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OTWIERAMY!

1 Wstêp

Szanowni Pañstwo!

Przeprowadzki, nowe modele, zmiany or-

ganizacyjne... wszystko to spowodowa³o, 

¿e pomimo pracuj¹cych weekendów ci¹gle 

trudno jest nam nad¹¿yæ nawet za dniem 

wczorajszym.

Z niek³aman¹ przyjemnoœci¹ mam jednak 

zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na Dni Otwarte, 

które organizujemy w terminie 17-18.09. 

Ju¿ w dniu oficjalnego otwarcia najwiêkszej 

na œwiecie Wystawy Motoryzacyjnej we 

Frankfurcie, bêdzie mo¿na zapoznaæ siê ze 

zmodyfikowanym Foresterem i Legacy, 

które to modele tam w³aœnie bêd¹ œwiê-

towa³y sw¹ oficjaln¹ premierê europejsk¹. 

Zapraszam tym bardziej serdecznie, ¿e na 

wprowadzenie tych modeli przygotowaliœ-

my szczególnie atrakcyjne oferty. Legacy 

limuzyna 2.0, która tym razem jako wersja 

165-konna zadowoli, jak s¹dzê, tak¿e zwo-

lenników szybszej jazdy, bêdzie oferowana 

ze znakomitym wyposa¿eniem w cenie ju¿ 

poni¿ej 100.000 z³!

Sukces wersji specjalnych Forestera za-

chêci³ nas do powtórzenia - równie¿ dla te-

go modelu - akcji, która w przypadku wersji 

„Six” cieszy³a siê nadzwyczajnym zaintere-

sowaniem.

Pozostaje jedna, drobna kropla goryczy - 

poniewa¿, zgodnie z tradycj¹, ograniczy-

liœmy iloœæ egzemplarzy w tych wersjach do 

50 sztuk/wersjê, niestety nie mo¿na zwle-

kaæ zbyt d³ugo z decyzj¹.

Do zobaczenia w salonach!

Witold Rogalski,

Dyrektor SIP
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Ci z Pañstwa, którzy d³u¿ej ju¿ œledz¹ 

informacje zawarte w naszym piœmie 

pamiêtaj¹ zapewne „perturbacje”, 

zwi¹zane z wiosenn¹ przeprowadzk¹ 

Subaru w Krakowie.

Tym bardziej jest mi mi³o - zamiast tra-

dycyjnego „wstêpniaka” - umieœciæ 

w tym miejscu zdjêcia nowego punktu 

Subaru w naszym macierzystym mieœ-

cie.

Jeszcze nie wszystko jest gotowe, jesz-

cze nie wszystko dzia³a tak, jak tego 

oczekujemy.

Ale ju¿ teraz w placówce przy ul. Con-

rada 45 mo¿na zarówno dokonywaæ 

zakupu nowych samochodów, ale tak¿e 

je serwisowaæ. Lub te¿, po prostu, 

wst¹piæ do nas na kawê...

Witold Rogalski,

Dyrektor SIP



2Porady SJS

Czym jest jazda bezpieczna? Jaka 
powinna byæ? Czego dotyczy to ok-
reœlenie?

Nie wiem, czy ktoœ analizowa³ to has³o 
w odniesieniu do w³asnej osoby. Prze-
wa¿nie wypowiadamy siê na ten temat 
odnosz¹c je do zachowañ, reakcji in-
nych kierowców. 

Ktoœ mnie zaatakowa³ na drodze, ktoœ 
by³ sprawc¹ wypadku, ktoœ by³ jego 
ofiar¹, ktoœ, ktoœ ktoœ…

Namno¿y³o nam siê ostatnio ekspertów 
od „Bezpiecznej Jazdy”. Co chwila bar-
dzo m¹dre g³owy mówi¹ z radia i tele-
wizji, co jest bezpieczne, a co nie.

I chwa³a im wszystkim za to. Ale. Ktoœ 
powie, ¿e siê przyczepiam i znowu gde-
ram. Ale zawsze jest jakieœ ale. Mo¿e 
jestem idealist¹, lecz chcia³bym, aby 
w sprawach najwy¿szej wagi porad me-
rytorycznych udzielali ludzie, którzy 
maj¹ naprawdê coœ do powiedzenia, 
a nie tylko im siê wydaje ¿e maj¹.

I jak zapewne czytelnicy wiedz¹ w SJS 
zajmujê siê szkoleniami z zakresu do-
skonalenia techniki jazdy. I tylko z tej 
p³aszczyzny mogê siê podj¹æ rozmowy 
o bezpiecznej jeŸdzie. SJS nie prowadzi 
zajêæ z zakresu bezpiecznej jazdy. My 

uczymy poprawnego pos³ugiwania siê 
narzêdziem zwanym samochodem. 
Chcemy, aby ka¿da czynnoœæ zwi¹zana 
z prowadzeniem by³a œwiadoma 
tzn., aby kierowcy wiedzieli jak j¹ wy-
konaæ i aby wiedzieli, jakie konsek-
wencje przynosi b³¹d. Jak niedopusz-

czaæ do b³êdów i jak je ewentualnie 
korygowaæ. Mam œwiadomoœæ ogrom-
nej odpowiedzialnoœci za wypowiadane 
do moich kursantów s³owa. Nie chcê 
ryzykowaæ czegoœ, co w wyniku „wyda-
je mi siê” przerodzi siê w „sta³o siê 
nieszczêœcie”.

Bezpieczne zachowanie to g³ównie za-
chowanie œwiadome, uwzglêdniaj¹ce 
œrodowisko, w³asne zachowanie, za-
chowanie innych uczestników, relacje 
miêdzy innymi, pogodê, itp… moral-
noœæ, kulturê, temperament, p³eæ… 
Wiele z tych wymienionych i niewy-
mienionych elementów kszta³tuje siê 
w domach rodzinnych, w szko³ach, 
w œrodowiskach. Wiele jest cechami 
wrodzonymi, wiele jest wynikiem ma-
nipulacji nieodpowiedzialnych pedago-
gów ¿yciowych.

Jak zatem uczyæ Bezpiecznej Jazdy? 
Myœlê, ¿e najlepiej obrazuje to wypo-
wiedŸ mojej wspania³ej, choæ okrutnej 
nauczycielki pisania na maszynie: „Ma-
cie pisaæ na maszynie szybko, sprawnie 
i bez b³êdów. Za treœæ odpowiadacie sa-
mi”.

Andrzej Lenczowski
Szko³a Jazdy SJS

BEZPIECZNA JAZDA

PLEJADY 11/2005



3

RAJD ARGENTYNY - SOLBERG NA PODIUM

RSMŒ

Bardzo ostro¿nie jecha³ François Duval, 

nie chc¹c ryzykowaæ uszkodzenia sa-

mochodu i… utraty posady w ekipie 

Citroëna. Petter Solberg nie oszczêdza³ 

swojego Subaru, czuj¹c na plecach od-

dech goni¹cego go Marcusa Grönholma. 

Walka Fina z Norwegiem sta³a siê 

w pewnym momencie ozdob¹ nieco 

nudnych zawodów. Niestety na oesie 

15. Solberg uderzy³ w ska³ê i uszkodzi³ 

tylne hamulce w Imprezie WRC. 

