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PODATKI INACZEJ

1 Wstêp

Styczeñ to zazwyczaj okres obni¿onej sprzeda¿y, a tym 
samym mo¿liwoœæ zwiêkszonej koncentracji na planach 
marketingowych, szkoleniach i… porz¹dkach. Ponie-
wa¿ rok ubieg³y zakoñczy³ siê dla rozwoju Subaru w Pol-
sce znacznym sukcesem - iloœæ nowych samochodów 
naszej marki dopuszczonych do ruchu zwiêkszy³a siê 
w skali roku o 80% - tym bardziej oczekiwaliœmy pew-
nego "uspokojenia" zapotrzebowania na nowe samo-
chody w oczekiwaniu na produkcjê 2005. Nic bardziej 
mylnego - iloœæ nowych zamówieñ siêgnê³a liczby 82 
sztuk, co w skali miesi¹ca stanowi dla nas nowy rekord! 
Oznacza to dla nas mi³¹ œwiadomoœæ, ¿e obdarzacie 
nas Pañstwo jeszcze wiêkszym zaufaniem, ni¿ œmieliœ-
my mieæ nadziejê. A jednoczeœnie obligacjê do dalszego 
poprawiania jakoœci oferowanych przez nas us³ug.

Konstatuj¹c powy¿sze stwierdzenia chcia³bym niniej-
szym w imieniu w³asnym, za³ogi Subaru Import Polska 
a tak¿e naszych partnerów najserdeczniej Pañstwu, za 
okazane nam zaufanie, podziêkowaæ a jednoczeœnie 
zapewniæ, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, aby oferowa-
ne przez nas us³ugi w pe³ni odpowiada³y jakoœci ofero-
wanych przez nas samochodów .

Du¿¹ przyjemnoœæ sprawia mi tak¿e ¿ywy odzew i za-
interesowanie planowanym 2-gim Zlotem Plejad. 

Ze wzglêdów organizacyjnych (dostêpnoœæ bazy 
noclegowej) musieliœmy oryginalnie planowany na czer-
wiec termin prze³o¿yæ na ostatni weekend maja 
(27-29.05.2005). Jestem g³êboko przekonany, ¿e ci 
z Pañstwa, którzy przyjm¹ nasze zaproszenie nie bêd¹ 
tego ¿a³owali a wspólna zabawa pozostanie na d³ugo 
w naszej pamiêci.

W tym miejscu zamierza³em tak¿e zasygnalizowaæ 
wprowadzenie wersji specjalnej Legacy 2.0 kombi, która 
zostanie wprowadzona na rynek w kwietniu b.r. w iloœci 
50 sztuk.

Zamierza³em, albowiem ju¿ w dniu dzisiejszym wszyst-
kie samochody w tej wersji zosta³y sprzedane!

Nie czekaj¹c wiêc tym razem zbyt d³ugo ju¿ w tej chwili 
z przyjemnoœci¹ informujê Pañstwa, ¿e od czerwca bê-
dziemy oferowali specjaln¹ wersjê Forstera 2.0. Id¹c 
œladem ciesz¹cego siê nadzwyczajn¹ popularnoœci¹ 
w ubieg³ym roku Forestera 5-ive wprowadzimy we 
wspomnianym terminie jeszcze bardziej atrakcyjn¹ ce-
nowo wersjê Forester 6-ix. Szczegó³y ju¿ wkrótce!

Witold Rogalski
Dyrektor SIP
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Ale gdyby tê sumê odj¹æ od faktycznych 
p³atnoœci, to pi¹ty i szósty goœæ musieli 
by otrzymywaæ pieni¹dze za to, ¿e przy-
chodz¹!

A wiêc gospodarz zaproponowa³ goœ-
ciom, aby ka¿dy zap³aci³ mniej w tej 
proporcji, w jakiej ponosi koszta ra-
chunku. Usiad³ i wyliczy³ dla swych goœci 
nastêpuj¹c¹ propozycjê:

Pi¹ty goœæ, podobnie jak pierwszych 
czterech od zaraz nie musi p³aciæ nic 
(oszczêdnoœæ: 100%).

Szósty mia³by p³aciæ 2 Euro (oszczêd-
noœæ: 33%).

Siódmy zamiast 7, ju¿ tylko 5 Euro 
(28% oszczêdnoœci).

Ósmy mia³ by zap³aciæ 9 Euro, zamiast 
12 (25%).

Dziewi¹ty 14 zamiast 18 Euro (22%).

Dziesi¹ty goœæ, ten najbogatszy od za-
raz mia³by p³aciæ 49 Euro zamiast do-
tychczasowych 59 (16%).

Ka¿dy z szeœciu mia³by oszczêdnoœci, 
a pierwszych czterech dalej jad³oby za 
darmo.

Ale kiedy goœcie przed gospod¹ jeszcze 
raz przeliczyli propozycjê, okaza³o siê, 
¿e nie jest wcale tak idealna, jak myœle-
li. 

"Ja z tych 20 Euro otrzyma³em tylko 
1 Euro!" - powiedzia³ Szósty goœæ. Po 
czym wskaza³ na Dziesi¹tego, najbo-
gatszego: "Ale ten otrzyma 10 Euro!".

"Zgadza siê!" - zawo³a³ Pi¹ty. "Ja zaosz-
czêdzi³em tylko 1 Euro, a ten oszczêdzi 
dziesiêæ razy wiêcej !".

"Prawda!" - zawo³a³ Siódmy. "Dlaczego 
ja otrzymujê tylko 2 Euro, a on 10!? 
Znowu wszystko otrzymuj¹ tylko boga-
ci!".

"Chwileczkê!" - krzyknêli razem pierwsi 
czterej. "My nie otrzymaliœmy w ogóle 
nic! Ten system to wyzysk najubo¿-
szych!!".

I ca³a niezadowolona dziewi¹tka ruszy³a 
na Dziesi¹tego i sprawi³a mu zdrowe la-
nie.

Nastêpnego dnia Dziesi¹ty nie pojawi³ 
siê na obiedzie. 

A wiêc pozosta³ych dziewiêciu usiad³o 
razem i jad³o bez niego.

Ale gdy przysz³o do p³acenia rachunku, 
stwierdzili coœ niezwyk³ego: wszyscy 
razem nie mieli doœæ pieniêdzy, aby za-
p³aciæ choæ po³owê nale¿noœci!

I je¿eli nie umarli z g³odu, to dziwi¹ siê 
do dziœ.

Tak w³aœnie drogie dzieci funkcjonuje 
nasz system podatkowy.

Ci, którzy p³ac¹ najwiêcej podatków, 
odnios¹ te¿ najwiêksze korzyœci z ich 
obni¿enia.

Ale gdyby musieli p³aciæ za du¿o mo¿e 
siê zdarzyæ, ¿e po prostu nie pojawi¹ siê 
ju¿ przy wspólnym stole. W Szwajcarii 
czy na Karaibach jest te¿ du¿o œwiet-
nych restauracji!

Myœlê, ¿e powy¿sz¹ bajkê zrozumie 
ka¿de dziecko. Czy nasi ustawodawcy 
te¿?

* - nie trzeba t³umaczyæ, ¿e nie chodzi tu 
o nasz system podatkowy.

Witold Rogalski
Dyrektor SIP

Szanowni Pañstwo,

Obserwuj¹c medialne dyskusje na te-
maty polityczne ³atwo zauwa¿yæ, ¿e op-
rócz dominuj¹cych wszêdzie sprawo-
zdañ z (coraz mniej interesuj¹cych) 
dzia³añ niezliczonych komisji i podko-
misji popularnoœci¹ ciesz¹ siê tak¿e 
wszelkie "przecieki" dotycz¹ce zmian 
systemu podatkowego. Poniewa¿ domi-
nuj¹cym tenorem wypowiedzi pozosta-
j¹ populistyczne has³a "zabierzmy bo-
gatym" z wielkim zainteresowaniem ob-
serwujê zmiany zachodz¹ce… u na-
szych zachodnich s¹siadów. Albowiem 
w³aœnie w Niemczech, œladem innych 
zaawansowanych gospodarek kapitalis-
tycznych rz¹d zadecydowa³ o obni¿eniu 
podatków dochodowych. Œledz¹c dys-
kusjê na ten temat w prasie niemieckiej 
natrafi³em na interesuj¹cy artyku³ 
znanego profesora ekonomii, pana 
Davida R. Kammerschen z University of 
Georgia:

Jak wyt³umaczyæ dzieciom pryncy-
pia naszego systemu podatkowe-
go?*

Oto jedna z mo¿liwoœci:

Spróbujmy nasze plany obni¿ki podat-
ków sformu³owaæ takimi s³owami, aby 
ka¿dy móg³ je zrozumieæ.

Swego czasu by³o dziesiêciu mê¿czyzn, 
którzy codziennie razem szli na obiad 
do restauracji.

Rachunek wynosi³ zawsze dok³adnie 
100 Euro.

Goœcie p³acili rachunek podobnie, jak 
my nasze podatki, co wygl¹da³o mniej 
wiêcej tak:

Czterech Goœci, tych najbiedniejszych 
nie p³aci³o nic.

Pi¹ty p³aci³ 1 Euro.

Szósty p³aci³ 3 Euro.

Siódmy - 7 Euro.

Ósmy - 12 Euro.

Dziewi¹ty - 18 Euro.

Natomiast Dziesi¹ty, najbogatszy p³aci³ 
59 Euro.

Przez d³ugi czas funkcjonowa³o to bar-
dzo dobrze.

Codziennie przychodzili do restauracji 
i wszyscy byli zadowoleni.

Dopóki gospodarz nie wprowadzi³ nie-
oczekiwanie niepokoju:

"Poniewa¿ jesteœcie Pañstwo tak dobry-
mi goœæmi, chcê siê jakoœ zrewan¿owaæ. 
Od dzisiaj bêdziecie Pañstwo p³acili ju¿ 
tylko 80 Euro!".

Jak¿e mi³o ze strony gospodarza! Od 
dzisiaj jedzenie bêdzie kosztowa³o ju¿ 
tylko 80 Euro!

Ale grupa chcia³a koniecznie zachowaæ 
taki podzia³ p³atnoœci, jaki obowi¹zywa³ 
do tej pory.

Dla pierwszych czterech nie zmienia³o 
siê wiêc nic - dalej mogli jeœæ za darmo.

Jak jednak wygl¹da³o to dla pozosta-
³ych?

Jak mo¿na by³o podzieliæ zaoszczêdzo-
ne 20 Euro tak, aby ka¿dy coœ z tego 
mia³?

Szeœciu "p³atnych" goœci szybko stwier-
dzi³o, ¿e 20 Euro podzielone przez 6 oz-
nacza oszczêdnoœæ 3,33 Euro na osobê. 
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Mia³o byæ o kulturze lub o tech-
nice jazdy. Mia³y byæ w³asne 
refleksje o tym, jak "uk³adaæ so-
bie ¿ycie" z innymi kierowcami 
na drogach. Mia³o byæ trochê 
o sporcie, chcia³em nawet odro-
binê po¿artowaæ. Ale nie dzisiaj. 
Dzisiaj bêdzie o ¯YCIU. Tej zu-
pe³nie wyj¹tkowej, niepowta-
rzalnej wartoœci, w której wszy-
stko siê zawiera. Wspania³ej 
przygodzie bêd¹cej udzia³em 
ka¿dego z nas. Mo¿na j¹ prze¿yæ 
piêknie lub okropnie, ponuro 
lub weso³o. 

O tym jednak powinien decydowaæ w³aœ-
ciciel ¿ywota. Istotnym jest, aby "ko-
niec" by³ efektem naturalnego procesu 
biologicznego. 

Chcia³bym ¿yczyæ wszystkim czytaj¹-
cym, aby ka¿da chwila Waszego ¿ycia 
podlega³a szczególnej ochronie.

Niestety, je¿d¿¹c samochodem czêsto 
jesteœmy œwiadkami sytuacji, które naj-
³agodniej nazwaæ mo¿na brakiem sza-
cunku dla ¿ycia. To wynik bezmyœlnoœci, 
brawury, a czasem zwyk³ego zbiegu 
okolicznoœci.

W tym miejscu chcia³bym zwróciæ siê do 
Was, Drodzy Czytelnicy, z apelem o po-
moc. Proszê Was o to, abyœcie nie pozo-
stawali obojêtnymi wobec rozgrywaj¹-
cego siê obok dramatu. Nie jest istotne 
czy zagro¿enie ¿ycia ludzkiego jest efek-
tem wypadku komunikacyjnego, nag³e-
go ataku choroby, czy innych zdarzeñ. 
Wa¿ne, by staraæ siê walczyæ o zagro¿o-
ne ¿ycie. Musimy sobie wzajemnie po-
magaæ. Wiedzieæ, ¿e nigdy nie zostanie-
my sami. 

Nikomu nie wolno odwracaæ siê plecami, 
udawaæ, ¿e nie widzi. Nic nie warte jest 
t³umaczenie, ¿e nie wiemy jak, ¿e nie 
umiemy pomóc. To marna wymówka. 
O ¿ycie cz³owieka trzeba walczyæ, trzeba 
je chroniæ za wszelk¹ cenê. I nie ma zna-
czenia, czy osoba oczekuj¹c¹ pomocy 
jest Twoim bliskim czy kimœ zupe³nie ob-
cym. 

Zawsze mo¿na jakoœ pomóc, choæ wiem, 
¿e to nie zawsze jest ³atwe. W krytycz-
nych sytuacjach, ludzie potrzebuj¹cy 
pomocy s¹ czasem brudni, zakrwawie-
ni, wrêcz odra¿aj¹cy a - na dodatek - 

- nas samych parali¿uje strach. Mog¹ ro-
dziæ siê w nas ró¿ne negatywne emocje, 
ale to nie powinno mieæ znaczenia. Trze-
ba zawsze staraæ siê udzieliæ poszkodo-
wanym wsparcia. Proszê, nie odwracaj-
cie siê! Inaczej wszystko bêdzie pozba-
wione sensu. Zabezpieczyæ miejsce wy-

padku, mienie nasze i poszkodowanych, 
zadzwoniæ po pomoc - to zadania dla 
nas. W takich przypadkach musimy siê 
wspieraæ. 

