manewr 

„robienia gara¿u” przodem i ty³em, uwa¿am za 

ingerencjê w prywatne sprawy kursanta, bo 

guzik to kogo obchodzi, o któr¹ œcianê naszego 

prywatnego gara¿u rozpieprzymy sobie nasz¹ 

maskotkê. Poza tym s³owo „gara¿owanie” 

ludziom kojarzy siê ze wszystkim, ale z ga-

ra¿em dopiero na koñcu. Przychodzi czas na 

naukê manewru niewykonalnego, czyli nawra-

cania. Szkoleniowiec przez godzinê t³umaczy 

têpemu kursantowi, ¿e dotkniêcie opon¹ lub 

felg¹ krawê¿nika zostanie na egzaminie 

potraktowane jako skandaliczny przejaw wan-

dalizmu, i wywal¹ nas na spocony pysk.

Spanikowani, wykonujemy nawrót na szeœæ-

dziesi¹t razy, czyli do ca³kowitego zaparowa-

nia szyb. Po szeœciu godzinach mêczenia, 

tracimy wiarê w nasze umiejêtnoœci i trzy kilo 

wagi bie¿¹cej.  Poniewa¿ prawie ca³y proces 

naszego szkolenia odbywa siê na torze 

zamkniêtym, mo¿emy spokojnie startowaæ 

w wyœcigach DAYTONA. Niestety, egzamina-

torowi chodzi³o raczej o to, ¿eby ka¿dy hotel 

przyj¹³ nas w ciemno na boya, do parkowania 

samochodów. Na siedemnastym egzaminie 

„walimy siê” przy parkowaniu ty³em, co 

prawda a¿ o 0,7 cm, ale za to w naszej grupie 

jest taka laska, ¿e egzaminator zgubi³ ekierkê,  

i oznajmia ¿e… jedziemy na miasto.  JAK TO… 

NA MIASTO???!!! NA JAKIE MIASTO???!!! 

RANY BOSKIE… KTÓRÊDY SIÊ JEDZIE DO 

MIASTA!!!??? NO JAK… PRZECIE¯ TAM S¥ 

INNE  SAMOCHODY ! ! ! ! !  J A  SOB IE  

ZAPOMNIA£EM… ¯E TRZEBA PO MIEŒCIE!!!!! 

No ale nie po to szkoliliœmy siê tyle czasu 

z „KOPERTY”, ¿eby przepuœciæ tak¹ okazje, i to 

jeszcze jak mamy tetate z egzaminatorem. 

Przygotowujemy standardow¹ iloœæ biletów 

NBP, bierzemy szmatê do wycierania czo³a 

i ruszamy. Na mieœcie robimy szeœædziesi¹t 

„kangurów”, osiem razy przeje¿d¿amy na 

czerwonym œwietle, siedem razy stoimy na 

zielonym, osiemnaœcie razy wymuszamy 

pierwszeñstwo, przeje¿d¿amy chipsy… to 

znaczy chcia³em powiedzieæ… trzy psy, z czego 

dwa bieg³y po chodniku. Cudem omijamy na 

zebrach staruszkê z balkonikiem… co brawu-

rowo wtargnê³a na jezdniê, ale za to manewr 

kopertowy zaliczamy na szóstkê z wykrzyk-

nikiem. Koperta by³a prawid³owego formatu 

C6, pochodzi³a z ekskluzywnej papeterii i by³a 

opisana, ¿eby nie krêpowaæ egzaminatora 

przeliczaniem.

Po pó³torej miesi¹ca, otrzymujemy nasz¹ 

w³asn¹, prywatn¹, upragnion¹… licencjê na 

zabijanie.

W.B. - Matka chrzestna plejadowska.  

W nastêpnym numerze...

Relacja z pierwszego
spotkania Klubu Subaru

Szko³a Jazdy Subaru

Kolejna lekcja
jazdy terenowej

Samochody koncepcyjne
Subaru

Relacje z rajdów

LICENCJA KATEGORII „B” (a nie cacy)