„Kamieñ przebi³ przewód hamulcowy 

i ca³y p³yn wyciek³”, t³umaczy³ kierowca 

SWRT. Na drugie miejsce awansowa³ 

Grönholm. Taki uk³ad si³ nie zmieni³ siê 

do koñca rajdu. Chris Atkinson ambitnie 

walczy³ o ósme miejsce z Manfredem 

Stohlem (Citroën Xsara WRC). B³¹d na 

przedostatnim oesie sprawi³, ¿e m³ody 

Australijczyk musia³ zadowoliæ siê dzie-

wi¹t¹ lokat¹. Ale i tak by³ zadowolony, 

bo zdoby³ dla Subaru punkt do klasyfi-

kacji producentów. 

W PC WRC swoje pierwsze zwyciêstwo 

odniós³ Nasser Al-Attiyah w Subaru Im-

preza Spec C. 

Kierowca z Kataru awansowa³ na drugie 

miejsce w klasyfikacji generalnej Pro-

duction Car, trac¹c do lidera - Toshi Arai 

(Subaru Impreza Spec C) tylko 5 punk-

tów.

25. Rajd Argentyny ponownie wygra³ 

Sébastien Loeb. Petter Solberg zaj¹³ 

trzecie miejsce, a miêdzy Norwegiem 

i Francuzem znalaz³ siê Marcus Grön-

holm. Drugi z kierowców Subaru World 

Rally Team - Chris Atkinson dojecha³ do 

mety na dziewi¹tej pozycji.

Solberg po raz kolejny zacz¹³ dynamicz-

nie, zostaj¹c liderem zawodów po 

trzech pierwszych oesach. Atkinson na 

pocz¹tku by³ siódmy, potem jednak po-

pe³ni³ b³¹d, który kosztowa³ go spadek 

o dwie pozycje w dó³. Jednak w po³owie 

pierwszego etapu znowu do g³osu do-

szed³ Sébastien Loeb. Awansowa³ na 

pierwsze miejsce, pomimo kolizji 

z… krow¹, która niespodziewanie zna-

laz³a siê na trasie. 

55. RAJD FINLANDII

Loeb pokonany!

55. Rajd Finlandii po raz drugi z rzêdu 
i pi¹ty w ci¹gu ostatnich szeœciu lat, za-
koñczy³ siê wygran¹ Marcusa Grönhol-
ma. Kierowca Peugeota 307 WRC przer-
wa³ trwaj¹c¹ 119 dni zwyciêsk¹ passê 
Sébastiena Loeba. Francuz by³ drugi. 
Petter Solberg zaj¹³ czwarte miejsce. 
„Liczy³em na wiêcej”, przyzna³ kierowca 
Subaru World Rally Team.

Zaczê³o siê dobrze, bo Solberg wygra³ 
pierwszy odcinek specjalny. Jednak na 
próbie Mökkipera Subaru Impreza WRC 
opuœci³o drogê, trac¹c tylne skrzyd³o. 
Brak doci¹¿enia aerodynamicznego 
spowodowa³ l¹dowanie na „nosie” po 
skoku w dalszej czêœci próby. „Przez 100 
metrów jechaliœmy poboczem. Uszkodzi-
liœmy zawieszenie”, t³umaczy³ Norweg. 
Drugi z kierowców Subaru World Rally 
Team - Chris Atkinson odpad³ z rywali-
zacji na oesie 4. Jego samochód uderzy³ 
w ska³ê, czego efektem by³ z³amany u-
k³ad kierowniczy. Dla Australijczyka by³ 
to pierwszy wystêp w Finlandii.

S³ynne hopy i kilkumetrowe skoki to 
ozdoba fiñskich zawodów. Trzeba mieæ 
jednak stalowy krêgos³up, aby wytrzy-
maæ kilkukrotne twarde l¹dowanie na 
jednym oesie. Przekona³ siê o tym pilot 
Grönholma - Timo Rautiainen. Po jed-
nym z dalekich skoków dozna³ urazu 
krêgos³upa i nie by³ w stanie dyktowaæ. 

Dopiero interwencja lekarzy postawi³a 
Timo na nogi. 

Solberg walczy z Hirvonenem 

Po pierwszym etapie prowadzi³ Grön-
holm. Lider rajdu na wszelki wypadek 
„gasi³” skoki. „Plecy Timo trochê mnie 
hamuj¹ i nie jadê na maksimum”, 
stwierdzi³ kierowca Peugeota. Petter 
Solberg zacz¹³ odrabiaæ straty, ale po 
piêtach depta³ mu… Mikko Hirvonen 
w Fordzie Focusie WRC. Chris Atkinson 
wróci³ na trasy dziêki systemowi Su-
perRally. Niestety nie na d³ugo, przy 
prêdkoœci ponad 150 km/h wpad³ do 

rowu, ca³kowicie demoluj¹c Imprezê 
WRC. Do koñca trwa³ zaciêty pojedynek 
pomiêdzy Petterem Solbergiem i Mikko 
Hirvonenem. Norweg informowany 
o miêdzyczasach rywala, kontrolowa³ 
sytuacjê na koñcowym Kruununperä. 
Pokona³ Hirvonena ró¿nic¹ 0,4 sekundy 
i nie da³ sobie odebraæ czwartej lokaty. 
Wygra³ Grönholm, prze³amuj¹c domi-
nacjê Sébastiena Loeba. Trzecie miejs-
ce zaj¹³ Markko Märtin. 

55. Rajd Finlandii ogl¹da³o prawie 300 
tysiêcy kibiców - to absolutny rekord te-
gorocznego cyklu MŒ.

PLEJADY 11/2005



dwa Citroëny, przed dwoma Peugeota-
mi - Grönholma i Marrko Märtina. W cza-
sie ostatniego etapu Solberg zacz¹³ 
odrabiaæ starty. Na przedostatnim oesie 
pokona³ Gianni Gallego (Mitsubishi 
Lancer) i na metê niebieskie Subaru 
wjecha³o jako siódme w kolejnoœci. Ste-
phane Sarrazin pomimo urwanej pó³osi 
zdo³a³ obroniæ ósm¹ lokatê i punkty dla 
zespo³u. Chris Atkinson zaj¹³ 11. miejs-
ce, co uzna³ za umiarkowany sukces.

Po kilku szutrowych rajdach wreszcie 
przysz³a kolej na asfalty. Œwiatowa czo-
³ówka zjecha³a do Niemiec. Znowu naj-
szybszy okaza³ siê Sébastien Loeb. 
Kierowca Citroëna wyprzedzi³ kolegê 
z zespo³u - Françoisa Duvala i Marcusa 
Grönholma. Petter Solberg zaj¹³ siódme 
miejsce. Zaraz za nim uplasowa³ siê Ste-
phane Sarrazin - tym razem to Francuz 
zosta³ nominowany przez Subaru World 
Rally Team do zdobywania punktów dla 
zespo³u. 