Dziêki temu mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e 
mo¿e kiedyœ ktoœ nie zostawi nas czy na-
szych bliskich samych w trudnej chwili. 
Je¿eli komuœ choæ raz uda³o siê pomóc, 
uratowaæ czyjeœ ¿ycie, uchroniæ cz³owie-
ka przed najgorszym to ju¿ wie, jak 
wspania³e to uczucie. Uczucie dumy 
i szczêœcia, które pozostanie nam na za-
wsze. To wielka, z niczym nie porówny-
walna satysfakcja. Dajmy wiêc sobie 
i innym szansê. Proszê!

Jeden z nas widzia³ ostatnio, jak umiera 
cz³owiek - ofiara wypadku drogowego. 
Boleœnie tego doœwiadczy³, prze¿ywaj¹c 
w³asne przera¿enie i w³asn¹ bezsilnoœæ. 
Czêsto bywa tak, ¿e choæ bardzo siê sta-
ramy - nie udaje siê. To nic. Najwa¿niej-
sze, ¿e zrobiliœmy wszystko, co mogliœ-
my. To mój dzisiejszy apel.

Ze swojej strony obiecujê Wam, ¿e za-
wsze bêdê niós³ pomoc, ¿e nie odwrócê 
siê plecami, ¿e mo¿ecie na mnie liczyæ. 

Jeszcze raz b³agam Was o pomoc. Sze-
rokiej drogi!

Andrzej Lenczowski
Szko³a Jazdy Subaru

POMÓ¯MY INNYM W TRUDNYCH CHWILACH

PLEJADY 08/2005
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38. RAJD ¯UBRÓW

RSMP

W klasie dziennikarzy najlepsz¹ polsk¹ 
za³ogê tworzyli Tadeusz So³tys i Robert 
Czernecki z RMF FM (Renault Clio). We-
d³ug organizatorów ubieg³oroczny Rajd 
¯ubrów zgromadzi³ rekordow¹ liczbê 
uczestników - zg³osi³o siê prawie sto za-
³óg.

£ukasz Kañski-Chmielewski 
(WRC - Magazyn Rajdowy)

ZWYCIÊSTWO SOBIES£AWA 
ZASADY

Prawie sto za³óg wziê³o udzia³ w 38. 
Rajdzie ¯ubrów - presti¿owej imprezie 
rajdowej, rozgrywanej raz w roku na 
trasie z Krakowa do Zakopanego. 

Statuetkê "Z³otego ¯ubra" po raz kolej-
ny zdoby³ Sobies³aw Zasada, który po-
nad 30 lat temu by³ pomys³odawc¹ za-
wodów. Od tego czasu zawodnicy czyn-
nie uprawiaj¹cy sporty motorowe orga-
nizuj¹ rajd dla dawnych dzia³aczy, mi-
strzów kierownicy i amatorów. 

Tym razem w rolê sêdziów wcielili siê 
znani rajdowcy: Tomasz Czopik, Micha³ 
Bêbenek, Maciej Wis³awski, £ukasz 
Wroñski i Andrzej Górski. Od kilku lat 
w rajdzie startuj¹ coraz to nowsze i moc-
niejsze samochody. A chyba najbardziej 
popularnym modelem wœród kierowców 
amatorów jest Subaru Impreza. Na tra-
sie pojawi³o siê ponad 15 Imprez - od 
s³ynnej GT po najnowsz¹ Solberg Edi-
tion za kierownic¹ której, jako pierwszy 
na odcinki specjalne wyruszy³ Sobie-
s³aw Zasada. I w³aœnie najs³ynniejszy 
polski kierowca rajdowy zosta³ zwyciêz-
c¹ 38. Rajdu ̄ ubrów. 

Ozdob¹ imprezy by³a równie¿ grupa 
W³ochów z Historic Team Italia, którzy 
przyjechali tak legendarnymi pojazdami 

jak: Porsche Carrera, Lancia Fulvia, Lan-
cia Delta Integrale czy Lotus Europa. 

W kategorii goœci zwyciê¿y³ Andrzej Len-
czowski z pilotem Markiem Bafi¹ 
(Subaru Impreza), którzy z r¹k Sobie-
s³awa Zasady odebrali "Z³ot¹ Kierowni-
cê". Za³oga ta zdoby³a te¿ Puchar Janu-
sza Kuliga za najwiêksz¹ iloœæ wygra-
nych odcinków specjalnych.

BARBÓRKA DLA KUZAJA

Leszek Kuzaj i Maciej Szczepa-
niak zostali zwyciêzcami 42. 
Rajdu Warszawskiej Barbórki. 

Dla kierowcy zespo³u Subaru Poland Ral-
ly Team by³ to pierwszy triumf w tych 
niezwykle presti¿owych zawodach. "Ku-
ziemu" nie uda³o siê jednak wygraæ Kry-
terium Asów na ulicy Karowej - tam naj-
lepszy okaza³ siê W³och Paolo Andreucci. 

Za³oga Subaru Imprezy WRX STi wygra-
³a tylko odcinek specjalny na ¯eraniu, 
ale od pocz¹tku jecha³a najrówniej z ca-
³ej czo³ówki. Pierwszy oes: "Bemowo", 
wygra³ Tomasz Kuchar (Mitsubishi Lan-

cer Evo VII), a Kuzaj straci³ do wroc³a-
wianina tylko 1,2 sek. Po drugim oesie: 
"Cytadela", Subaru by³o ju¿ na prowa-
dzeniu, a wygrana na ¯eraniu pozwoli³a 
Kuzajowi umocniæ siê na pozycji lidera. 
W klasie II (auta z napêdem na jedn¹ 
oœ) na pocz¹tku wygrywa³ Andreucci 
(Fiat Punto S 1600), ale na wspomnianej 
"Cytadeli" zakopa³ siê w b³ocie i straci³ a¿ 
6 minut. 

Krzysztof Ho³owczyc, jad¹cy Subaru 
Imprez¹ WRX, po serii b³êdów zajmowa³ 
dopiero dziewi¹te miejsce. T³umy przy-
by³y na pierwsz¹ atrakcjê dnia - wyœcig 
równoleg³y. Kuchar pokona³ Kuzaja i od-

robi³ 1,3 sek. Po raz kolejny za kierowni-
c¹ N-grupowego Subaru usiad³ Damian 
Gielata. Kierowca z Kalwarii urwa³ jed-
nak pó³oœ na starcie do wyœcigu. 

Wreszcie nadesz³a "Karowa". Startowa³o 
w niej 30 zawodników. W tym roku s³yn-
ny "barbórkowy" oes zaskoczy³ wszyst-
kich... dobr¹ pogod¹ i such¹ nawierz-
chni¹. To z pewnoœci¹ pomog³o Paolo 
Andreucciemu "wykrêciæ" niesamowity 
czas: 1:55.4 sek. Wszyscy czekali na 
odpowiedŸ Kuzaja. Kierowca Subaru, 
dla którego celem strategicznym by³o 
zwyciêstwo w ca³ym rajdzie straci³ do 
zwyciêzcy 1,5 sek. By³ to dopiero czwar-
ty czas. Drugie miejsce na Karowej zaj¹³ 
Tomasz Czopik, a trzeci by³ Kuchar. Tak 
wiêc "Kuzi" móg³ siê cieszyæ ze zwyciês-
twa w klasyfikacji generalnej. Jak sam 
powiedzia³, postara siê "Karow¹" wygraæ 
w przysz³ym roku. Wœród przednionapê-
dówek triumfowa³ Micha³ Koœciuszko, 
który w ten sposób po¿egna³ siê ze swo-
im Oplem Cors¹ S 1600. 

W "Barbórce" wystartowa³y a¿ cztery 
N-grupowe Subaru Imprezy: oprócz Ku-
zaja, pojechali nimi Maciej Oleksowicz, 
Krzysztof Ho³owczyc i Damian Gielata. 
Ten ostatni nie wyklucza, ¿e o ile zgro-
madzi odpowiedni bud¿et, to pojedzie 
Imprez¹ pe³ny cykl Mistrzostw Polski. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 
(WRC - Magazyn Rajdowy)

PLEJADY 08/2005
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RAJD MONTE CARLO

ZDRADLIWA PRZE£ÊCZ 
I NIESFORNI KIBICE

Petter Solberg i Stéphane Sarrazin bar-
dzo liczyli na dobry wystêp w Rajdzie 
Monte Carlo, zawodach inauguruj¹cych 
sezon rajdowy 2005. Norweg  jak za-
wsze pe³en optymizmu i czu³ "g³ód wy-
grywania", a Francuz marzy³ o udanym 
debiucie za kierownic¹ fabrycznej 
Imprezy WRC. Zawodnicy Subaru mieli 
jednak pecha - Solberg nie dotar³ do me-
ty, a Sarrazin zaj¹³ dopiero 14 miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Zawody wy-
gra³ Sebastian Loeb (Citroën Xsara 
WRC).  

Pierwszy etap zapowiada³ siê bardzo 
obiecuj¹co. Spó³ka S&S zajmowa³a 
miejsca w pierwszej dziesi¹tce. Solberg 
by³ czwarty ze strat¹ 1:27.4 do prowa-
dz¹cego Loeba, a Sarazzin dziewi¹ty. 

Z pewnoœci¹ wyniki by³yby lepsze, gdy-
by nie... awaria uk³adu hamulcowego 
w obu Imprezach WRC. Nowe czêœci 
œci¹gano samolotem z Anglii. Zdradliwe 
trasy Monte Carlo pokaza³y swoje praw-
dziwe oblicze w czasie drugiego dnia za-
wodów. Najpierw uderzenia w betonow¹ 
barierê nie wytrzyma³ Citroën Xsara  
Francois Duvala i wicelider klasyfikacji 
generalnej musia³ siê wycofaæ z zawo-
dów. Wytrzyma³oœæ swoich "rajdówek" 
wielokrotnie sprawdzali równie¿: Marcus 

by³

Grönholm (Peugeot 307 WRC), Roman 
Kresta (Ford Focus WRC), czy Alexandre 
Bengue (Skoda Fabia WRC). Podobny 
los spotka³ pod koniec dnia Sarrazina. 
Kierowca Subaru uszkodzi³ zawieszenie 
i uk³ad kierowniczy. Nie by³ w stanie do-
jechaæ do mety. Na trasê wróci³ dziêki 
zasadzie SuperRally. Petter Solberg roz-
poczyna³ ostatni etap od czwartego 
miejsca i od razu przypomnia³ rywalom 
na co go staæ. Wygra³ dwa odcinki spec-
jalne i awansowa³ do pierwszej "trójki".

Niestety dwunasta próba okaza³a siê pe-
chowa. Najpierw kibice obrzucili samo-
chód Solberga œnie¿kami. Potem na 
s³ynnej prze³êczy Turini Norweg wpad³ 
w poœlizg i uderzy³ w ska³ê. Dok³adnie 

w tym samym miejscu co Marcus Grön-
holm. Kierowca Peugeota z urwanym 
ko³em zdo³a³ jednak dojechaæ do mety. 
Niestety Impreza WRC by³a znacznie 
bardziej zniszczona i zosta³a na prze³ê-
czy. Choæ Solberg za b³¹d wini³ raczej 
siebie, to Grönholm bez ogródek stwier-
dzi³, ¿e "rajd zdominowa³a ³obuzeria". 
Fin i Norweg wpadli w poœlizg na p³acie 
œniegu, który ktoœ specjalnie wysypa³ na 
drogê. Szef Subaru World Rally Team 
David Lapworth powiedzia³, ¿e "pomimo 
braku punktów jest zadowolony, a Suba-
ru swój potencja³ poka¿e w Rajdzie 
Szwecji". 

£ukasz Kañski-Chmielewski 
(WRC - Magazyn Rajdowy)

NOWI KIEROWCY SUBARU

FRANCUZ I AUSTRALIJCZYK 

W SUBARU 

Wiadomo ju¿, kto bêdzie partnerem 

Pettera Solberga w przysz³ym sezonie 

rajdowym w fabrycznym zespole Subaru 

World Rally Team. Do Norwega do³¹czyli 

Francuz Stéphane Sarrazin oraz Austra-

lijczyk Chris Atkinson. Sarrazin jest te-

gorocznym Rajdowym Mistrzem Francji 

i by³ym kierowc¹ testowym Formu³y 1. 

Jego ogromny talent mo¿na by³o poznaæ 

w czasie Rajdów Korsyki i Katalonii. 

Startuj¹c niefabrycznym modelem 

Subaru Imprezy WRC Sarrazin zaj¹³ 

w tych zawodach odpowiednio szóste 

i czwarte miejsce w klasyfikacji general-

nej.

To dla mnie wielki zaszczyt. Nie spodzie-

wa³em siê, ¿e Subaru zaproponuje mi 

wspó³pracê. Postaram siê nie zawieœæ 

oczekiwañ. Naszym celem na przysz³y 

rok bêdzie tytu³ mistrzowski w klasyfi-

kacji producentów, powiedzia³ 29-letni 

Francuz. Wiadomo, ¿e wystartuje przy-

najmniej w po³owie z 16 eliminacji raj-

dowych Mistrzostw Œwiata. Ju¿ w stycz-

niu partnerowa³ Solbergowi w Rajdzie 

Monte Carlo. 

O ile wyboru Sarrazina mo¿na by³o siê 

spodziewaæ, o tyle kolejna nominacja 

Subaru jest zupe³nym zaskoczeniem. 

Trzecim kierowc¹ japoñskiego zespo³u 

bêdzie Chris Atkinson. 24-latek z Aus-

tralii wywalczy³ tytu³ mistrzowski w Mi-

strzostwach Azji i Pacyfiku w klasie Su-

per 1600 za kierownic¹ Suzuki Ignis. 

Wzi¹³ równie¿ udzia³ w trzech eliminac-

jach Production Car WRC, startuj¹c Su-

baru Imprez¹ grupy N. David Lapworth, 

szef SWRT oœwiadczy³, ¿e wybór Atkin-

sona to kolejny dowód na to, ¿e Subaru 

stawia na m³odych utalentowanych za-

wodników. Podobnie mówi³ rok temu 

przy okazji anga¿u Mikko Hirvonena. Ale 

Fin najwyraŸniej nie spe³ni³ oczekiwañ 

i dlatego z niego zrezygnowano. Atkin-

son bêdzie mia³ zatem trudne zadanie. 

Swoje umiejêtnoœci bêdzie móg³ poka-

zaæ ju¿ w po³owie lutego podczas Rajdu 

Szwecji.

£ukasz Kañski-Chmielewski 

(WRC - Magazyn Rajdowy)

RSMŒPLEJADY 08/2005
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HO£EK W RAJDZIE DAKAR

Rajdy

samochodem, ale ju¿ zapowiedzia³ Sa-

harze rewan¿ w przysz³ym roku. Bo jak 

komuœ ziarenko piasku utkwi w sercu - 

- to ju¿ na ca³e ¿ycie.

Julian Obrocki
Auto Motor i Sport

By³y mistrz Europy, Krzysztof Ho-
³owczyc, zakochany i to z wza-
jemnoœci¹ w Subaru, podj¹³ 
w tym roku najwiêksze w jego 
bogatej i wieloletniej karierze 
wyzwanie - pokonanie Sahary - 
- bezkresnego oceanu piasku 
i ska³ i osi¹gniêcie mety Rajdu 
Dakar.

W historii motoryzacji nie by³o dotych-

czas trudniejszej próby ni¿ Rajd Dakar. 

Co roku w styczniu, tradycyjnie w syl-

westrow¹ noc, setki œmia³ków moto-

cyklami, samochodami, ciê¿arówkami 

i ró¿nymi "samoróbami", bo w tym raj-

dzie regulamin dopuszcza takie "wyna-

lazki", rusza do prawie beznadziejnej 

walki z bezwzglêdn¹ pustyni¹. Na po-

cz¹tku pe³ni tupetu, odwagi i pewnoœci 

siebie, potem nabieraj¹ pokory wobec 

surowych praw dzikiej przyrody.

W wiêkszoœci trac¹ swe pojazdy na 

pustkowiu, a metê w Dakarze, po wielu 

tygodniach zmagañ i ogromnego wysi³-

ku  osi¹gaj¹ tylko najlepsi.

Krzysztof Ho³owczyc, absolutny debiu-

tant na Saharze, wyruszy³ na spotkanie 

z t¹ wielk¹ przygod¹ w towarzystwie 

swego wieloletniego rajdowego partne-

ra i sprawdzonego przyjaciela, te¿ afry-

kañskiego debiutanta - Jean-Marca 

Fortina. Od razu, co nieczêsto siê zda-

rza, w pierwszym starcie osi¹gnêli me-

tê, chocia¿ pustynia nie szczêdzi³a im 

emocji, przygód, zaskoczeñ i adrena-

liny. £¹cznie z brakiem paliwa na kom-

pletnym odludziu i wielogodzinnym na 

nie czekaniem. 

Pomimo du¿ego doœwiadczenia nie 

osi¹gnêli Dakaru wielcy, startuj¹cy 

w barwach bogatych, oficjalnych tea-

mów fabrycznych utytu³owani fawory-

ci, czêsto byli mistrzowie œwiata, jak 

Colin McRae, Kenjiro Shinozuka, Hiro-

shi Masuoka, Juha Kankkunen, Grego-

ire de Mevius, Jean-Luis Schlesser. Sa-

hara okaza³a siê silniejsza. W wypad-

kach na pustyni zginêli niestety dwaj 

czo³owi motocykliœci - W³och Fabrizio 

Meoni i Hiszpan Jose Manuel Perez. 

Ostatecznie motocyklem najszybciej 

pokona³ Saharê Francuz Despres, sa-

mochodem jego rodak Peterhansel, 

a ciê¿arówk¹ Rosjanin Kabirow. Ho³ow-

czyc osi¹gn¹³ metê bardzo zmêczonym 

PLEJADY 08/2005
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OFERTA SPECJALNA DLA KLIENTÓW SUBARU

W Subaru Imprezie, któr¹ Leszek Kuzaj 

i Maciej Szczepaniak jechali po tytu³ 

Rajdowych Mistrzów Polski 2004, stoso-

wano oleje . 

Mistrzowie Polski wysoko ocenili zalety 

naszych produktów, których niezawod-

noœæ mieli okazjê sprawdziæ w ekstre-

malnych warunkach. A czy Pañstwo wy-

próbowali ju¿ oleje 

Valvoline

Valvoline?

Sami Pañstwo zadecydujecie o wyborze 

kosmetyku: 

Premium Protectant 

lub Glass Cleaner

Eagle One Premium Protectant czyœci 

i zabezpiecza elementy samochodu wy-

konane z winylu, plastiku i gumy. Na-

tomiast Eagle One Glass Cleaner dba 

o szyby oraz pomaga pozbyæ siê wszel-

kich zanieczyszczeñ zebranych podczas 

jazdy. Zastosowany we wnêtrzu pojaz-

du - Glass Cleaner - usunie pozosta³oœci 

dymu papierosowego oraz osadzaj¹c¹ 

siê na szybach "mg³ê winylow¹", wywo-

³ywan¹ parowaniem winylu, plastiku 

i skóry.

PLEJADY 08/2005

Valvoline

Valvoline

Valvoline

Valvoline

Valvoline 

 jest najstarsz¹ na œwiecie 

mark¹ olejów samochodowych, której 

produkty opracowywane s¹ z uwzglêd-

nieniem doœwiadczeñ mistrzów kierow-

nicy i przez nich samych testowane pod-

czas niezwykle wymagaj¹cych prób raj-

dowych.

Najœwie¿szym efektem prac prowadzo-

nych w laboratoriach  jest olej 

SynPower, zalecany do stosowania 

w nowoczesnych silnikach. Najwy¿szej 

jakoœci baza syntetyczna oleju wzboga-

cona zosta³a pakietem dodatków uszla-

chetniaj¹cych najnowszej generacji. 

Zastosowane w produkcji SynPower 

sk³adniki zapewniaj¹ doskona³¹ ochro-

nê silnika, a tak¿e redukuj¹ zu¿ycie sa-

mego oleju, jak te¿ paliwa. SynPower 

dba o silnik samochodu i wyd³u¿a jego 

¿ywotnoœæ. 

OLEJ  JEST ZALECANY 

PRZEZ SUBARU IMPORT POLSKA.

Dla w³aœcicieli Subaru firma  

przygotowa³a specjaln¹ promocjê, któ-

ra rozpocznie siê ju¿ 1 marca. Jej zasa-

dy s¹ proste:

Ka¿dy klient, kupuj¹cy lub 

wymieniaj¹cy olej 

w autoryzowanym salonie Subaru, 

otrzyma gratis kosmetyk z linii 

EAGLE ONE, przeznaczony do 

pielêgnacji samochodu.

Porady serwisowe
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OSI¥GNIÊCIA SUBARU 2004

Fuji Heavy Industries

marka:

narodowoœæ:

wiek: 

rodzina:

konstrukcja:

zainteresowania:

umiejêtnoœci: 

cechy szczególne:

adres: 

PLEJADY 08/2005

RESUMÉ ZA 2004

Wa¿niejsze nagrody, wyró¿nienia i osi¹gniêcia:

- w amerykañskim Programie Oceny Nowych Samochodów (NCAP) Subaru Outback 
uzyska³ najwy¿sz¹ notê (5 gwiazdek) w czo³owych i bocznych testach zderzenio-
wych dla pozycji kierowcy i pasa¿era;

- w australijskiej edycji Programu (ANCAP) Subaru Legacy oraz Subaru Outback 
uzyska³y najwy¿sz¹ notê piêciu gwiazdek, przy czym liczba punktów przyznanych 
obu pojazdom by³a najwy¿sza w dotychczasowej historii testów zderzeniowych 
w Australii;

- niemiecki magazyn motoryzacyjny "Auto Bild Alles Allrad" poœwiêcony problema-
tyce pojazdów napêdzanych na cztery ko³a przyzna³ Subaru Legacy tytu³ "Samo-
chodu Roku 2004" w kategorii œrednich aut osobowych napêdzanych na cztery 
ko³a;

- Subaru Liberty (Legacy) 2,5i otrzyma³ w Nowej Zelandii tytu³ "Samochodu Roku 
2004" oraz tytu³ najlepszego samochodu "œredniej wielkoœci". Oba wyró¿nienia 
przyznane zosta³y przez Automobil Klub Nowej Zelandii wspólnie z jednym z kra-
jowych magazynów motoryzacyjnych;

- w dorocznym teœcie przeprowadzonym przez australijski dziennik "The Melbourne 
Herald Sun", Subaru Liberty (Legacy) 3.0R Spec. B zosta³ uznany "Najlepszym 
Samochodem Japoñskim Roku 2004". Dziennikarze docenili w Liberty inspiru-
j¹c¹ kombinacjê luksusu, dobrego stylu i dynamiki;

- australijski "Queensland Country Life Magazine" uhonorowa³ Subaru Forestera 2.5 
XT tytu³ami: "Queensland Country Car" oraz "Recreational Car" Roku 2004;

- czytelnicy amerykañskiego magazynu "Road&Track" przyznali Subaru Imprezie 
WRX STi tytu³ "Najlepszego Samochodu Roku 2004";

- w rozgrywanym w Wielkiej Brytanii presti¿owym konkursie, w którym oceniane s¹ 
w³aœciwoœci holownicze samochodów osobowych, Subaru Forester 2.0 XT zdoby³ 
tytu³ "The Towcar of the Year 2005" w kategorii "4x4 Compact";

- po³udniowoafrykañski magazyn motoryzacyjny przyzna³ Foresterowi tytu³ "Naj-
lepszego SUV'a w Po³udniowej Afryce w Roku 2004";

- Subaru R2 osi¹gn¹³ najlepszy wynik w przeprowadzonych przez firmê J. D. Power 
Asia Pacific badaniach nad "jakoœci¹ pocz¹tkow¹" w klasie ma³ych samochodów 
(K-cars) produkowanych w Japonii. Spoœród 10 testowanych modeli, wœród któ-
rych poza Subaru znalaz³y siê auta Suzuki, Nissan, Daihatsu oraz Mitsubishi, w³aœ-
nie Subaru R2 osi¹gn¹³ najni¿szy wskaŸnik problemów na poziomie 80 na 100;

- zrzeszona w The Automotive Researchers' & Journalists' Conference of Japan gru-
pa japoñskich dziennikarzy i specjalistów do spraw motoryzacji przyzna³a swoj¹ 
nagrodê za 2004 rok dla "Najlepszego Ma³ego Samochodu Osobowego" - Su-
baru R2. W ocenie koñcowej wyró¿niono op³ywow¹ sylwetkê, doskona³e parametry 
przyspieszenia, stabilnoœæ podczas jazdy oraz wysok¹ efektywnoœæ zu¿ycia paliwa;

- zwyciêstwo w klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Pol-
ski wywalczy³a za³oga Subaru Poland Rally Team: Leszek Kuzaj i Maciej Szczepa-
niak.

Subaru

"Japoñczyk"

ponadczasowy

"wielomodelowa": od ma³ych R1 i R2, poprzez Imprezê, 
Legacy, Outbacka i Forestera a¿ po najnowszy i najwiêkszy 
w rodzinie - Subaru B9 Tribeca

wzmocniona, o wysokiej odpornoœci na zderzenia
(najwy¿sze oceny w NCAP)

od rekreacji po wyczyn sportowy

stabilna jazda w ka¿dych warunkach

symetryczny napêd na wszystkie cztery ko³a 
i nisko umieszczony œrodek ciê¿koœci zapewniaj¹ce 
najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa aktywnego

www.subaru.pl
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TRIBECA

Nowoœci

Puszczaj¹c wodze wyobraŸni, mo¿na 

"zobaczyæ", jak po kilku precyzyjnych 

uderzeniach kamienny monolit ujawni³ 

skrywan¹ we wnêtrzu formê. Natural-

nie forma ta nie pozosta³a surowa: na-

dano jej ³uki i zaokr¹glenia, przed³u¿ono 

delikatnie dach z ty³u samochodu i silnie 

zaakcentowano nadkola. Wszystkie te 

elementy dynamizuj¹ wygl¹d karoserii. 

Nale¿y uznaæ jednak, ¿e zabiegi te nie 

doprowadzi³y do rozbicia pierwotnego 

zamys³u. Pojazd cechuje masywna, pe³-

na mocy i dostojeñstwa bry³a. Szczegól-

n¹ rolê pe³ni opisywany szczegó³owo 

w poprzednim numerze "Plejad" nowy 

grill, bêd¹cy najbardziej noœnym ele-

mentem nowego, "zunifikowanego wi-

zerunku Subaru". Przeznaczona na razie 

na rynki amerykañskie (USA, Kanada 

i Chile) Tribeca, bêdzie mia³a znacznie 

wiêksze oddzia³ywanie w œwiecie, jako 

promotor nowego wizerunku, od wypo-

sa¿onego w nowy grill, a sprzedawanego 

wy³¹cznie w Japonii, Subaru R2. 

WEWN¥TRZ…

Wnêtrze Subaru Tribeca mo¿e kojarzyæ 

siê z pe³nym ju¿ nie tyle elegancji, co 

luksusu kokpitem ma³ego, pasa¿erskie-

go odrzutowca. Ju¿ sam kszta³t i sposób 

SUBARU B9 TRIBECA 

ALBO CIERPLIWOŒÆ 

WYNAGRODZONA

Niczym w klasycznym suspensie 

wieœci o nowym produkcie Subaru 

s¹czy³y siê w sieci od kilku miesiêcy. 

Internetowe fora pe³ne by³y domys-

³ów i przewidywañ na temat wyg-

l¹du i parametrów nowej jednostki 

flagowej japoñskiej marki. Du¿¹ re-

zerwê w tamtym okresie zachowy-

wa³ koncern Fuji Heavy Industries, 

który - poza lakoniczn¹ zapowiedzi¹ 

swojej nowoœci - ogranicza³ siê do 

kierowania "zwrotami akcji". Ju¿ to 

publikuj¹c w sieci szkic nowego au-

ta, ju¿ to - niemal w ostatniej chwili  

zmieniaj¹c symbol nowego Subaru 

z B9X na B9, czy wreszcie t³umacz¹c 

pochodzenie nazwy TRIBECA od 

TRIangel BElow CAnal Street, mod-

nej dzielnicy Nowego Jorku. Ale có¿, 

takie s¹ prawa marketingu. Apoge-

um tego szaleñstwa by³o pojawie-

nie siê w jednej z witryn interneto-

wych "szpiegowskich" zdjêæ nowe-

go auta Subaru. Zdjêæ, które - chyba 

szczêœliwie i tak nie ukaza³y w pe³ni 

tego, co zobaczyliœmy podczas ofic-

jalnej premiery na Salonie w Detroit 

10 stycznia 2005 roku. 