Petter Solberg rozpocz¹³ rajd doœæ pe-
chowo, bo zaraz na starcie do pierwsze-
go odcinka specjalnego zgasi³ Imprezê 
WRC i przez kilkadziesi¹t sekund nie 
móg³ jej odpaliæ. Potem przydarzy³ siê 
jeszcze niekontrolowany obrót na trasie 
i Norweg zaj¹³ dopiero siódme miejsce, 
o 2 sekundy wyprzedzaj¹c… Sarrazina. 
Od pocz¹tku zawodów prowadzi³ Loeb, 
a tu¿ za nim jechali Duval i Grönholm. 
Trzeci kierowca Subaru - Chris Atkinson 
mia³ k³opoty z turbosprê¿ark¹ i po 
pierwszej pêtli by³ dopiero siedemnasty. 
Pomimo ostrej pogoni Solbergowi nie 
uda³o siê „wbiæ” do pierwszej trójki. Po 
pierwszym etapie zajmowa³ jednak 
czwarte miejsce. „Za du¿o b³êdów, sta-
nowczo za du¿o”, stwierdzi³ lider SWRT. 
Drugi dzieñ by³ dla niego jeszcze bar-

dziej pechowy. Po kolejnym b³êdzie i wi-
zycie poza drog¹ w Subaru zaszwanko-
wa³a skrzynia biegów. Solberg spad³ na 
12. pozycjê. Dobrze radzi³ sobie Sarra-
zin, który na trzech oesach zanotowa³ 
czasy w pierwszej „pi¹tce”. Na koniec 
drugiego etapu zajmowa³ 7. miejsce. 
Chris Atkinson, choæ nie jest specjalist¹ 
od asfaltów - a w Rajdzie Niemiec starto-
wa³ po raz pierwszy - radzi³ sobie coraz 
lepiej. Na czele klasyfikacji nadal by³y 

4RSMŒ

RAJD NIEMIEC - K£OPOTY SOLBERGA
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123
117
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Speed Star Power 

of Engines

Nie trzeba byæ motoryzacyjnym fri-

kiem, aby wiedzieæ, jakim respektem 

i uwielbieniem cieszy siê marka Suba-

ru. Perfekcja wykonania, prêdkoœæ 

i luksus, wydaj¹ siê byæ nie do o-

si¹gniêcia... I w³aœnie dlatego odzie-

¿owa firma HOUSE podjê³a siê kar-

ko³omnego zadania i przygotowa³a 

wspólnie z Subaru liniê odzie¿y tej kul-

towej marki. 

Rajdowa adrenalina i klubowy sznyt, 

motoryzacyjna pasja i uliczna moda. 

Jak stworzyæ ubrania, przeznaczone dla 

samochodowych maniaków? Jak prze-

³o¿yæ motoryzacyjne emocje na jêzyk 

mody? Wystarczy stworzyæ koalicjê 

mocy i mody, rajdowych emocji i awan-

gardowych trendów. 

Czy oœlepiaj¹ ciê œwiat³a samochodów 

czy mo¿e klubowe reflektory? Czy le-

jesz szampana stoj¹c na podium, czy 

podczas imprezowego szaleñstwa? Du-

et House & Subaru to linia dla tych, 

którzy z pasj¹ i entuzjazmem kreuj¹ 

nowe uliczne i klubowe trendy, nadaj¹c 

szyk i koloryt naszym miastom.

Dla wszystkich entuzjastów szyb-

kiej jazdy firma House przygoto-

wa³a niezwyk³¹ promocjê. Ka¿dy, 

kto miêdzy 16. wrzeœnia a 16. paŸ-

dziernika zakupi ubrania z linii 

Subaru, weŸmie udzia³ w losowa-

niu treningu w Szkole Jazdy Subaru 

oraz przeja¿d¿ki w fotelu pilota 

z Leszkiem Kuzajem!

Marka House & Kuzaj Team

Firma House stworzy³a unikaln¹ liniê 

dla zespo³u Leszka Kuzaja. Od marca 

mo¿ecie ogl¹daæ rajdy w nowej opra-

wie. Zarówno Subaru jak i Kuzaj Team 

wyst¹pi¹ w nowej szacie… w ubraniach 

marki HOUSE.

&
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SUBARU & HOUSE
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LEGENDA ¯YJE!

Nowoœci

2.5 XT wiedz¹, co naprawdê kryje siê za 

t¹ zmian¹: ogromny moment obrotowy 

nieomal w ka¿dej sytuacji.

Impreza STI 

Tak¿e ta wersja bêdzie wyposa¿ona 
w silnik o pojemnoœci 2.5 l. Maksymalna 
moc wzrasta do 280 KM, a maksymalny 
moment obrotowy osi¹ga a¿ 392 Nm! 
Wyposa¿ona standardowo w zmodyfi-
kowany aktywny centralny mechanizm 
ró¿nicowy (DCCD) nowa Impreza STI 
bêdzie zarówno ³atwiejsza w prowadze-
niu, jak i jeszcze szybsza od swej po-
przedniczki. 

Szczegó³owe opisy modeli zaprezentu-
jemy ju¿ w nastêpnym wydaniu Plejad.

D³ugo oczekiwana na naszym rynku 

nowa stylizacja Subaru zostanie ju¿ 

wkrótce zaprezentowana przy wprowa-

dzeniu na rynek zmodyfikowanej wersji 

Imprezy, które bêdzie mia³o miejsce 

pod koniec paŸdziernika.

Liczne spekulacje i gor¹ce dyskusje na 

Forum Subaru odejd¹ w przesz³oœæ, 

lub... rozgorzej¹ z jeszcze wiêksz¹ in-

tensywnoœci¹.

£adna, czy nie? Czy teraz mo¿na ju¿ 

kupowaæ wolnoss¹c¹ Imprezê jako 

PRAWDZIWE Subaru, czy te¿ konieczna 

jest wersja z turbodo³adowaniem?

Publikowane poni¿ej zdjêcia, oraz garœæ 

informacji o zmianach technicznych, 

powinny umo¿liwiæ wyrobienie sobie 

w³asnej opinii o tych zagadnieniach.

Impreza 2.0 R

Nowy silnik o pojemnoœci 2 l, który zo-

sta³ ju¿ wprowadzony do modeli Legacy 

i Forester bêdzie w Imprezie osi¹ga³ 

moc maksymaln¹ 160 KM (dotychczas 

125), przy praktycznie niezmienionym 

zu¿yciu paliwa. Prêdkoœæ maksymalna 

samochodu wzros³a, dla wersji sedan, 

do 210 km/godz (+19), podczas gdy 

czas „standardowego” przyspieszenia 

od 0 do 100 km/godz. wynosi ju¿ tylko 

8,8 s (dotychczas 10,2).

Impreza WRX

Koñczymy spekulacje na temat pojem-

noœci silnika tego modelu - nowy WRX 

jest wyposa¿ony w jednostkê o pojem-

noœci 2.5 l, oraz maksymalnej mocy 

230 KM.

Parametry dynamiczne nie ulegaj¹ 

szczególnej zmianie, lecz ci z Pañstwa, 

którzy mieli ju¿ okazjê jeŸdziæ wypo-

sa¿onym w ten sam silnik Foresterem 

PLEJADY 11/2005
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LEGENDA ¯YJE! (c.d.)
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PIRACI TAÑCA PRZYP£YN¥ DO POLSKI

Imprezy

waj¹ siê na oczach publicznoœci. 

W show DJ Bobo musi byæ tak¿e perfek-

cyjnie opracowany pokaz pirotechniki. 

I jest to jedna z najbardziej zaskakuj¹-

cych czêœci pokazu. Ca³y wachlarz efek-

tów perfekcyjnie zgranych z muzyk¹ 

i choreografi¹ zamienia koncert w wy-

j¹tkowe widowisko sceniczne. 

Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, ¿e 

Subaru Import Polska sp. z o.o., obecna 

na rynku polskim zaledwie od kilku lat, 

pozwala sobie na sponsorowanie tak 

wielkich przedsiêwziêæ jak koncert DJ 

BOBO. Œwiadczy to o jej wysokim pres-

ti¿u, dobrej marce samochodów i sta-

bilnie ugruntowanej pozycji na rynku 

motoryzacyjnym. Koncerty przez nas 

sponsorowane odbêd¹ siê 28. paŸdzier-

nika w Warszawie i 29. paŸdziernika 

w Katowicach. 

Serdecznie wszystkich 

zapraszamy!

Ju¿ pod koniec paŸdziernika do Polski 

przyjedzie na dwa koncerty DJ BOBO. 