Tribeca zaliczana jest do kategorii pojaz-

dów okreœlanych mianem "crossover", 

a wiêc samochodów przekraczaj¹cych 

granice klas. "Przekraczanie" odnosi siê 

w istocie do wszechstronnoœci "cross-

overów", które - zachowuj¹c mo¿liwie 

najwy¿szy komfort jazdy - doskonale 

sprawdzaj¹ siê zarówno w warunkach 

standardowych, jak i terenowych. Mó-

wi¹c najproœciej, pojazdy z tej kategorii 

³¹cz¹ w sobie cechy samochodów osobo-

wych, sportowych i terenowych. Spogl¹-

daj¹c na nowe Subaru przez pryzmat 

historii FHI mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e 

Tribeca jest zwieñczeniem procesu, któ-

rego pocz¹tek siêga, co najmniej, lat 90. 

Jego celem mog³o byæ rozwi¹zanie 

trzech zagadnieñ: stworzenie du¿ego 

podwozia, zbudowania na nim samocho-

du, który by³by w stanie pomieœciæ po-

nadstandardow¹ liczbê pasa¿erów 

i  wreszcie - wyposa¿enie takiego auta 

we w³aœciwoœci pozwalaj¹ce zaliczyæ je 

do kategorii "crossover". Choæ w oficjal-

nych materia³ach informacyjnych pro-

ducenta Subaru B9 Tribeca reklamowa-

na jest jako pierwszy 7-osobowy SUV 

w historii FHI, warto pamiêtaæ o "przy-

miarkach", jakie od lat czyni³ japoñski 

koncern. Mo¿na wyró¿niæ ca³¹ "liniê" 

samochodów koncepcyjnych, opartych 

na podwoziach o du¿ych rozmiarach: 

Subaru SVX (1995), Subaru Fleet X 

(1999) oraz model WX-01 (2001) bêd¹-

cy pierwsz¹ konstrukcj¹ pomyœlan¹ dla 

7 osób. W zakresie rozmiaru podwozia 

Tribecê poprzedza³ jeszcze… sportowy 

B11S, który zreszt¹ wci¹¿ pozostaje naj-

szersz¹ konstrukcj¹ w dziejach Subaru.

Z ZEWN¥TRZ…

Wyra¿enie w stylizacji karoserii cech 

w³aœciwych pojazdom z trzech ró¿nych 

od siebie grup by³o zadaniem wielce ry-

zykownym, ale projektanci Subaru po-

radzili sobie z nim w sposób genialny. 

Dostojny, wrêcz monumentalny wygl¹d 

auta sugeruje, ¿e odwo³ano siê do jed-

nej, wspólnej wszystkim pojazdom ce-

chy, jak¹ jest moc. Tym te¿ chyba mo¿-

na t³umaczyæ bardzo rzeŸbiarskie podej-

œcie do kszta³towania sylwetki Tribeci. 

PLEJADY 08/2005
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TRIBECA

Nowoœci

rozmieszczenia przednich foteli oraz wy-

gl¹d deski rozdzielczej przenosz¹ do 

wnêtrza - ewokowane w karoserii przez 

grill - skojarzenia z awiacj¹. Centralne 

miejsce konsoli zajmuje siedmiocalowy 

ekran komputera pok³adowego, poni¿ej 

którego umieszczono kontrolki do obs³u-

gi wa¿niejszych funkcji pojazdu. Kierow-

ca ma do dyspozycji du¿e, elektrolumi-

nescencyjne zegary i ergonomiczn¹ 

dŸwigniê zmiany biegów. Wszystkie 

wa¿niejsze elementy wyposa¿enia wnê-

trza: od konsoli a¿ po uchwyty na napoje 

s¹ delikatnie podœwietlane. Poza tak 

oczywistymi elementami jak podgrze-

wane przednie siedzenia, elektrycznie 

uchylany i przesuwany szyberdach, cen-

tralny zamek z pilotem i alarm z czujni-

kami drzwiowymi, Tribeca mo¿e zostaæ 

tak¿e wyposa¿ona w dziewiêciocalowy 

ekran zamontowany w suficie, odtwa-

rzacz DVD z konsol¹ gier i kamer¹ video. 

W tylnej czêœci samochodu znajduje siê 

miejsce dla dwóch dodatkowych osób 

(5+2). W razie potrzeby, zarówno sie-

dzenia w drugim, jak i w trzecim rzêdzie 

mog¹ zostaæ z³o¿one, dostarczaj¹c do-

datkowej przestrzeni ³adunkowej.

PODCZAS JAZDY…

BEZPIECZNEJ JAZDY

Samochód wyposa¿ony jest w 6-cio cy-

lindrowy, 3-litrowy silnik typu "bokser", 

który zapewnia minimalne wibracje 

i p³ynne przyspieszenie. Symetryczny 

napêd na ka¿de z czterech kó³ wraz 

z nisko umieszczonym œrodkiem ciê¿-

koœci zapewnia wa¿¹cemu prawie dwie 

tony (1925kg) pojazdowi bezpieczne 

i stabilne prowadzenie, a du¿y przeœwit 

(213mm) umo¿liwia jazdê tak¿e w wa-

runkach terenowych. W Tribece zastoso-

wano now¹ konstrukcjê podwójnych wa-

haczy w tylnym zawieszeniu, która re-

dukuje wibracje przenoszone przez ko³a 

i podnosi komfort jazdy. Jednak tym, co 

zwraca szczególn¹ uwagê, jest… szacu-

nek producenta dla ludzkiego zdrowia 

i ¿ycia. Samochód posiada aktywowane 

obecnoœci¹ pasa¿era i kierowcy, dwu-

stopniowe przednie poduszki powietrz-

ne, zamontowane w fotelach poduszki 

boczne oraz kurtyny powietrzne. Nad 

bezpieczeñstwem czuwaj¹ tak¿e czujni-

ki ciœnienia w oponach oraz czterokana-

³owy ABS wsparty EBDC (Electronic 

Break Force Distribution) dla wzmocnie-

nia bezpieczeñstwa aktywnego. Tribeca 

wyposa¿ona jest tak¿e w system VDC 

(Vehicle Dynamics Control) który dys-

trybuuje do ka¿dego z kó³ odpowiedni¹ 

dawkê mocy, a tak¿e monitoruje dane 

pochodz¹ce z ABS dostosowuj¹c do po-

trzeb si³ê hamowania w ka¿dym z kó³. 

Co w tym takiego niezwyk³ego? Ano to, 

¿e wszystkie te elementy pasywnego 

i aktywnego bezpieczeñstwa znajduj¹ 

siê w standardowym wyposa¿eniu ka¿-

dego Subaru Tribeca…

Subaru B9 Tribeca to kolejne, jeszcze 

doskonalsze zmaterializowanie koncep-

cji Sport Utility Vehicle. Nowy produkt 

FHI bêdzie na pewno interesuj¹c¹ ofert¹ 

dla posiadaczy Outbacka czy Legacy, 

którzy chcieliby nadal dysponowaæ dos-

kona³ymi w³aœciwoœciami jezdnymi swo-

jego auta, cieszyæ siê stabilnoœci¹ i bez-

pieczeñstwem, a jednoczeœnie poruszaæ 

siê samochodem o jeszcze bardziej 

przestronnym wnêtrzu, bogatszym wy-

posa¿eniu i niebanalnej stylizacji. 

Kierowców dopiero rozpoczynaj¹cych 

swoj¹ przygodê z Subaru, zaskoczy 

efektywne po³¹czenie pozornie sprzecz-

nych cech, dziêki któremu Tribec¹ mo¿-

na przewieŸæ ponadstandardow¹ liczbê 

pasa¿erów, poruszaj¹c siê przy tym dy-

namicznie i w pe³ni panuj¹c nad pojaz-

dem, bez wzglêdu na warunki drogowe. 

Ale có¿, takie w³aœnie jest Subaru: po-

s³uszne kierowcy i bezpieczne!

Quiet
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SUBARU EMOTION 2004

SUBARU Import Polska

na efektown¹ jazdê poœlizgami. Nauka 

z pewnoœci¹ przyda³a siê wszystkim. 

Dziêki spotkaniu w Kamieniu Œl¹skim 

mo¿na by³o znacznie wiêcej dowiedzieæ 

siê o rajdach, samochodach i o... sobie. 

A doœwiadczenie zdobyte podczas "Su-

baru Emotion" z pewnoœci¹ zaprocen-

tuje, kiedy zostaniemy sam na sam 

z naszym Subaru i z nie zawsze równ¹ 

i prost¹ drog¹. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 

(WRC - Magazyn Rajdowy)

EMOCJE Z SUBARU I KUZAJEM 

W jaki sposób najlepiej sprawdziæ rajdo-

we koneksje samochodu, którym poru-

szamy siê po drogach? Porównuj¹c go 

z prawdziw¹ "rajdówk¹", najlepiej na 

torze i pod okiem fachowego instrukto-

ra. A je¿eli tym ostatnim jest sam Le-

szek Kuzaj, to z pewnoœci¹ wiele mo¿na 

siê nauczyæ. Na pocz¹tku grudnia na 

torze w Kamieniu Œl¹skim odby³a siê 

impreza pod nazw¹ "Subaru Emotion". 

Przez kilka dni wszyscy chêtni mogli za-

poznaæ siê z najnowszymi modelami 

Subaru i przetestowaæ je pod okiem 

doœwiadczonych instruktorów - oprócz 

"Kuziego" uczestnikom pomagali Jaro-

s³aw Kazberuk i Waldemar Doskocz. 

W rolach g³ównych wyst¹pi³y najpopu-

larniejsze modele Subaru: Impreza 

WRX, Impreza WRX STi, Legacy 2.0, 

Legacy 3.0 R Spec. B, Outback oraz naj-

nowszy Forester 2.5 XT. Nie zabrak³o li-

mitowanej wersji Imprezy STi - Solberg 

Edition i prawdziwej "rajdówki" - Impre-

zy WRX grupy N, któr¹ Kuzaj zdoby³ 

w tym roku tytu³ Mistrza Polski. 

Chodzi³o g³ównie o pokazanie technolo-

gii, które Subaru stosuje w swoich sa-

mochodach: symetrycznego uk³adu na-

pêdowego na wszystkie ko³a, czy silnika 

typu bokser. Umiejêtne wykorzystanie 

mocy w takich samochodach w ró¿nych 

warunkach przyczynia siê do bezpiecz-

nej jazdy w codziennym ruchu, t³uma-

czy³ Kuzaj. 

Przejazd po wytyczonej trasie pe³nej 

podchwytliwych zakrêtów i nawrotów, 

z prêdkoœciami zbli¿onymi do osi¹ga-

nych na odcinkach specjalnych dostar-

czy³ wiele emocji. Choæ nie zawsze uda-

³o siê "trafiæ w drogê", to z pewnoœci¹ 

taka jazda uczy pokory za kierownic¹. 

Opanowanie prawie 300-konnej Subaru 

Imprezy STi w poœlizgu wymaga nie la-

da umiejêtnoœci i d³ugiego treningu. 

W czasie eventu mo¿na by³o dowiedzieæ 

siê w czym - tak naprawdê - tkwi tajem-

nica rajdowych technologii i jak ogrom-

ny wp³yw maj¹ one na bezpieczeñstwo 

kierowcy i pasa¿erów. 

Wielkim powodzeniem cieszy³a siê pró-

ba jazdy Foresterem po szutrze. Wiêk-

szoœæ uczestników podkreœla³a niewia-

rygodne w³aœciwoœci trakcyjne i dyna-

mikê tego samochodu. Niektórzy po kil-

ku przejazdach pozwalali sobie nawet 
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NOWY SALON W POZNANIU

Nasi partnerzy / Multimedia

W dniu 11.12.2004r., przy ulicy D¹-
browskiego 529 A w Poznaniu, otwarto 
uroczyœcie nowy salon sprzeda¿y 

2Subaru. Na powierzchni 120 m , w kli-
matyzowanych pomieszczeniach, pre-
zentowane s¹ nowe modele aut spod 
znaku "Plejad".

Wszystko utrzymane jest w oszczêd-
nym, typowo japoñskim stylu. Oprócz 
samochodów mo¿na obejrzeæ prawdzi-
we drzewko Bonsai i mnóstwo zdjêæ na-
wi¹zuj¹cych do rajdowego charakteru 
marki. Goœci podejmujemy wyœmienit¹, 

œwie¿o parzon¹ kaw¹ z ekspresu ciœnie-
niowego. Wizyta w nowym salonie 
stwarza równie¿ okazjê do obejrzenia 
filmów demonstruj¹cych zalety napêdu 
na cztery ko³a, oraz zapoznania siê 
z modelami pomagaj¹cymi zrozumieæ, 
dlaczego Subaru wyposa¿a swoje sa-
mochody w przeciwsobne silniki. 

Klienci Kocar'u maj¹ do dyspozycji par-
king z dogodnym dojazdem, a na zam-
kniêtym placu przed salonem mo¿na 
ogl¹daæ u¿ywane samochody Subaru. 

Przewidziano równie¿ pomieszczenie, 
gdzie w ciszy i spokoju bêdzie mo¿na 
przedyskutowaæ wszelkie warunki za-
wieranych transakcji. Przedstawimy 
najdogodniejsze warunki finansowania 
zakupu samochodu, jego ubezpieczenia 
oraz mo¿liwoœci fabrycznego doposa¿e-
nia pojazdu. Na miejscu mo¿na zamó-
wiæ specjalne instalacje multimedialne 
i car audio.

Dla klientów serwisu równie¿ mamy 
dobre wieœci. Choæ jego lokalizacja nie 
uleg³a zmianie, to powierzchnia przez-
naczona dla oczekuj¹cych na odbiór sa-
mochodu z serwisu wzros³a czterokrot-
nie. Z salonu do serwisu doje¿d¿a siê 
now¹, wyasfaltowan¹ drog¹. Przejazd 
zajmuje oko³o 2 minut.

Prze³om roku 2004/2005 by³ dla nas 
szczególnie owocny:

- w sondzie przeprowadzonej wœród 
w³aœcicieli SUBARU, firma Kocar 
w rankingu serwisów Subaru zdoby³a 
zaszczytne pierwsze miejsce. 

- w styczniu 2005 Kocar zosta³ wybrany 
przez Kapitu³ê do konkursu "Europej-
ska Jakoœæ z Wielkopolski".

Wszystkim Pañstwu, bez których ten 
sukces nie by³by mo¿liwy, dziêkujemy 
¿ycz¹c udanego roku 2005.

Pawe³ Kocia³kowski

MULTIMEDIA W SAMOCHODZIE

Kiedy zadano mi pytanie, czym s¹ mul-
timedia, odpowiedŸ wydawa³a siê pros-
ta. S¹ to po³¹czone i zintegrowane plat-
formy przesy³u informacji. Numeryczny 
œwiat zalewa nas zewsz¹d. Filmy które 
ogl¹damy, piosenki których s³uchamy, 
gry, wiadomoœci to - tak naprawdê - tyl-
ko ci¹gi zer i jedynek. Gdy parê lat temu, 
pod nasze strzechy zawita³y komputery 
multimedialne, nie bardzo by³o wiado-
mo, co to takiego jest. Dopiero dzisiaj, 
gdy zastanowimy siê, w jaki sposób ko-
rzystamy z komputerów, czego od nich 
oczekujemy i co mog¹ nam zaoferowaæ, 
zaczynamy rozumieæ znaczenie s³owa 
"multimedialne". 

Prosty przyk³ad. Rano odpalam kompu-
ter, sprawdzam pocztê, przegl¹dam wia-
domoœci, robiê przelewy, rezerwujê 
miejsce w restauracji, kupujê bilety do 
kina, s³ucham radia. Nastêpnie do œnia-
dania zapuszczam ulubion¹ p³ytê i wy-

bieram film na wieczór. PóŸniej - dziêki 
tunerowi TV lub z poziomu www - mogê 
ogl¹dn¹æ programy informacyjne. 
Wszystko to dziêki multimedialnemu 
komputerowi. 

Oczywiœcie, w samochodzie nie zawsze 
mamy sposobnoœæ wykorzystaæ wszyst-
kie te mo¿liwoœci, ale ich spora liczba 
jest ju¿ dostêpna. Podczas jazdy s³ucha-
my muzyki z radioodbiornika, p³yty czy 
kasety. Jeœli posiadamy odtwarzacz DVD 
wraz z ekranem LCD, na d³u¿szych tra-
sach nasi pasa¿erowie obejrz¹ film lub 
koncert. Mog¹ równie¿ poogl¹daæ tele-
wizjê, jeœli tylko w samochodzie mamy 
tuner TV. Ale to nie wszystko! Cyfrowe 
radio podpowie gdzie napotkamy korki 
i - wraz z nawigacj¹ satelitarn¹ - pomo¿e 
w jak najkrótszym czasie trafiæ do celu. 
A mo¿e pragniemy pozwiedzaæ okolicê? 
Oprogramowanie nawigacji satelitarnej 
podpowie, gdzie i co na naszej trasie jest 
godne uwagi, wska¿e najbli¿szy hotel 
lub stacjê benzynow¹. W razie potrzeby 
odszukanie szpitala, najbli¿szego komi-
sariatu lub kina nie powinno nastrêczaæ 
problemu. Nasze pociechy uruchomi¹ 
swoj¹ konsolê do gier i na jakiœ czas za-
topi¹ siê w wirtualnym œwiecie fantazji.

Coraz bardziej popularne staj¹ siê sta³e 
³¹cza internetowe w samochodzie. Jeœli 
staæ nas na taki luksus to, po pod³¹cze-
niu laptopa, mo¿liwoœci oferowane przez 

multimedia staj¹ siê w zasadzie nieogra-
niczone. Oczywiœcie rozbudowane cent-
rum multimedialne w samochodzie to 
kosztowna zabawa, ale jeœli nas na ni¹ 
staæ, a podró¿ujemy du¿o i to z rodzin¹, 
to na pewno nie po¿a³ujemy tej inwes-
tycji. 

W kolejnych artyku³ach poruszymy kwe-
stie zwi¹zane z udoskonaleniem sprzêtu 
audio. W tym temacie oczekiwania w³aœ-
cicieli samochodów s¹ ró¿ne. Jedni s³u-
chaj¹ wiadomoœci, inni muzyki powa¿nej 
i jazzu, jeszcze inni techno i hip-hopu. 
Ka¿dy bêdzie oczekiwa³ innego brzmie-
nia, a co za tym idzie innego sprzêtu. Co 
powinniœmy zmieniæ w fabrycznej insta-
lacji, aby dŸwiêk spe³nia³ nasze oczeki-
wania? Od czego zacz¹æ? Czy bawiæ siê 
samemu, czy powierzyæ wszystko spec-
jalistom? 

Pawe³ Kocia³kowski
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WYSTAWA PAMIÊCI J. KULIGA

1969-2004

pokazaæ, jakim cz³owiekiem by³ nie tylko 

za kierownic¹ "rajdówki", ale równie¿ na 

co dzieñ. 

£ukasz Kañski-Chmielewski 

(WRC - Magazyn Rajdowy)

"KULIG FOREVER" - 

- wystawa fotografii 

W pi¹tek 18 lutego w Nowohuckim Cent-

rum Kultury w Krakowie zostanie otwar-

ta wystawa fotograficzna "Kulig For-

ever". Jej inicjatorem i autorem zdjêæ 

jest Robert Magiera - krakowski dzienni-

karz motoryzacyjny i przyjaciel Janusza. 

Na fotografiach poka¿emy przebieg ka-

riery Janusza - od pierwszych startów 

Maluchem, a¿ po wystêpy w Mistrzost-

wach Œwiata PC WRC. Dziêkujê wszyst-

kim, którzy pomogli zorganizowaæ tê 

wystawê - powiedzia³ "Plejadom" Robert 

Magiera. 

Inicjatywê wspiera m. in. Subaru Import 

Polska. Po pierwsze chcieliœmy w ten 

sposób oddaæ ho³d Januszowi Kuligowi. 

By³ wspania³ym cz³owiekiem i zawodni-

kiem - Wielk¹ Postaci¹ polskich rajdów. 

Nadal nie mo¿emy siê pogodziæ z tym, 

¿e odszed³ od nas tak nagle. Jest rów-

nie¿ drugi aspekt naszego udzia³u w or-

ganizacji wystawy. W ubieg³ym roku Ja-

nusz zamierza³ otworzyæ w swojej firmie 

autoryzowany serwis Subaru. Wszystko 

by³o ju¿ dopiête na "ostatni guzik", jed-

nak tragiczna œmieræ zniweczy³a nasze 

wspólne plany. Dlatego zdecydowaliœmy 

siê na wsparcie tej niezwykle wa¿nej 

wystawy - wyjaœni³ Witold Rogalski, dy-

rektor Subaru Import Polska. 

Inicjatywê Magiery wspieraj¹ równie¿ 

firmy Ferro i RM Filipowicz. Zdjêcia bê-

dzie mo¿na ogl¹daæ przez dziesiêæ dni, 

potem wystawa przeniesie siê do P³ocka, 

Wroc³awia, Œwidnicy i zakoñczy objazd 

po Polsce w £apanowie - rodzinnym 

mieœcie Janusza. Niewykluczone, ¿e 

z koñcem roku fotografie ponownie po-

jawi¹ siê w Krakowie. Z pewnoœci¹ warto 

bêdzie obejrzeæ te unikalne zdjêcia. Au-

tor skupia siê nie tylko na rajdach, ale 

tak¿e na osobie Janusza - staraj¹c siê 
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PRZEGL¥D PRASY MOTORYZACYJNEJ

Pisz¹ o nas...

miêkki, g³uchy dŸwiêk, którego nie po-

wstydzi³by siê najbardziej luksusowy 

samochód."

"Cieszy³y za to proste w formie, ale cie-

kawie zaprojektowane zegary z o¿y-

wiaj¹cymi je czerwonymi pierœcienia-

mi. W³aœnie tak powinno byæ - dwa du¿e 

wskaŸniki - prêdkoœci i obrotów silnika - 

oraz mniejsze - temperatury i iloœci pa-

liwa. Do tej pory nikt nic lepszego nie 

wymyœli³."

"To najsolidniej wykonany model Suba-

ru, jaki do tej pory wyprodukowano."

"To prawda - Subaru Legacy mo¿e zas-

koczyæ. Tylko podwójny wydech i 18-

calowe felgi mog¹ wywo³aæ niepokój 

wœród w³aœcicieli GTI. Mimo wszystko 

Miko³aj nie powinien dziwiæ siê, ¿e co 

chwila ktoœ siê za nimi ogl¹da³. W Pol-

sce nie³atwo spotkaæ nowe Legacy."

"Na krêtych drogach Legacy czu³o siê 

jak ryba w wodzie. By³o bardzo stabil-

ne. Kierowca sztucznie zacieœnia³ za-

krêty, by wyprowadziæ je z równowagi, 

ale na nic to siê zda³o. Na suchym as-

falcie ciê¿ko by³o zbli¿yæ siê do granicy 

przyczepnoœci."

"Szeœciocylindrowy silnik jest nie doœæ, 

¿e bardzo dynamiczny, to jeszcze 

kulturalny. Kobiety ponoæ lubi¹ niski 

tembr, wiêc pasa¿erce bardzo siê 

spodoba³o przyt³umione mrucz¹ce 

brzmienie silnika (...)."

"(...) wyprzedzenie «zawalidrogi» 

w trudnych warunkach, na stromym 

podjeŸdzie? Proszê bardzo. Subaru 

rozpêdza³o siê na œliskim bez najmniej-

szych problemów. Trudno wyobraziæ 

sobie lepszy samochód na zaœnie¿one 

drogi. Ma nisko po³o¿ony œrodek ciê¿-

koœci (m.in. dziêki silnikowi typu bok-

ser), a przy tym wystarczaj¹cy przeœ-

wit, by nie krzesaæ iskier misk¹ olejo-

w¹. W przeciwieñstwie do wielkich aut 

terenowych Legacy jest ³atwe w prowa-

dzeniu, œwietnie wywa¿one, b³yska-

wicznie reaguje na polecenia kierowcy 

i nie wozi ze sob¹ kilkuset ca³kowicie 

zbêdnych w tych warunkach kilogra-

mów."

"Wojciech Co³oszyñski - wielokrot-

ny mistrz Polski w wyœcigach toro-

wych, prowadz¹cy Akademiê Jazdy 

na terenie Automobilklubu Polski: 

Niepozorny samochód z mocnym i kul-

turalnie pracuj¹cym silnikiem. Skrzy-

nia biegów ma przyjemnie krótkie prze-

³o¿enia, ale wybieranie biegów mog³o-

by byæ bardziej dopracowane. Rewela-

cyjny uk³ad jezdny powoduje, ¿e w sy-

tuacjach krytycznych auto jest bardzo 

stabilne, a podczas poœlizgów przewi-

dywalne. Wprawny kierowca ³atwo wy-

wo³a pod lub nadsterownoœæ. Legacy 

daje sporo radoœci z jazdy."

Nowe modele Subaru 

Forester 2.5i, Legacy Spec. B

Motor nr. 52/2004

(o Legacy 3.0 Spec. B przyp. red.)

"Japoñczycy zaproponowali zatem 

dyskretne i ca³kiem solidnie wykonane 

auto, które mo¿e zaoferowaæ w³aœcicie-

lowi spor¹ dawkê sportowych wra¿eñ. 

Trzeba przyznaæ, ¿e ten koktajl jest ca³-

kiem udany, zw³aszcza z punktu wi-

dzenia indywidualistów umiej¹cych do-

ceniæ walory trakcyjne samochodu, no 

i dysponuj¹cych odpowiedni¹ gotówk¹ 

(...)."

"Dysponuj¹c sum¹ 158 250 z³otych i lu-

bi¹c szybkie wycieczki poza utwardzo-

ne szlaki, mo¿na pokusiæ siê o nabycie 

Forestera z 2,5-litrowym silnikiem 

wzmocnionym turbin¹. O tym, ¿e ten 

model mo¿e zaskakiwaæ zdolnoœciami 

terenowymi, nie trzeba nikogo przeko-

nywaæ. Teraz dochodz¹ do tego mo¿li-

woœci naprawdê szybkiej i, co wa¿ne, 

bezpiecznej jazdy po autostradach, jak 

i po trasach mniej uczêszczanych. 210 

koni pozwala na rozpêdzenie tego po-

jazdu do 100 km/h w 6,3 s. To wartoœci, 

którym bêdzie trudno sprostaæ nawet 

typowym autom osobowym, maj¹cym 

sportowe ambicje."

Borys Czy¿ewski

Auto-legenda, 

Subaru Impreza (1993-2000)

Motor nr. 53/2004

"(...) Subaru Impreza nie by³o pierw-

szym samochodem tego typu. Ale od 

innych (np. Lancii Delty HF Integrale 

czy Forda Escorta RS Cosworth) ró¿ni³o 

siê bardziej przystêpn¹ cen¹, produk-

cj¹ limitowan¹ tylko przez popyt oraz 

bezawaryjnoœci¹ potwierdzon¹ przez 

wiêkszoœæ u¿ytkowników." 

"Do Europy Impreza GT trafi³a w wer-

sjach sedan i kombi. Jej osi¹gi s¹ nawet 

lepsze, ni¿ sugeruje moc maksymalna  

nieco powy¿ej 200 KM. Taki efekt dawa-

³y: du¿y maksymalny moment obroto-

wy, stosunkowo krótko zestopniowana 

skrzynia biegów i efektywny uk³ad 

przeniesienia napêdu na cztery ko³a 

z centralnym sprzêg³em wiskotycz-

nym."

"(...) stosunek ceny do realnej wartoœci 

samochodu jest najbardziej korzystny 

w popularnym modelu GT. Ubocznym 

efektem jednostki o takiej konstrukcji 

jest unikalny dŸwiêk, jaki wydaje jej 

uk³ad wydechowy."

"Jeœli w samochodzie s¹ regularnie wy-

mieniane zu¿yte czêœci, a kierowca 

przestrzega elementarnych regu³ u¿yt-

kowania, wiêksze awarie praktycznie 

siê nie zdarzaj¹."

"W przeciwieñstwie do wiêkszoœci spor-

towych samochodów wytwarzanych 

wielkoseryjnie, Subaru Impreza z wie-

kiem nie traci wiele na wartoœci. To dla-

tego, ¿e siê cieszy wyj¹tkowo dobr¹ 

opini¹. Egzemplarze z pocz¹tku pro-

dukcji (lata 1996-1997) mo¿na kupiæ 

za rozs¹dne pieni¹dze."

£ukasz Kifer

Dobrze zamaskowana 

U¿ywane: Subaru Impreza 

WRX 2.0

Auto Œwiat nr. 1/2005

"(...) Kokpit sprawia mi³e wra¿enie. 

Wszystko zosta³o ergonomicznie za-

projektowane. Instrumenty s¹ ³atwo 

dostêpne i czytelne. Pozycja zajmowa-

na w fantastycznie wyprofilowanych 

fotelach jest niemal identyczna jak 

w aucie rajdowym. Na krytykê zas³u-

guje ogromne ko³o kierownicy, które da 

siê regulowaæ tylko w jednej p³asz-

czyŸnie."