Koncerty odbêd¹ siê w ramach euro-

pejskiej trasy Pirates of Dance Tour 

2005. Bêdzie to gigantyczne show, 

którego g³ówn¹ atrakcj¹, poza muzyk¹, 

jest wyj¹tkowa scena w kszta³cie wiel-

kiego pirackiego okrêtu. Na scenie zo-

baczymy ponad 20 osób - wokalistów, 

tancerzy oraz zespó³ rockowy. 

A wszystko w oprawie pirackiej le-

gendy.

Koncerty DJ Bobo ciesz¹ siê ogromnym 

zainteresowaniem w Niemczech 

i Szwajcarii. Na wiêkszoœæ koncertów 

bilety zosta³y dawno wyprzedane. 

Dziêki polskim organizatorom koncer-

tów - M&K Foam - zobaczymy pe³n¹ 

wersjê tej super produkcji.

Pirates of Dance to kolejne mega show, 

w którym DJ Bobo ³¹czy nie tylko ga-

tunki muzyczne, od kojarzonego z nim 

dance po ostre dŸwiêki rocka, ale tak¿e 

najnowoczeœniejsze techniki scenicz-

ne. Na estradzie podziwiamy ponad 20 

tancerzy, którzy œwietnie radz¹ sobie 

z trudnymi choreografiami stworzony-

mi specjalnie dla tego przedstawienia. 

Na uwagê zas³uguje tak¿e realizacja 

œwiat³a, dziêki której bardzo czêste 

zmiany kostiumów i scenografii odby-
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«GTi» wœród samochodów SUV, to no-

wy silnik czyni z tego samochodu praw-

dziwe «STI»”, t³umaczy Witold Rogal-

ski, Prezes Zarz¹du Subaru Import Pol-

ska. Subaru Forester z silnikiem 2.5 tur-

bo przyspiesza od 0-100 km/h w szeœæ 

sekund! 

Kolejn¹ nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ wy-
boru automatycznej skrzyni biegów do 
tej wersji silnikowej. Jest to 4-stop-
niowa przek³adnia, sterowana elektro-
nicznie, z trybem jazdy sportowej oraz 
systemem kontroli trakcji i stabilizacji 
toru jazdy (Vehicle Dynamic Control Sy-
stem). Do tej pory nie by³ on stosowany 
w Foresterze. System ten aktywnie 
wspó³pracuje z symetrycznym uk³adem 
napêdowym AWD (Symmetrical AWD). 
Jego dzia³anie polega na aktywnym roz-
dzielaniu momentu obrotowego miêdzy 
osiami, a tak¿e, w razie potrzeby, na 
przyhamowywaniu poszczególnych kó³ 
pojazdu. To kolejny krok Subaru w za-

Na polskim rynku debiutuje zmodyfi-
kowany Subaru Forester drugiej gene-
racji. Europejska premiera najpopular-
niejszego modelu koncernu Fuji Heavy 
Industries (w³aœciciel marki Subaru) 
nast¹pi za kilka dni na IAA we Frank-
furcie. Najwa¿niejsze zmiany to zupe³-
nie nowe jednostki napêdowe, zmodyfi-
kowane zawieszenie i uk³ad napêdowy 
oraz bardziej dynamiczny wygl¹d. 

Nowy wygl¹d 

Choæ kszta³t karoserii Forestera pozo-
sta³ ten sam, to jednak ju¿ na pierwszy 
rzut oka widaæ zmiany wprowadzone do 
modelu 06. Z przodu samochód zyska³ 
nowoczesny masywny „grill” oraz nowe 
przednie reflektory. Po raz pierwszy 
w opcji mo¿na zamówiæ reflektory kse-
nonowe (2.5 XT). Wykonana z alumi-
nium maska jest umieszczona nieco 
wy¿ej ni¿ w poprzednim modelu. Po-
wiêkszono dziêki temu przestrzeñ miê-
dzy mask¹ a silnikiem, co ma niebaga-

telne znaczenie dla ochrony pieszych. 
Z ty³u zmodyfikowano klapê baga¿nika, 
a lampy umieszczono w eleganckich 
przezroczystych kloszach. Pojawi³y siê 
równie¿ dodatkowe przet³oczenia karo-
serii, które nadaj¹ Foresterowi bardziej 
sportowy styl. 

Jeszcze wiêksza dynamika
Subaru Forester 2.5 XT 

Nowoœci¹ jest zmodyfikowany przeciw-

sobny turbodo³adowany silnik typu 

„bokser” o pojemnoœci 2.5 l i mocy 

230 KM. Zast¹pi on dotychczasow¹ jed-

nostkê 2.0 turbo (177 KM). Silnik 2.5 

turbo wyposa¿ono w uk³ad zmiennych 

faz rozrz¹du, nie tylko na zaworach 

ss¹cych, ale równie¿ na zaworach wy-

dechowych. Krzywa momentu obroto-

wego jest bardziej p³aska, a jego war-

toœæ maksymalna wynosi a¿ 320 Nm 

przy 3,600 obr./min. „Je¿eli o Foreste-

rze 2.0 XT mówi³o siê, ¿e jest to takie 
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kresie podnoszenia aktywnego bezpie-
czeñstwa. Forester 2.5 XT wystêpuje 
równie¿ z 5-stopniow¹ skrzyni¹ manu-
aln¹, pochodz¹c¹ z Subaru Impre-
zy WRX. 

Subaru Forester 2.0 X 

Nowy Subaru Forester bêdzie dostêpny 
równie¿ z nowym silnikiem wolnoss¹-

3cym o pojemnoœci 2 000 cm . W sto-
sunku do poprzedniej wersji moc tej 
jednostki wzros³a ze 125 KM do 158 KM. 
Zmienne fazy rozrz¹du oraz p³aski 
przebieg krzywej maksymalnego mo-
mentu obrotowego (186 Nm przy 
3 200 obr./min) pozwoli³y na znacz¹ce 
zwiêkszenie dynamiki. Przyspieszenie 
od 0 do 100 km/h wynosi teraz 9,7 se-
kundy, a prêdkoœæ maksymalna wzros³a 
do 197 km/h. 

Subaru Forester 2.0 X bêdzie dostêpny 
zarówno z 5-biegow¹ przek³adni¹ ma-
nualn¹, jak i z 4-stopniow¹ skrzyni¹ au-
tomatyczn¹. 

We wszystkich wersjach silnikowych 
przyspieszenie jest sterowane elektro-
nicznie. To rozwi¹zanie nie tylko przy-
spiesza reakcje silnika, ale te¿ dosko-
nale sprawdza siê w przypadku akty-
wacji tempomatu (opcja, zale¿nie od 
wersji).

Zawieszenie i uk³ad napêdowy

Sprawdzonych rozwi¹zañ siê nie zmie-
nia. Przeciwsobny silnik typu „bokser” 
oraz symetryczny napêd wszystkich kó³ 
(Symmetrical AWD) to znak rozpo-
znawczy wszystkich modeli Subaru. 
W nowym Foresterze zmniejszono jed-
nak opory wewnêtrzne wszystkich dy-
ferencja³ów. Pozwoli³o to na obni¿enie 
masy tych elementów oraz lepsze w³aœ-
ciwoœci aerodynamiczne ca³ego uk³adu 
napêdowego. 

Forester s³ynie z tego, ¿e doskonale 
radzi sobie na polskich dziurawych dro-
gach. Modyfikacje w ustawieniu zawie-
szenia sprawiaj¹, ¿e samochód jest 
jeszcze bardziej stabilny w czasie po-
konywania zakrêtów oraz przy pokony-
waniu wszelkich nierównoœci. Równie¿ 
w terenie samochód prowadzi siê 
znacznie bardziej pewnie. 