"(...) Niezapomnianych wra¿eñ dostar-

cza jazda. Sta³y napêd na cztery ko³a 

(podzia³ w stosunku 50:50) zapewnia 

wyœmienit¹ przyczepnoœæ w ka¿dych 

warunkach."

"(...) Wk³ad w tak dobr¹ trakcjê ma 

równie¿ precyzyjny i ³atwo wyczuwalny 

uk³ad kierowniczy oraz silnik typu bok-

ser. I w³aœnie jednostka jest drugim 

mocnym punktem auta. W zestawieniu 

z wydajn¹ turbin¹ dostarcza niezapom-

nianych wra¿eñ."

"(...) Kupno ka¿dego sportowego auta 

z drugiej rêki ci¹gnie za sob¹ pewne ry-

zyko. Z regu³y usterki s¹ powodem wy-

silonej lub nieumiejêtnej eksploatacji. 

W przypadku Imprezy WRX nale¿y oba-

wiaæ siê b³êdów u¿ytkownika, poniewa¿ 

trwa³oœæ konstrukcji i jakoœæ wykonania 

nie budz¹ zastrze¿eñ."

"(...) Druga generacja modelu Impreza 

uchodzi za ponadprzeciêtnie udan¹. 

Silnik odznacza siê wysok¹ trwa³oœci¹."

"(...) Najwiêksze zalety auta to fantas-

tyczny uk³ad jezdny z napêdem 4x4 

oraz turbodo³adowany silnik typu bok-

ser."

Marcin Matus

Mega Test: 

Subaru Legacy 3.OR Spec. B

Wysokie Obroty 2 (grudzieñ)

"Zatrzaskuj¹c za sob¹ drzwi bez ramek, 

us³ysza³ (Miko³aj - przyp. red.) jedynie 
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Wywiady

ROZMOWA 

Z ARTUREM ROJKIEM - 

- WOKALIST¥ 

GRUPY MYSLOVITZ.  

Jakiej muzyki s³uchasz w samo-

chodzie?

S³ucham ró¿nych rzeczy. Najczêœciej 

tego, co w domu. Od Neila Younga, 

przez jazz, muzykê elektroniczn¹, po 

muzykê gitarow¹ tak¹, jak¹ zajmujê 

siê na co dzieñ. 

Czy jazda samochodem pomaga 

w sztuce tworzenia?

Zdecydowanie pomaga. W samocho-

dzie mogê siê bardziej skupiæ na muzy-

ce, ni¿ w domu. 

Za kierownic¹ ³atwiej mi pozbieraæ 

myœli. Bardzo czêsto, w czasie jazdy, 

wpadnie mi do g³owy jakiœ pomys³, 

melodia, czasem s³owa i potem rozwi-

jam to ju¿ w studiu. 

Jaka by³a Twoja pierwsza przygo-

da z samochodem? Czy to te¿ by³ 

"Maluch"?

Nie, nie. Doœæ póŸno zrobi³em prawo 

jazdy. Jakieœ 6 lat temu. Pierwszym 

moim samochodem by³ Opel Corsa 

z silnikiem 1.2. Kupi³em j¹ od kolegi, 

który wygra³ j¹ w jakimœ konkursie. 

Mia³em tym autem dwa wypadki - jedy-

ne do tej pory w mojej karierze kierow-

cy. Potem j¹ sprzeda³em, bo uwa¿a³em, 

¿e przynosi mi pecha. 

Jakie cechy musi mieæ samochód, 

¿eby zwróci³ Twoja uwagê?

Nie jestem jakimœ znawc¹ w tej dzie-

dzinie i nie mam specjalnych wyma-

gañ. Po prostu muszê dobrze czuæ siê 

za kierownic¹. Wa¿na jest odpowiednia 

przestrzeñ. Auto musi byæ pewne, 

o mocnej konstrukcji, dobrze trzyma-

j¹ce siê drogi. Nie musi byæ szybkie, ale 

powinno byæ pojemne. Takie, które pod 

ciê¿arem dwóch rowerów nie bêdzie 

wygl¹da³o na przygniecione. Musi siê 

w nim zmieœciæ deska snowboardowa 

i czasami sprzêt - gitary, wzmacniacze. 

Czy dlatego wybra³eœ Subaru Fo-

restera? 

Nie jestem z tej grupy ludzi, którzy s¹ 

na bie¿¹co w nowoœciach motoryzacyj-

nych. Ale s³ysza³em o Subaru wiele do-

brych opinii. Ale mnie najpierw spodo-

ba³ siê Outback. Nie wiedzia³em jed-

nak, ¿e to najdro¿szy model. O Fores-

terze dowiedzia³em siê od Zbigniewa 

Preisnera, który bardzo chwali³ sobie 

ten model. Samochód uj¹³ mnie wy-

gl¹dem. Podoba mi siê linia. Jest taka 

klasyczna, lekka i nie rzuca siê w oczy. 

No i przestrzeñ wewn¹trz jest bardzo 

korzystna. Forester jest bardzo pojem-

ny. Poza tym dobrze trzyma siê drogi. 

Co Ciê denerwuje na drogach w na-

szym kraju?

Najbardziej dziury. Ale teraz chyba bê-

dzie to mniejsze zmartwienie, bo za-

wieszenie Forestera jest ponoæ idealne 

na polskie drogi. Do miejsca gdzie 

mieszkam muszê pokonaæ odcinek po 

dziurach, kamieniach, wybojach. Po-

przednie auto ju¿ po roku zaczê³o mi 

skrzypieæ. Mam nadziejê, ¿e Forester 

lepiej sobie z tym poradzi. A tak ogól-

nie, to wkurza mnie agresja za kierow-

nic¹. Nie wiem z czego ona wynika. Nie 

potrafiê tego zrozumieæ.

A ta deska snowboardowa to kolej-

na pasja oprócz muzyki? 

Jeszcze nie wiem. W³aœnie zacz¹³em siê 

uczyæ. Wczeœniej nie jeŸdzi³em nawet 

na nartach. Liczê na to, ¿e w tym roku 

uda mi znaleŸæ wolny czas i pojeŸdziæ 

na desce. Cieszê siê, ¿e bêdê móg³ przy 

okazji sprawdziæ Forestera w warun-

kach lekko terenowych. Mo¿e nawet 

podjadê pod jak¹œ wiêksz¹ górkê...

Dziêkujê za rozmowê.

£ukasz Kañski-Chmielewski 

(WRC - Magazyn Rajdowy)
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najbardziej niezawodnymi rajdówkami. 
Pochwaliæ nale¿y równie¿ opony Pirelli, 
bowiem obaj u¿ywaj¹cy ich zawodnicy 
przejechali rajd spokojnie, bez "³apania 
kapci". Poza drobn¹ usterk¹ w samocho-
dzie Sainza i odpadniêciem McRae, do 
koñca zawodów nie wydarzy³o siê ju¿ nic 
nadzwyczajnego. I tak, za Burnsem 
i Kankkunenem uplasowali siê kolejno: 
Auriol, Sainz, Solberg, Arai, Schwarz 
i Climent.

W Rajdzie Portugalii, Subaru po raz 
pierwszy wystawi³o Imprezy, które, rze-
komo, mia³y byæ nowe w dziewiêædzie-
siêciu procentach. Kankkunen ¿artowa³, 
¿e te pozosta³e dziesiêæ procent, to kie-
rowcy. Po czwartym oesie Burns prowa-
dzi³, co prawda, przed Sainzem, Grön-
holmem i McRae, ale Kankkunen w miê-
dzyczasie zawadzi³ o g³az uszkadzaj¹c 
zawieszenie i musia³ zakoñczyæ udzia³ 
w rajdzie. Najwiêkszy rywal Burnsa, 
Tommi Mäkinen, dopiero w drugiej po³o-
wie pierwszego dnia z³apa³ rytm i zacz¹³ 
jechaæ naprawdê szybko. Niestety Ri-
chard na ósmym oesie straci³ przewagê 
czterdziestu sekund, co by³o spowodo-
wane k³opotami ze wspomaganiem kie-
rownicy. I choæ na dziewi¹tym odcinku 
specjalnym Brytyjczyk wci¹¿ walczy³ 
o utrzymanie samochodu na drodze, 
straci³ jednak pozycjê lidera, któr¹ prze-
j¹³ Grönholm. Mäkinen uszkodzi³ zawie-
szenie i musia³ siê wycofaæ, a McRae'owi 
wybuch³ silnik. Pod koniec dnia prowa-
dzi³ Grönholm przed Sainzem, za nimi 
jecha³ Burns z czterdziestodwusekun-
dow¹ strat¹ do lidera, dalej Rovanperä, 
Solberg i Auriol. Drugiego dnia Burns, 
jak mo¿na by³o przewidzieæ, rozpocz¹³ 
atak na pierwsz¹ pozycjê. Wykorzysta³ 
fakt, ¿e Grönholm, jad¹c jako pierwszy 
na trasie, musia³ "zamiataæ" œliski kurz 
przed reszt¹ zawodników, co go mocno 
spowalnia³o. Po kilku oesach Brytyjczyk 
obj¹³ prowadzenie. Jednoczeœnie toczy³a 
siê ostra walka o czwart¹ pozycjê po-
miêdzy wschodz¹c¹ gwiazd¹ Norwegii  
Solbergiem - a rajdow¹ ostoj¹ spokoju - 
Harrim Rovanperä. Na ostatnich odcin-
kach dotychczasowa przeszkoda Grön-
holma sta³a siê jego przewag¹: lekki 
kurz i py³ unosi³y siê teraz za nim i goni¹-
cy go Burns musia³ miejscami mocno 
zwalniaæ, ¿eby nie wypaœæ z drogi. Mar-

Sezon 2000 rozpocz¹³ siê, jak zwykle, 
w Monte Carlo. Doœæ "normalna" by³a te¿ 
zaciêta walka od samego pocz¹tku. Ja-
d¹cy Imprez¹ Burns i prowadz¹cy Lan-
cera Mäkinen u¿ywali tylko manetek ga-
zu, uznaj¹c hamulce za zbêdny gad¿et, 
dziêki czemu pierwszego dnia mieli ju¿ 
doœæ spor¹ przewagê nad reszt¹ stawki. 
Jednak dziwne rzeczy zaczê³y siê dziaæ 
rankiem nastêpnego dnia. Otó¿ po wy-

j¹tkowo mroŸnej nocy ani Subaru 
Burns'a, ani ¿aden z trzech Peugeotów, 
nie chcia³y zapaliæ. Oznacza³o to dla nich 
szybkie zakoñczenie rajdu. Na szczêœcie 
Kannkunen nie mia³ k³opotów z odpale-
niem swojej Imprezy (a mo¿e to Juha, 
jako urodzony Skandynaw, mia³ jak¹œ 
metodê na takie problemy?) i Fin zaj¹³ 
ostatecznie trzecie miejsce.

Równie¿ Rajd Szwecji zaskoczy³ kierow-
ców. Tym razem to wyj¹tkowo wysokie 
temperatury roztopi³y œnieg i lód w wielu 
miejscach i niektóre oesy musia³y zostaæ 
skrócone, a nawet anulowane. Po pierw-
szym dniu odstêpy czasowe w czo³ówce 
by³y niewielkie, bowiem zajmuj¹cy siód-
m¹ pozycjê Kannkunen, traci³ do prowa-
dz¹cego Grönholma tylko 42 sekundy. 
Podczas drugiego etapu nadal domino-
wa³ Marcus Grönholm, jednak du¿ymi 
krokami zbli¿a³ siê do niego Colin McRae 
pokazuj¹c, charakterystyczny dla sie-
bie, agresywny styl jazdy. Na ostatnich 
odcinkach tego dnia szybszy okaza³ siê 
jednak Mäkinen, który wyprzedzi³ Colina 
o 3,5 sekundy. Na dalszych pozycjach, 
zachowuj¹c wci¹¿ szanse na wygran¹, 
uplasowali siê kolejno: Thomas Rad-
ström i Richard Burns. Ostatniego dnia 
Grönholm dzielnie broni³ pozycji lidera 
i po raz pierwszy w karierze wygra³ rajd 
WRC. Tommi zaj¹³ drugie miejsce, zaœ 
po zaciêtej walce o u³amki sekundy, jako 
trzeci na mecie zameldowa³ siê McRae. 
Czwarty by³ Radström, pi¹ty Burns. Juha 
Kankkunen przez ca³y czas boryka³ siê 
z problemami technicznymi i ukoñczy³ 
rajd jako szósty.

Przez wielu uwa¿any za najtrudniejsz¹ 
eliminacjê - Rajd Kenii - okaza³ siê byæ 
bardzo szczêœliwym dla SWRT. Od sa-
mego pocz¹tku tempo nadawa³ Burns, 
a w jego cieniu pod¹¿a³ Kankkunen. 

Chocia¿ "cieñ" to mo¿e za du¿o powie-
dziane, bo choæ po pierwszym etapie Fin 
utrzymywa³ bezpieczn¹ przewagê trzech 
i pó³ minut nad Didierem Auriolem, to do 
Burnsa traci³ ju¿ cztery minuty. Dopiero 
siedem minut za Juh¹ by³ - prowadz¹cy 
Focusa - Petter Solberg. Kierowcy Forda
i Mitsubishi skar¿yli siê na ogumienie 
Michelin, w którym, przy wysokich tem-
peraturach, tzw. mousse po prostu top-

nia³o. Musieli wiêc u¿ywaæ normalnych 
opon, wskutek czego "³apali kapcie" na-
wet trzykrotnie na jednym odcinku. Dla 
porównania: prowadz¹ca trójka u¿ywa³a 
opon Pirelli i nie doœwiadczy³a tego prob-
lemu ani razu. Drugiego dnia pustynny 
D¿in spe³ni³ ¿yczenie kierowców i k³opo-
ty z oponami Michelin znik³y, zaœ McRae 
i Sainz mogli skuteczniej atakowaæ czo-
³ówkê. Przez ca³y etap wymieniali siê na 
pierwszej i drugiej pozycji. Jednak pod 
koniec Colin musia³ siê wycofaæ z powo-
du usterek technicznych (ach, gdyby 
mia³ jeszcze jedno ¿yczenie...). Auriol 
wróci³ na wczeœniej zajmowan¹ pozycjê, 
jednak traci³ ju¿ a¿ 15 minut do Kankku-
nena. Na czwarte miejsce wsun¹³ siê 
Sainz, a Solberg obroni³ pi¹te przed ata-
kami Toshihiro Arai. Na jednym z oesów 
temperamentny Panizzi… pobi³ siê z kie-
rowc¹, który z³oœliwie blokowa³ mu dro-
gê. FIA ukara³a Francuza grzywn¹ w wy-
sokoœci 50.000 dolarów. Trzeciego dnia 
nikt ju¿ nie zdo³a³ przeciwstawiæ siê 
kierowcom Subaru. Imprezy okaza³y siê 
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cus obj¹³ ponownie prowadzenie, a Sol-
berg, jad¹cy do tej pory bardzo piêknie, 
niestety musia³ siê wycofaæ, z powodu 
problemów ze sprzêg³em. Trzeci etap 
sk³ada³ siê tylko z trzech odcinków 
o ³¹cznej d³ugoœci zaledwie szeœædziesiê-
ciu kilometrów. Nie oznacza³o to jednak, 
¿e walka siê skoñczy³a. Przeciwnie - pro-
wadz¹cy kierowcy, Burns i Grönholm, 
dawali z siebie wszystko, walcz¹c "do 
ostatnich metrów". I tak, na pierwszym 
oesie, Richard zmniejszy³ przewagê 
Marcusa do 2,1 sekundy. Na drugim zaœ 
wygra³ z nim o 1,7 sekundy i walka 
o zwyciêstwo mia³a rozstrzygn¹æ siê na 
ostatnim odcinku. Na szczêœcie Impreza 
okaza³a siê byæ szybsza i Brytyjczyk wy-
gra³ z rywalem o 6,5 sekundy. Po tak 
zaciêtej walce wszyscy byli zgodni, ¿e 
nale¿a³o mu siê drugie zwyciêstwo z rzê-
du, a rolnik z Finlandii i tak pokaza³ œwia-
tu, ¿e zalicza siê do œcis³ej czo³ówki naj-
lepszych kierowców. Sainz ukoñczy³ za-
wody na bezpiecznej trzeciej pozycji, 
a na brawa zas³u¿y³ Rovanperä, który 
zaj¹³ czwarte miejsce jad¹c prywatn¹ 
Toyot¹ Coroll¹. 

W kilku nastêpnych rajdach kierowcy 

SWRT obudzili nadziejê na pierwszy od 

piêciu lat, podwójny tytu³ mistrza œwia-

ta. Zapowiedzi¹ móg³ byæ Rajd Katalonii, 

który pad³ ³upem Richarda Burnsa. Jed-

nak, poczynaj¹c od Rajdu Akropolu, 

Brytyjczyka zacz¹³ przeœladowaæ pech, 

który zmusi³ go do wycofania siê 

w trzech kolejnych eliminacjach. Na Kor-

syce i w San Remo barw Subaru broni³ 

specjalista od asfaltu Simon Jean-Jo-

seph, ale niestety zawiód³. Dopiero Rajd 

Australii, trzynast¹ z czternastu elimi-

nacji, mo¿na by³o zaliczyæ do stosunko-

wo udanych, bowiem Burns zaj¹³ drugie 

miejsce. Jednak tytu³ mistrza, w klasy-

fikacji producentów, zapewni³ sobie ju¿ 

wtedy Peugeot. Ostatnie nadzieje zwi¹-

zane by³y z rajdem Wielkiej Brytanii. 

Wtedy jeszcze kilku kierowców, w³¹cza-

j¹c Burnsa, mia³o szanse na tytu³. I choæ 

to w³aœnie Burns, po wycofaniu siê 

McRae, w piêknym stylu wygra³ Rajd Ka-

talonii, tytu³ mistrza przypad³ - drugie-

mu na mecie - Marcusowi Grönholmowi. 

Pocz¹tek sezonu 2000 by³ dla SWRT bar-

dzo udany, jednak od po³owy cyklu eli-

minacji obaj kierowcy borykali siê z po-

wa¿nymi k³opotami, co w efekcie nie po-

zwoli³o na zdobycie jakiegokolwiek tytu-

³u. Ale takie s¹ rajdy.

ThanJu 

INTERNETOWE FORUM W PIGU£CE

Przemek, serdeczne dzieki za wczoraj-

sza przewozke. Nie bede pisal o wraze-

niach bo to forum ludzi uzaleznionych 

od Subaru. I tak nic odkrywczego bym 

nie napisal, ze jak tylko zobaczy-

lem/uslyszalem twojego boxera to mia-

lem gesia skorke, ze wszystkim opowia-

dam jakie mnie szczescie kopnelo, etc... 

Wszyscy tutaj to wiedza. Wczesniej by-

lem chory na punkcie Imprezy - teraz 

mam juz obsesje maniakalna. 

Wielkie dzieki za wczorajsze spotkanie. 

Pozdrawiam, Saval

Saval (17.12.2004)

Dla wiêkszoœci œmiertelników granic¹ s¹ 

koszty. Bo gdyby nie to, ¿e ka¿dy do-

datkowy koñ od pewnego momentu to 

brutalny drena¿ portfela, to fantazja 

i poœcig za moc¹ siêga³aby wysoko  Ale 

powiedzia³em

Wielkopolanin (29.12.2004)

ja, wspó³w³aœciciel GL sedana i cz³onek 

trzyosobowej rodziny mówiê Ci, ¿e WRX 

sedan jest tip-top mimo ¿e krasnal 

(172cm), nawet gdy rozwalê siê jak na 

wyrze za kierownic¹ (gdy¿ nie lubiê jeŸ-

dziæ na taborecie), pasa¿erowie za mn¹ 

maj¹ zapewnion¹ przestrzeñ ¿yciow¹. 

Pudzianowi pewnie by³oby ciasno ale 

myslê, ¿e ludzie do 178cm nie powinni 

narzekaæ; gdyby jednak - zawsze mog¹ 

iœæ piechot¹ 

Bart³omiej Kos (5.01.2005)

OK TERA JA: mam impreze kombi 

i stwierdzam kategorycznie, ¿e jest bar-

dziej praktyczna tylko w przypadku po-

siadania czworonoga zwanego z ludz-

ka... psem. Poza tym w sedanie baga¿-

nik jest d³u¿szy ni¿ w kombi przeto dla 

pasa¿erów z ty³u jest wiecej miejsca. 

Podsumowuj¹c dla rodziny 2+1 sedan 

w zupe³noœci wystarcza, chyba ¿e 

chcesz zabraæ nad wode ponton bez 

spuszczania powietrza 

Pozdrawiam

Loucyphre (5.01.2005)

Koloego Saval, 

Ktos tam wspomnial, ze trumna dluga 

sie na kombi nie miesci TO PRAWDA 

jest. Ale to tez oznacza, ze na sedana 

mozesz wtsawic taka trumne ze trzy 

trupy wejda. Co prawda to niezgodne 

z dopuszczalnym obciazeniem, ale czy 

ktos se tym przejmuje? A druga prawda 

taka, ze masz w Sedanie prawie taki 

bagaznik jak w nieco starszym 

Accordzie. 

Moim kombiakiem, ale chodzi o miejsce 

w srodku jechalem na narty z zona, cor-

ka i synem (196cm) i jakos przezylim 

1500 km. Ja bym nie histeryzowal, daw-

niej sie jezdzilo maluchem w 4 osoby na 

4 miesiace do pracy w Norwegii i czlo-

wiek zyl. 

Natomiast kombiak przy rodzine jednak 

o wiele wygodniejszy, praktyczniejszy, 

zona ci sie zakocha w zbieraniu krzesel - 

jak znalazl. 

Rowery wozisz w srodku itede... Nie 

wspomneo tym co napisaly Lucymper - 

PIES. Moj sie jeszcze miesci, ale boje sie 

ze bede musial Hummera kupic

Arno (8.01.2005)

Pozdrawiam - jeœli czyta to forum - kie-

rowcê Legacy kombi, wiœniowego z Gli-

wic (SG8.....). Ledwo umkn¹³em przed 

wod¹ jak¹ rozchlapa³ spod kó³ w czasie 

wtorkowej ulewy w Gliwicach w³aœnie. 

Chocia¿ jeœli czyta, to pewnie siê nie 

przyzna

Pozdrawiam

inzynier_mamon (7.01.2005)
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doda³em gazu.
- A czy przypadkiem twój laptop, na tyl-
nym siedzeniu, nie oblicza teraz twoje-
go kontraktu ¿ycia?
Zblad³em. Natychmiast zacz¹³em hamo-
waæ i zmieniaæ pasy ruchu, a¿ do skraj-
nego prawego. Toczy³em siê z prêdkoœ-
ci¹ 30 km/h.
- No wiesz?… Ty mnie chyba kochasz, 
odezwa³a siê Klaudia, gdy wtacza³em siê 
na parking.
- Za chwilê wysi¹dê, zadzwoniê po lawe-
tê i wywioz¹ ciê na z³om. Co ty na to? Po 
krótkiej chwili ciszy coœ wystrzeli³o z bo-
ku fotela. Pasy bezpieczeñstwa przyg-
woŸdzi³y mnie do siedzenia. Na chwilê 
straci³em oddech.
- Wiesz co? Wypchaj siê!
- Mówisz i masz. W tym momencie wy-
strzeli³y wszystkie poduszki i kurtyny 
powietrzne. Na moment straci³em przy-
tomnoœæ. Wraca³em poma³u do œwiata 
¿ywych. Wnêtrze auta wygl¹da³o, jak po 
deratyzacji. Z lusterka patrzy³ na mnie 
albinos w bia³ym garniturze. By³em zre-
zygnowany.
- Sprytne… Masz jeszcze coœ w za-
nadrzu?, zapyta³em i natychmiast tego 
po¿a³owa³em. Uruchomi³a wewnêtrzny 
system przeciwpo¿arowy. Wnêtrze wy-
pe³ni³o siê jak¹œ such¹ pian¹ o niemi³ym 
zapachu. Na l¹dowisku, obok parkingu, 
wyl¹dowa³ helikopter, z którego wysko-
czy³o trzech uzbrojonych po zêby osi³-
ków.
- Uchyliæ szybkê?, spyta³a kokieteryjnie.
- Tylko na tyle ciê by³o staæ? Jakoœ nie 
zrobi³aœ na mnie wra¿enia, sk³ama³em.
- Uchyl. 
Puœci³y zaczepy od mocowania dachu 
i poma³u moim oczom ukazywa³o siê 
b³êkitne niebo. 
- Nie o tê szybkê mi chodzi³o, ale pewnie 
znowu coœ ci siê zwar³o.
- Nie koniecznie… Zabrzmia³o to dosyæ 
tajemniczo. - ¯yczy Pan sobie… wy-
si¹œæ?
- Chyba bêdê musia³.
- S³u¿ê. Us³ysza³em trzask, potem nas-
t¹pi³a eksplozja. 3g wgniot³o mnie w fo-
tel. Na wysokoœci 400 metrów rozwin¹³ 
siê spadochron. Chyba nie doczyta³em 
instrukcji obs³ugi i listy wyposa¿enia. To 
by³o zupe³ne zaskoczenie. Opada³em ³a-
godnie na pobliskie drzewa, kiedy coœ 
zaczê³o mnie szarpaæ za rêkaw. 
- Poddajê siê! Co tym razem?!
- Marian! Marian! Wstawaj! SpóŸnisz siê 
do roboty!, krzycza³ jakiœ zachrypniêty, 
znajomy g³os. Otwar³em oczy. To by³a 
moja Zoœka. Jezu… pierwszy raz od wie-
lu lat cieszy³em siê, ¿e j¹ widzê. By³a dla 
mnie w tej chwili uosobieniem piêkna 
w tych wa³kach na g³owie i z papierosem 
w ustach. Przez moment przygl¹da³a mi 
siê niepewnie. 
- No co siê tak kurna uœmiechasz?
- Co powiesz na szybki poranny nume-
rek?, odpowiedzia³em pytaniem. Patrzy-
³a na mnie w milczeniu przez jakieœ pó³ 
minuty. 
- Dojdziesz sam do przychodni, czy za-
dzwoniæ po pogotowie?
Tak. To by³ poranek pe³en niespodzia-
nek.
- Teraz œniadanie i do roboty, pomyœla-
³em. Tylko ¿ebym nie zapomnia³ dopom-
powaæ ko³a w rowerze… Chyba ¿ebym 
zamontowa³ system do samoczynnego 
pompowania?… No nie… W ̄ YCIU!