Wnêtrze i wyposa¿enie

Nowe kolory tapicerki, zmodyfikowana 

deska rozdzielcza, bardziej wygodne 

przednie fotele, dodatkowe uchwyty 

i schowki to przyk³ady niektórych 

zmian, jakie wprowadzono do wnêtrza 

Subaru Forestera 06. Uzupe³nieniem 

bogatego wyposa¿enia standardowego 

ka¿dej wersji mo¿e byæ skórzana ta-

picerka, szklany dach, reflektory kse-

nonowe czy nawigacja satelitarna. 

Zmiany objê³y równie¿ ko³a: wersje 

2.5 XT otrzyma³y ko³a 17-calowe, a mo-

dele 2.0 X - 16-calowe. 

Nowy Forester jest tylko nieznacznie 

dro¿szy od poprzedniego modelu. Cena 

wersji 2.5 XT  zaczyna siê od 34 000 Eu-

ro, a wersji 2.0 X ju¿ od 22 290 Euro.

Jeszcze w tym roku Subaru Import Pol-

ska planuje wprowadziæ do sprzeda¿y 

50 sztuk specjalnej limitowanej wersji 

Forestera 2.0 X (158 KM). 

Dodatkowe informacje:

Subaru Import Polska 
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SUBARU - KARATE TRADYCYJNE

Ciekawostki

Aktywne bezpieczeñstwo, 

szybkoœæ, dynamika...

„£¹czy nas wspólna filozofia - aktywne 

bezpieczeñstwo”, powiedzia³ pan Witold 

Rogalski, Prezes Zarz¹du Subaru Im-

port Polska Sp. z o.o. na pierwszym 

spotkaniu z prezesem Polskiego Zwi¹z-

ku Karate Tradycyjnego W³odzimierzem 

Kwieciñskim.

To prawda, ¿e w karate tradycyjnym 

oraz w konstrukcji samochodów Subaru 

dostrzec mo¿na bardzo wiele podo-

bieñstw! Czy to przesada? Okazuje siê, 

¿e nie - to wrêcz zasada!

Pierwsze podobieñstwo, to kraj pocho-

dzenia: Japonia.

Drugie, to tradycja samej sztuki karate 

siêgaj¹ca a¿ wieków œrednich, a karate 

tradycyjnego w Polsce maj¹ca ponad 30 

lat. Tak samo d³ugo Subaru, jako jedyna 

firma, we wszystkich swoich modelach, 

montuje permanentny napêd na 4 ko³a - 

- Symmetrical AWD (All Wheel Drive). 

Sam zaœ pion motoryzacyjny, sygnowa-

ny mark¹ Subaru korzeniami siêga lat 

20-30 minionego wieku, a wywodzi siê 

z wielkiego koncernu Fuji Heavy Indust-

ry, potentata przemys³u ciê¿kiego i lot-

niczego.

Trzecie, najwa¿niejsze chyba podobieñ-

stwo, to filozofia. I tu mamy kilka wspól-

nych przymiotników: aktywne bezpie-

czeñstwo i pe³na gotowoœæ, symetria, 

perfekcyjna forma wynikaj¹ca z funkcji. 

Pojazdy Subaru dziêki napêdowi AWD 

s¹ stabilniejsze, pewniejsze, szybciej 

i bezpieczniej zachowuj¹ siê w trudnych 

warunkach drogowych, niemal wyczu-

waj¹ zagro¿enia. W efekcie zapewniaj¹ 

pasa¿erom maksymalne bezpieczeñ-

stwo. Myœl¹ przewodni¹ karate trady-

cyjnego jest zaœ odpowiadaj¹cy temu 

„zan shin” - pe³na gotowoœæ odparcia 

ataku lub jego uprzedzenie. Równie¿ 
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„mikiru” - przewidywanie niebezpie-

czeñstw to element tej filozofii walki.

W filozofii karate tradycyjnego jako 

sztuki walki jest symetria ruchu i nad-

rzêdne znaczenie œrodka ciê¿koœci - 

tanden (punkt w dole brzucha). To st¹d 

u zawodnika bierze siê si³a, dynamika, 

wydolnoœæ. Symetria gwarantuje stabil-

noœæ i balans. W Subaru nisko i wzd³u¿-

nie osadzony, przeciwsobny silnik typu 

boxer, oraz tak¿e symetrycznie osadzo-

na skrzynia biegów - to centrum si³y 

gwarantuj¹ce idealn¹ symetriê rozdzia-

³u elementu obrotowego. W obu przy-

padkach perfekcyjna forma dostosowa-

na jest do wymaganych funkcji.

Samochody Subaru ró¿ni¹ siê tym od 

innych aut, czym trenuj¹cy karate tra-

dycyjne od osób nie uprawiaj¹cych tej 

sztuki walki. W obu przypadkach mamy 

do czynienia z drastycznie przesuniê-

tym do góry poziomem sprawnoœci, 

bezpieczeñstwa, pewnoœci siebie, go-

spodarowania energi¹, si³y i granic mo-

¿liwoœci.

Dlatego firma Subaru Import Polska Sp. 

z o.o. od lat wspiera dzia³alnoœæ Polskie-

go Zwi¹zku Karate Tradycyjnego.

Jerzy Machejek

Ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy 

wszystkich mi³oœników karate tradycyj-

nego na: 

III Puchar Œwiata 

w Karate Tradycyjnym 

pod patronatem Prezydenta RP Aleksan-

dra Kwaœniewskiego, który odbêdzie siê 

w dniu 15.10.2005r. w Warszawie 

w hali Torwar I przy ul. £azienkow-

skiej 6a. Organizacjê tych presti¿owych 

zawodów wspiera firma Subaru Import 

Polska Sp. z o.o.

Program III Pucharu Œwiata 

w Karate Tradycyjnym:

15.10.2005 r. (sobota) 

godz. 10.00: I czêœæ Pucharu Œwiata

godz. 17.00: Oficjalne otwarcie Pucharu

Œwiata

II czêœæ - fina³y  

Podczas Pucharu Œwiata zostan¹ rów-

nie¿ rozegrane mecze w kumite dru¿y-

nowym Polska - reszta œwiata w katego-

rii kobiet i mê¿czyzn. Odbêd¹ siê tak¿e 

pokazy karate tradycyjnego w konku-

rencjach: kata dru¿ynowe kobiet i mê¿-

czyzn, en-bu kobieta/mê¿czyzna oraz 

en-bu mê¿czyzna/mê¿czyzna w wyko-

naniu utytu³owanych zawodniczek i za-

wodników kadry narodowej PZKT, me-

dalistów mistrzostw œwiata i Europy.





„Szef kuchni poleca” - 
- Test Subaru Impreza WRX kombi

Auto Œwiat nr 21 (520) 23 maja 2005

„225-konny, turbodo³adowany silnik, 
napêd 4x4 i fantastyczny uk³ad kierow-
niczy sprawiaj¹, ¿e to kombi jest ape-
tycznym k¹skiem przyprawionym ore-
gano, chili oraz odrobin¹ pieprzu. (…)”

„(…) wertuj¹c krajow¹ ofertê, trudno 
znaleŸæ kombi klasy œredniej z napêdem 
4x4, które przyspiesza od 0 do 100 km/h 
w ok. 6 sekund! Jest tylko jedno takie 
auto - Subaru Impreza WRX.