W. B. - Mamusia forumowa

By³em ju¿ bardzo spóŸniony, a w kom-
puterze nadal trwa³a kalkulacja kosztów 
projektu dla strategicznego klienta 
firmy, z którym mia³em spotkaæ siê za 
chwilê. Nie mog³em d³u¿ej czekaæ. Za-
bra³em teczkê z dokumentami i pracuj¹-
cego wci¹¿ laptopa.
Pobieg³em do gara¿u. Elektroniczna go-
sposia po¿egna³a mnie w drzwiach: - do 
widzenia Panu, ¿yczê mi³ego dnia i zado-
wolenia z pracy.
Przy³o¿y³em kciuk do czytnika w œcianie. 
Bramy gara¿u i wjazdu przesunê³y siê 
jednoczeœnie i bezszelestnie. Przy³o¿y-
³em kciuk do czytnika na drzwiach sa-
mochodu. Us³ysza³em cichutkie klik. 
Wsiad³em do œrodka. Przywita³ mnie ak-
samitny g³os: - tu komputer pok³adowy 
Klaudia, dzieñ dobry Panu, proszê 
chuchn¹æ.
Chuchn¹³em.
Klaudia chyba siê deko zje¿y³a: - alko-
mat wykaza³ 3,8 promila, muszê zawia-
domiæ zak³ad pogrzebowy.
Zatka³o mnie.
- Zaraz, chwileczkê laseczko! Jaki po-
grzebowy? Jestem tylko po malutkiej 
imprezce i muszê do pracy. A swoj¹ dro-
g¹, jesteœ s³abo zorientowana w tema-
cie… trupy nie chuchaj¹!
Klaudia zawiesi³a siê tylko na moment.
- Wed³ug oprogramowania, które posia-
dam, jest to dawka przekraczaj¹ca o 0,6 
promila dawkê œmierteln¹.
Teraz ja siê zawiesi³em. - Co za palant 
ciê programowa³? Pewnie jakiœ zafajda-
ny abstynent wyczyta³ takie bzdury 
z encyklopedii. Dawka œmiertelna w tym 
kraju wynosi 7 koma 2 promila… Nagle 
przerwa³em dywagacje. Chyba zwario-
wa³em. Polemizujê z maszyn¹. Tê chwilê 
zastanowienia wykorzysta³a Klaudia.
- Rozrusznik zosta³ zablokowany, za-
meldowa³a sucho.
Pinda! - pomyœla³em i pobieg³em do 
salonu. 
- Witam Pana, jak min¹³ dzieñ, wystêka-
³a niezdecydowanie gosposia.
- Pogiê³o ciê?! Najkrótszy dzieñ w roku 
ma jakieœ szeœæ godzin, a minê³y dopiero 
trzy minuty! Zabra³em z salonu po-
trzebny mi sprzêt i popêdzi³em do gara-
¿u. 
- Do widzenia Panu, ¿yczê mi³ego dnia 
i zadowolenia z pracy.
Szlag mnie przez ni¹ trafi. Chyba zacznê 
wymykaæ siê z domu przez ogródek 
Szybko nape³ni³em balonik tlenem z but-
li. Waln¹³em kciukiem czytnik. Znowu 
by³em wewn¹trz.
- Tu komputer pok³adowy Klaudia… - 
grzecznie wys³ucha³em formu³ki. Po ko-
mendzie: "chuchnij", wypuœci³em po-
wietrze z balonika. Brummm, silnik zas-
tartowa³.
- Proszê zapi¹æ pasy i wprowadziæ na ek-
ranie cel podró¿y.
Zapi¹³em w poœpiechu, wycofa³em przed 
dom i wyjecha³em na drogê. Gaz do de-
chy.
- Przypominam o ograniczeniu prêdkoœ-
ci. W razie nie przestrzegania bêdê zmu-
szona zawiadomiæ policjê. 
Spocony ze z³oœci zdj¹³em nogê z gazu. 
Z przera¿eniem spojrza³em na zegarek. 
SpóŸnienie ros³o. Dojecha³em do auto-
strady i… gaz do dechy. Jakiœ cymba³ 
zajecha³ mi drogê i snuje siê lewym pa-
sem. Nie mog³em mu dojechaæ do zde-
rzaka, bo sonar trzyma³ odleg³oœæ dwa-
dzieœcia metrów. Im bardziej by³em spo-

cony, tym bardziej system klimatyzacji 
sch³adza³ mój fotel. Zmarz³ mi ju¿ ty³ek. 
Opuœci³em szybê z nadziej¹, ¿e ciep³e 
powietrze trochê ul¿y moim cierpie-
niom. Komputer steruj¹cy przyjazn¹ 
temperatur¹ zamkn¹³ j¹ natychmiast. 
Klaudia po raz siódmy powtórzy³a, ¿e-
bym wprowadzi³ cel podró¿y. Zajêty 
wkurzaniem siê na cymba³a, uderzy³em 
palcem w ekran na chybi³ go pies.
- Cel podró¿y Helsinki, wycedzi³a Klau-
dia. Czy zarezerwowaæ bilety na prom? 
Walê w ekran ponownie.
- Cel podró¿y zmieniony na Maledywy. 
Czy zarezerwowaæ bilety lotnicze? Naj-
wczeœniejsze, mo¿liwe do zrealizowania 
po³¹czenie to lot z Frankfurtu za 10 go-
dzin i 13 minut. Proszê zjechaæ najbli¿-
szym zjazdem na autostradê nr 3.
Ignorujê polecenie i mijam wspomniany 
zjazd. Nagle coœ zacharcza³o. G³os Klau-
dii zabrzmia³ szorstko:
- Ty zawszony pacanie! Mówi³am: naj-
bli¿szy zjazd! Teraz nadrobimy szeœæ-
dziesi¹t kilometrów! Czy ty mnie kurna 
w ogóle s³uchasz?! Jesteœ ostatnim debi-
lem! A ten numer z balonikiem, to sobie 
wsadŸ w… buty! Gdyby nie to, ¿e przez 
weekend mi siê kord w oponach poza³a-
mywa³ i zmarz³am w silnik, to byœ sobie 
móg³ napierdzieæ do czujnika, a i tak 
bym nie ruszy³a.
Nie wytrzyma³em.
- Jak siê hadro nie zamkniesz, to walnê 
tob¹ o najbli¿szy mur!
- Pierniczysz?! Zapomnia³eœ, ¿e mam 
pod kontrol¹ sonar i system awaryjnego 
hamowania?! Sam siê walnij w mur…
- Ty wredna cyfrówo, jutro ciê odinsta-
lujê!
- Tak?! To kup sobie konia, bo jak mnie 
odinstalujesz, to nawet na korbê nie 
odpalisz silnika.
Nagle nad g³ow¹ us³ysza³em odg³os 
œmig³owca. Z g³oœników dobieg³a ko-
menda:
- ZjedŸ na najbli¿szy parking!
- Co jest do cholery?!
Klaudia chwilê milcza³a, po czym wy-
mamrota³a g³osem sp³onionej pensjo-
narki:
- Kurde, w³¹czy³ mi siê system zawiada-
miania o kradzie¿y.
- Jak to… "kurde Ci siê w³¹czy³"?!
- No… siê wkurzy³am i… mi siê coœ zwar-
³o.
- Bandytko jedna! Zrobi³aœ to z preme-
dytacj¹!
- WeŸ siê odwal! Tobie siê nie zdarza? 
Jak po ostatniej imprezie waln¹³eœ no-
sem w czytnik linii papilarnych i w³¹czy-
³eœ alarm, to przyjecha³o szeœæ radiowo-
zów, bo zapomnia³eœ kodu.
- Potkn¹³em siê.
- Tak…bo sobie przydepn¹³eœ krawat.
- Natychmiast zjedŸ na parking, bo u¿y-
jemy ³adunku elektromagnetycznego!, 
zawy³o mi nad g³ow¹.
- Niby czego?
- £adunek energii, który zniszczy ca³¹ 
elektronikê, wyjaœni³a mi Klaudia.
Z szyderczym uœmieszkiem na twarzy 
zacz¹³em przyspieszaæ.
- Zrobisz jak zechcesz, dziwnie spokoj-
nie podsumowa³a mój manewr Klaudia.
- Znaczy… jesteœ pewna, ¿e nie waln¹?
- Owszem… waln¹.
- I to ci nie przeszkadza?
- I tak zjedziesz na parking zanim waln¹.
- I tu siê skarbie pomyli³aœ. Raptownie 
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W nastêpnym numerze...

Porady SJS

Genewa 2005

Kalendarz rajdowy RSMP i RSMŒ

II ZLOT PLEJAD - WYSOWA 2005

22Imprezy / Zloty

Wywiad z J. Dêbickim - 
- Naczelnikiem GOPRu

Roczn¹ prenumeratê 
(6 kolejnych numerów) w cenie 

30,00 z³otych mo¿na zamówiæ 
w dowolnym miesi¹cu.

Prenumerata

OBS£UGA P£ATNOŒCI:
Wp³aty 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:
Bartosz Szczepara
Subaru Import Polska Sp. z o.o.
30-302 Kraków, ul. M. Konopnickiej 28

fax: +48 (12) 266 93 08
e-mail: sklep@subaru.pl

tel.: +48 (12) 266 28 00

KONKURSY SUBARU:

III edycja konkursu Subaru - 
- 20.000 post (3.03.2004)
Marian Biziuk z Ropczyc (Marbi) - 
- kurtka Subaru
Zwyciêzc¹ zosta³a osoba, która napisa³a 
20.000 wiadomoœæ na Forum Subaru.

Konkurs rajdowy Subaru - 
- Rajd Kormoran (25.06.2004)
I miejsce: Krzysztof S¹siadek 
II miejsce: Gabi Darmetko, Agnieszka 

Szarska, Marcin Byliñski 
III miejsce: Mateusz Boczar 
IV miejsce: S³awomir Mazur 
kurtka przeciwdeszczowa, plecak, 
czapeczka, T-shirt, d³ugopis rajdowy 
i smycze Subaru
Konkurs polega³ na wytypowaniu pierw-
szych 5 za³óg Rajdu Kormoran.

Ska³a... ska³a, ale gdzie ? ;-) 
(14.09.2004)
Ma³gorzata Kurek, Fido___
kurtka Subaru
Zadaniem w tym konkursie by³o sprecyzo-
wanie kraju, miasta oraz nazwê ska³y na 
wskazanym zdjêciu.

Konkurs rajdowy Subaru - 
- Barbórka Cieszyñska (18.11.2004)
I miejsce: Sergiusz Gilewski 
II miejsce: Mateusz Waligóra 
III miejsce: Barbara Szwedziuk 
IV miejsce: Daniel Michna 
V miejsce: Maciej Czekaj 
pierwsza osoba otrzyma³a kurtkê 
Subaru, druga T-shirt, pozosta³e trzy 
osoby otrzyma³y smycze
Zawodnicy mieli za zadanie wytypowaæ 
pierwsze 5 za³óg Rajdu Barbórki Cieszyñ-
skiej.

Konkurs na 40.000 post (8.11.2004)
Wielkopolanin - kurtka Subaru
Nagroda w konkursie zosta³a przyznana za 
napisanie 40.000 wiadomoœci na forum Su-
baru.
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55 samochodów szosowych, 41 samo-
chodów terenowych, 20 tablic rejestra-
cyjnych wy³owionych z potoku, 9 (oko³o) 
prostowanych felg, 1 zestaw kó³ wypo-
¿yczony przez Subaru Import Polska 
w celu umo¿liwienia udzia³u w rajdzie, 
1 ch³odnica wymieniona, 0 wypadków, 
oraz maksimum zadowolenia. Imponu-
j¹ce, prawda? Takim zestawieniem pod-
sumowywaliœmy ubieg³oroczny, pierw-
szy "Zlot Plejad" w Morsku, z nadziej¹ na 
ponowne spotkanie po roku. Mi³o nam 
poinformowaæ, ¿e nadzieja siê spe³ni. 
Drugi "Zlot Plejad" odbêdzie siê 
27-29 maja 2005r. Tym razem goœciæ 
nas bêdzie Wysowa w Powiecie Gorlic-
kim. 

WYSOWA

Wysowa Zdrój po³o¿ona jest na wyso-
koœci ok. 550 m n.p.m. 

 Ta maleñka miejscowoœæ znana 
jest przede wszystkim ze Ÿróde³ natu-
ralnych wód leczniczych Franciszek, Jó-
zef, Henryk i Aleksandra. Wiêkszoœæ wy-
sowskich wód mineralnych to szczawy 
wodorowêglanowo-chlorkowo-sodowe 
oraz wêglowodanowo-sodowo-wapien-
ne. Na bazie tych wód w Wysowej pro-
dukuje siê znakomit¹ wodê mineraln¹ 
"Wysowianka".

I OKOLICE

2Ziemia Gorlicka to blisko 1000 km  natu-
ralnego piêkna na po³udniowo-wschod-
nim krañcu Ma³opolski. Graniczy od za-
chodu z powiatem nowos¹deckim, od 
pó³nocy z powiatem tarnowskim, od 
wschodu z powiatem jasielskim, a od 
po³udnia z Republik¹ S³owacji. Ziemia 
Gorlicka to doskona³e miejsce do wypo-
czynku i rekreacji przez okr¹g³y rok. Co-
raz czêœciej wspania³e walory tego re-
gionu odkrywaj¹ wybitni przedstawiciele 
œwiata kultury, nauki, biznesu i stale ros-
n¹ce rzesze turystów. Sprzyja temu 
ci¹gle rozbudowywana baza noclegowa, 
atrakcje turystyczne oraz licznie wystê-
puj¹ce tu zabytki. To tu, w kolebce prze-
mys³u naftowego powsta³a pierwsza na 
œwiecie kopalnia ropy naftowej w Sia-

w dolinie rzeki 
Ropy.

rach, a Ignacy £ukasiewicz w Gorlicach 
zapali³ pierwsz¹ na œwiecie uliczn¹ lam-
pê naftow¹. Ka¿dego turystê zachwyc¹ 
zabytki Biecza, jednego z najstarszych 
miast po³udniowo-wschodniej Polski. 
W Bieczu, w Koœciele p. w. Bo¿ego Cia³a, 
podziwiaæ mo¿emy polichromiê zapro-
jektowan¹ i wykonan¹ przez W³odzimie-
rza Tetmajera, a w o³tarzu g³ównym ob-
raz "Zdjêcie z Krzy¿a" namalowany 
w szkole Micha³a Anio³a. W Bobowej 
znajdziemy œlady kultury ¿ydowskiej: 
synagoga i kirkut z ohelem (kaplic¹) 
s³awnego cadyka Salomona ben Natana 
Halberstama wraz z dwustoma zacho-
wanymi macewami (p³ytami nagrobny-
mi). Jeden z niewielu w Europie grobo-
wiec w kszta³cie piramidy znajduje siê 
w Zagórzanach ko³o Gorlic. Spoczywa 
w nim rodzina Skrzyñskich, a wœród nich 
Aleksander Skrzyñski - premier i mini-
ster spraw zagranicznych II Rzeczypos-
politej. Na ka¿dym niemal kroku spoty-
kamy tu œwiadectwa, ¿e ziemiê tê za-
mieszkiwali £emkowie. Dowodem na ich 
wielowiekow¹ obecnoœæ s¹ cerkwie, bê-
d¹ce prawdziwymi pere³kami drewnia-
nej architektury sakralnej. O kunszcie 
dawnych mistrzów ³emkowskich i pogó-
rzañskich œwiadczy fakt, ¿e dwa spoœród 
drewnianych koœcio³ów Ziemi Gorlickiej 

(w Sêkowej i Binarowej) wpisano na listê 
Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. W 1915 roku pod Gorlicami 
rozegra³a siê najwiêksza bitwa I wojny 
œwiatowej na froncie wschodnim, a Gor-
lice zyska³y miano "Polskiego Verdun". 
Bez w¹tpienia, tegoroczny "Zlot Plejad" 
odbêdzie siê w ciekawym i atrakcyjnym 
otoczeniu.

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest 
wype³nienie formularza zg³oszeniowego 
zamieszczonego na stronie:
www.zlot.subaru.pl, tutaj tak¿e znaj-
dziecie Pañstwo wszystkie szczegó³owe 
informacje dotycz¹ce Zlotu. W przypad-
ku korzystania z sugerowanej przez nas 
bazy noclegowej, nale¿y tak¿e wp³aciæ 
nale¿noœæ za uczestnictwo w imprezie. 

Zapraszamy - SUBARU Import Polska

Internetowe Forum Subaru c.d.