Japoñczycy udanie przyrz¹dzili swój 
«smako³yk». Przy tym nie ¿¹daj¹ za 
niego du¿ych pieniêdzy - np. BMW 330i 
4x4 (0-100 km/h - 6,6 s) kosztuje ok. 
200 tys. z³. (…)”

„(…) Ten samochód swój sportowy cha-
rakter ods³ania tylko przed pasa¿erami 
przedniego rzêdu siedzeñ, którzy zajm¹ 
rajdow¹ pozycjê w dobrze wyprofilowa-
nych fotelach. Okala ich prosty i funkcjo-
nalny kokpit wykonany z twardego, ale 
dok³adnie spasowanego plastiku. O spor-
towym rodowodzie przypominaj¹ kie-
rownica firmy Momo (…) oraz perforowa-
ne nak³adki na peda³y (…)”

„(…) Podczas relaksacyjnej jazdy 225-
konny silnik zadowala siê niespe³na 
8 l/100 km. Obraz zmienia siê diametral-
nie, gdy w kolektorze ss¹cym pojawi siê 
du¿e ciœnienie do³adowania. Dzieje siê 
tak po przekroczeniu 3800 obr./min. 
Wtedy silnik wyraŸnie przystêpuje do 
szturmu. Ci¹gnie z piorunuj¹c¹ si³¹ i nie-
przerwanie do 7500 obr./min, kiedy na-
stêpuje odciêcie zap³onu. (…)”

„(…) Przyspieszanie i dynamiczna jazda 
odbywaj¹ siê bez uœlizgu kó³ nawet na 
wilgotnym pod³o¿u. Sta³y napêd na 4x4 
(50:50) - trzy dyferencja³y, z których 
centralny i tylny wyposa¿ono w sprzêg³o 
wiskotyczne - wykonuje œwietn¹ robotê. 
Koncepcji napêdu nale¿y zawdziêczaæ 
równie¿ pewne zachowanie siê Imprezy 
na drodze. (…)”

„(…) Sprê¿yste i wygodne kube³kowe 
fotele zapewniaj¹ doskona³e podparcie 
boczne. (…)”

„(…) Rajdowe tradycje i doœwiadczenia 
Subaru w budowaniu sportowych boli-
dów nie id¹ na marne. Impreza WRX jest 
tego dobrym przyk³adem. Za nieca³e 
150 tys. z³ otrzymujemy prawdziwego 
sportowca - agresywnego, porywczego, 
ale te¿ niepozornego z wygl¹du oraz 
trwa³ego. W wersji kombi jest samo-
chodem zarówno bardzo szybkim, jak 
i œwietnie sprawdzaj¹cym siê w roli u¿y-
tecznego œrodka transportu. Fantastycz-
ny, turbodo³adowany bokser zadowoli na 
wielu p³aszczyznach. Ca³oœæ uzupe³nia e-
fektywny napêd na cztery ko³a oraz bez-
poœredni uk³ad kierowniczy. Pomimo ha-
mulców podatnych na fading Impreza 
WRX kombi to sportowe auto godne po-
lecenia. (…)”

„Symetria na ko³ach” - Symmetrical 
AWD w samochodach Subaru

WRC nr 48 wrzesieñ 2005

„Od ponad trzydziestu lat Subaru mon-
tuje w swoich samochodach najbardziej 
optymalny system napêdu na cztery ko-
³a o nazwie Symmetrical AWD.”

„(…) Najbezpieczniejszym jednak - i nie-
stety najdro¿szym - rozwi¹zaniem jest 
napêd na wszystkie cztery ko³a. (…)”

„(…) «Baz¹ ca³ego uk³adu jest lekki, 
przeciwsobny silnik typu boxer zamon-
towany wzd³u¿nie oraz skrzynia biegów 
tak¿e osadzona wzd³u¿ osi pojazdu», 
t³umaczy Witold Rogalski, dyrektor 
Subaru Import Polska. «Tylko takie roz-
wi¹zanie w po³¹czeniu z napêdem na 
cztery ko³a daje idealn¹ symetriê roz-
dzia³u momentu obrotowego. W przy-
padku samochodów z silnikiem rzêdo-
wym, u³o¿onym poprzecznie (np. Mitsu-
bishi Lancer Evolution), uk³ad napêdowy 
nie jest symetryczny, bo dzia³a w po³¹-
czeniu z przek³adni¹ k¹tow¹, sk¹d odby-
wa siê wyprowadzenie napêdu», dodaje 
nasz rozmówca. (…)”

„(…) wielu kierowców rajdowych pod-
kreœla lepsze prowadzenie siê Imprezy 
w stosunku do Lancera (…)”

Wojciech Grabarz

„Impreza w Twoim domu” - 
- Test Subaru Impreza WRX

WRC nr 46 lipiec 2005

„(…) Nie jest Ÿle je jeœli chodzi o okreso-
we przegl¹dy. Pierwszy, wykonany po 
piêtnastu tysi¹cach w autoryzowanym 
serwisie, kosztowa³ 460 z³ plus koszt ole-
ju. Drugi, po 30 tysi¹cach - 670 z³. Jak na 
klasê auta, ca³kiem znoœnie. (…)”

„(…) Na tylnym siedzeniu da siê jechaæ, 
ale trudno mówiæ o komforcie. Z przodu 
natomiast istna bajka - g³ównie dziêki 
rewelacyjnie wyprofilowanym fotelom. 
Wrêcz obejmuj¹ cia³o czu³ym uœciskiem, 
z którego za nic w œwiecie nie chcemy siê 
uwolniæ. S¹ sztywne, ale nie przesadnie 
twarde. To nie surowy rajdowy kube³ek.”

„(…) Jedna rzecz od pocz¹tku nas nurto-
wa³a - sztywnoœæ zawieszenia. Czy to 
prawda, ¿e Subaru Impreza nadaje siê 
tylko do sportowych wyczynów, ale na 
d³u¿sz¹ trasê lepiej wzi¹æ co innego? 
Kilkadziesi¹t przejechanych kilometrów 
da³o nam odpowiedŸ - absolutnie nie. 
Samochód nie mêczy przy zwyk³ej, co-
dziennej jeŸdzie po mieœcie. Potwierdza-
my to nie tylko my, rajdomaniacy, ale 
i osoby, którym nazwisko Solberg kom-
pletnie nic nie mówi. (…)”

„(…) Amatorów mocniejszych wra¿eñ 
jednak uspokajamy - WRX w porówna-
niu z ka¿dym innym «normalnym» sa-
mochodem w zakrêtach trzyma siê ge-
nialnie. Jak to robi przy stosunkowo ³a-
godnym zawieszeniu? Nie wiemy. Po 
prostu tak jest. Gdy dodamy œwietn¹ dy-
namikê 225-konnego silnika, ju¿ wiemy 
dlaczego Bartek (w³aœciciel testowanej 
Imprezy - przyp. red.) na pocz¹tku na-
szego spotkania powiedzia³: «Gdy wsia-
dam do tego samochodu, buzia mi siê 
œmieje. Za ka¿dym razem.»”

Jarema Szandar

„Festiwal prêdkoœci” - 
- 16 sportowych aut na torze 
w Kielcach (w tym Subaru 
Impreza STI Solberg Edition)

Wysokie Obroty 25 sierpnia 2005 nr 33/96

„Witamy na najwiêkszym w tym roku po-
równaniu samochodów sportowych 

w kraju. Nie w Atenach, ale w Kielcach, 
i nie w zabytkowych murach, ale na torze 
wyœcigowym. (…)”

„(…) Jako pierwsza ciszê poranka zm¹-
ci³a Impreza STI z instruktorami z SJS, 
którzy wytyczyli trasê przejazdu. Potem 
jeden po drugim na tor zje¿d¿ali boha-
terowie testu. Ju¿ od samych oznaczeñ 
STI, VTS, EVO, Sport, S, GTC, Turbo, 
Cupra, S 2000 mog³o zakrêciæ siê w g³o-
wie. (…)”

„(…) Wyczynowy Mitsubishi Lancer EVO 
VIII niczym wzorzec metra w Sevres pod 
Pary¿em stanowi³ punkt odniesienia dla 
wszystkich aut cywilnych. (…)”

„(…) Trasa przejazdu zosta³a tak wyty-
czona, by daæ szansê tak¿e s³abszym 
i mniejszym. (…)”

„(…) Do pomiarów czasu, prêdkoœci 
i przeci¹¿eñ zaprzêgliœmy wyrafinowany 
sprzêt bazuj¹cy na technice satelitar-
nej.”

„(…) Subaru Impreza STI Solberg 
Edition: Niebieskie auto wype³ni³o tor 
chrapliwym bulgotem. ¯adne auto nie 
wychodzi³o tak szybko z zakrêtów. ¯ad-
ne nie przyspiesza³o tak ostro na pros-
tych. No i proszê, spójrzcie na wyniki! 
Zwyciêstwo u³atwi³y rajdowe opony i ob-
ni¿one o 2 cm zawieszenie z twardszymi 
sprê¿ynami. Nie bez znaczenia jest te¿ 
moc silnika - 320 KM (bez ¿adnych prze-
róbek) to znacznie wiêcej ni¿ w N-gru-
powym Lancerze Micha³a Bêbenka. (…)”

„Artur W³odarski: Subaru Impreza 
STI Solberg Edition: to bestia stwo-
rzona do szybkiej jazdy. Niesamowite 
przyspieszenie, powalaj¹ce brzmienie, 
niez³e prowadzenie. Najlepszy czas 
przejazdu. (…)”

„Szymon So³tysik: Honda S 2000: 
wredna, nieprzewidywalna, chimerycz-
na i momentami niebezpieczna. Za to 
w³aœnie j¹ lubiê! P³ynna i zarazem szyb-
ka jazda Hond¹ po torze to nieustanne 
wyzwanie, ale ka¿dy poprawnie wykona-
ny manewr sprawia niesamowit¹ sa-
tysfakcjê. (…)”

„Seat Ibiza Cupra: Jedno z wiêkszych 
zaskoczeñ naszego testu. Niby zwyk³a 
Ibiza z paroma sportowymi dodatkami 
i w kanarkowym kolorze. Pozory w tym 
przypadku myl¹. W lekkim nadwoziu 
zmieszczono a¿ 180 KM i moc ta nie wy-
daje siê przesadzona. Co wiêcej, modyfi-
kacje zawieszenia s¹ jak najbardziej tra-
fione w³aœnie pod k¹tem wyczynów na 
torze. System ESP mo¿na wy³¹czyæ 
przyciskiem miêdzy fotelami i w ten spo-
sób uwolniæ siê od elektronicznego po-
magiera. A wtedy ¿ó³ta Ibiza mo¿e poka-
zaæ, jak to siê robi, nawet mocniejszym 
samochodom. (…)”

Zebra³: Mateusz Karzyñski
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PISZ¥ O NAS...

Przegl¹d prasy motoryzacyjnej PLEJADY 11/2005

1. Subaru Impreza STI SE
2. Mitsubishi Lancer Evo VII grupy N
3. Seat Ibiza Cupra

1,34.35
1,35.75
1,39.90

CZAS PRZEJAZDU OKR¥¯ENIA (s)

1. Subaru Impreza STI SE
2. BMW Z4 3.0
3. Mitsubishi Lancer Evo VII grupy N

157,35
156,32
155,45

MAKSYMALNA PRÊDKOŒÆ (km/h)

1. Subaru Impreza STI SE
2. Mitsubishi Lancer Evo VII grupy N
3. BMW Z4 3.0

1,318
1,239
1,231

MAKSYMALNE PRZECI¥¯ENIE (g)
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NIE NARZUCAM SWOJEJ WOLI

Wywiady

David Lapworth - 

- szef Subaru World Rally Team 

Zwykle znamy kierowców, pilotów, 

rzadziej szefów poszczególnych ze-

spo³ów. Jak jest Pana rola w SWRT? 

Moim g³ównym zadaniem jest ustalenie 

strategii dzia³ania ca³ego zespo³u i tak-

tyki na kolejne rajdy. Czuwam równie¿ 

nad tym, aby zespó³ realizowa³ spor-

towe cele koncernu Subaru. Z jednej 

strony zajmujê siê wszystkimi sprawa-

mi organizacyjnymi Zespo³u: utrzymu-

jê kontakt z szefostwem Fuji Heavy 

Industries, z naszymi sponsorami, 

partnerami biznesowymi, FIA i innymi 

zespo³ami rajdowymi. Z drugiej mam 

decyduj¹cy g³os w sprawach zwi¹za-

nych bezpoœrednio z zawodnikami. 

Wspólnie z kierowcami ustalamy cele 

na konkretny rajd, oceniamy sytuacjê 

odcinek po odcinku, z rajdu na rajd 

i podejmujemy odpowiednie dzia³ania, 

aby osi¹gn¹æ wyznaczony cel. Jednak 

z regu³y staram siê staæ z boku - nie 

ingeruje w pracê in¿ynierów, nie narzu-

cam swojej woli Zespo³owi. Staram siê 

byæ obecny i s³u¿yæ odpowiedni¹ rad¹. 

Uchodzi Pan za spokojnego, stono-

wanego cz³owieka. Typowego an-

gielskiego d¿entelmena. Czy cza-

sem siê Pan denerwuje?

O tak! Prawie codziennie i to siê nie 

skoñczy, dopóki nie zajmê siê czymœ 

innym. Ale przez te lata pracy w rajdach 

uda³o mi siê wypracowaæ logiczny i me-

todyczny styl dzia³ania. Staram siê 

trzymaæ nerwy na wodzy, ale nie za-

wsze siê udaje. Ten sport wymaga pasji 

i energii. Najbardziej stresuje mnie ry-

zyko, jakie podejmujemy. Statys-

tycznie koñczymy jedynie 90 procent 

wszystkich zawodów, a wszyscy pracu-

j¹ na pe³nych obrotach ca³y czas. Kie-

rowcy, in¿ynierowie, mechanicy. Naj-

bardziej frustruj¹ce s¹ jednak niespo-

dziewane, nieprzewidywalne usterki 

techniczne. One niwecz¹ ciê¿k¹ pracê 

i wysi³ek. 

Z kim wspó³pracuje Pan najbar-

dziej? 

Myœlê, ¿e z kierowcami. Dzielê czas 

miêdzy zawodników i in¿ynierów. To od 

nich zale¿¹ wyniki i punkty, jakie 

zdobêdziemy. 

Co zmieni³o siê w rajdach od 

czasów, kiedy zdobyliœcie razem 

z Colinem McRae w 1995 roku po-

dwójny tytu³ mistrzów œwiata: 

w klasyfikacji kierowców i kon-

struktorów?

Trudno porównaæ kierowców z ró¿nych 

dekad. Ale obecne Mistrzostwa Œwiata 

stoj¹ na wy¿szym poziomie - kierowcy 

s¹ wiêkszymi profesjonalistami. Po-

ziom organizacyjny te¿ jest inny. Kiedyœ 

marnowaliœmy mnóstwo pieniêdzy na 

w³asne helikoptery i samoloty, samo-

chody treningowe, podró¿e po ca³ym 

œwiecie. Teraz ca³y cykl WRC jest wiel-

kim kompaktowym widowiskiem, spek-

taklem atrakcyjnym dla kibiców. 

Czy w m³odoœci myœla³ Pan o tym, 

¿eby zostaæ szefem zespo³u rajdo-

wego? 

Nie. Nic podobnego. Chcia³em byæ kie-

rowc¹. Próbowa³em swoich si³ w kar-

tingu, w jeŸdzie na motocyklu, potem 

w wyœcigach i rajdach samochodowych. 

Ale nie mia³em ani mo¿liwoœci finan-

sowych, ani doœæ samozaparcia, aby 

rozwijaæ siê w tym kierunku. Moim 

marzeniem by³a jednak praca w moto-

sporcie. Cieszê siê, ¿e uda³o mi siê spo-

¿ytkowaæ moje talenty organizacyjne 

w tym kierunku. Nie ¿a³ujê. Nie móg³-

bym pracowaæ w ¿adnej innej bran¿y. 

Wywiad przygotowany na materia³ach 

Subaru World Rally Team.

PLEJADY 11/2005
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Historia SWRT

cz¹tku dnia mieli, co prawda, znów 
drobne przejœcia, ale po po³udniu uda³o 
im siê odrobiæ czêœæ strat. Pod koniec 
dnia Mäkinen i Solberg zajmowali odpo-
wiednio pi¹te i szesnaste miejsce, dziêki 
czemu startowali do drugiego etapu ze 
strategicznie idealnych pozycji: Sol-
berg - jad¹cy jako drugi - „zamiata³” 
drogê, a Tommi, ruszaj¹c 3 przejazdy 
po nim, móg³ wykrêcaæ dobre czasy. Jak 
siê okaza³o, m³odemu Norwegowi nie-
potrzebna jest czysta droga. Ku zdzi-
wieniu wszystkich, jecha³ bardzo agre-
sywnie i zaj¹³ drugie miejsce na odcinku 
dziewi¹tym, a wygra³ oesy 10., 11., 12. 
i 13. odrabiaj¹c tym samym a¿ 8 po-
zycji w klasyfikacji! W ca³ym tym fer-
worze Mäkinen spokojnie i niemal nie-
postrze¿enie wspi¹³ siê na trzecie miejs-
ce, plasuj¹c siê tu¿ za McRae i Grön-
holmem. Ostatniego dnia po dwóch 
wypadkach Colin McRae straci³ du¿o 
czasu, dziêki czemu na drug¹ lokatê 
wskoczy³ Tommi Mäkinen. Jednak dru-
gie miejsce na podium by³o równie¿ 
³akomym k¹skiem dla Richarda Burnsa 
i po ca³odniowej walce uda³o mu siê 
wyprzedziæ rywala o zaledwie 2,2 se-
kundy. Petter Solberg kontynuowa³ 
poœcig z poprzedniego dnia i wygra³ 
kolejnych 6 oesów! Oznacza³o to, ¿e 
w ci¹gu dwóch dni uda³o mu siê wsko-
czyæ z 28. na 5. miejsce i zdobyæ 2 punk-
ty dla siebie i 3 dla zespo³u.

Niestety, po tym znakomitym wystêpie 
Big Mak znów nie mia³ szczêœcia. Nie 
dojecha³ do mety w Argentynie, 
w Grecji, w Afryce i w Rajdzie Sanremo. 
Tylko w Finlandii zaj¹³ szóste miejsce, 
w Rajdzie Niemiec siódme, a w Nowej 
Zelandii trzecie. W Australii dojecha³ na 
czwartym miejscu, jednak sêdziowie u-
znali, ¿e jego samochód wa¿y mniej ni¿ 
powinien, i zosta³ wykluczony.

Inaczej wygl¹da³a sytuacja Solberga. 
Po dobrych wystêpach w rundach: 6, 7, 
9, 11 i 13 przyszed³ czas, aby w Wielkiej 
Brytanii pokazaæ pazurki. Pierwszy 
dzieñ by³, jak na tê porê roku w Anglii, 
wyj¹tkowo s³oneczny. Dziêki temu wy-
bór opon mia³ kluczowe znaczenie, po-

W 2002 roku do teamu Subaru do³¹czy³ 
jeden z najwybitniejszych kierowców 
rajdowych - Tommi Mäkinen. Ca³y ze-
spó³ mia³ nadziejê, ¿e doœwiadczony 
weteran i „m³ody gniewny” Petter Sol-
berg bêd¹ w stanie zebraæ spor¹ liczbê 
punktów.

Wydawa³o siê, ¿e marzenia siê spe³ni¹, 
kiedy na pocz¹tku sezonu, po walce 
z Sebastienem Loebem, Tommi wygra³ 
Rajd Monte Carlo, a Solberg, jad¹c naj-

szybciej na 5 odcinkach, zaj¹³ 6. miejs-
ce i zdoby³ dwa punkty dla zespo³u oraz 
jeden dla siebie. Niestety, rajdy samo-
chodowe maj¹ to do siebie, ¿e rzadko 
zdarza siê mieæ bezustannie szczêœcie. 
A czasem jest tak, ¿e nawet najlepsi 
prawie w ogóle go nie maj¹.

I tym razem mo¿na by³o odnieœæ wra-
¿enie, ¿e los nie sprzyja Big Makowi, bo 
ju¿ na 4. oesie Rajdu Szwecji musia³ siê 
wycofaæ ze wzglêdu na ogromn¹ stratê 
czasow¹, jak¹ poniós³. Tê zawdziêcza³ 
œniegowi, który kompletnie zapcha³ 
ch³odnicê, co doprowadzi³o do przegrza-
nia silnika. Niestety, równie¿ m³ody Nor-
weg nie dojecha³ do mety po tym, jak 
drugiego dnia awarii uleg³ silnik w jego 
Imprezie.

Tommi, choæ w trakcie rajdów zawsze 
osi¹ga³ dobre lokaty, notorycznie mia³ 
problemy z dojechaniem do mety. Na 
pocz¹tku Rajdu Korsyki, tak jak 
w Szwecji, jecha³ bardzo szybko, choæ 
tym razem musia³ przyzwyczaiæ siê do 
nowego modelu i opon. Nastêpny dzieñ 
zapowiada³ siê interesuj¹co ze wzglêdu 
na spodziewane silne opady deszczu 
sprzyjaj¹ce Subaru. Jednak napêd to 
nie wszystko i tak z³y dobór opon do 
zmiennych warunków spowodowa³, ¿e 
Fin trafiaj¹c na aquaplaning na drodze, 
wypad³ z niej i uszkodzi³ zawieszenie na 
tyle powa¿nie, ¿e dalsza jazda by³a nie-
mo¿liwa. Tego dnia równie¿ Petter mia³ 
k³opoty w postaci dwóch przebitych o-
pon, przez które spad³ z czwartego na 
siódme miejsce. Na ostatnim etapie u-

da³o mu siê jednak jeszcze odrobiæ 
stratê i zaj¹æ ostatecznie pi¹t¹ pozycjê.

Kolejna eliminacja, tym razem w s³o-
necznej Hiszpanii, tak¿e nie nale¿a³a do 
szczêœliwych. Ju¿ pierwszego dnia, pod-
czas gdy kierowcy Peugeota i Citroëna 
radzili sobie bezproblemowo z kataloñs-
kimi asfalatami, nasi dwaj torreadorzy 
znów borykali siê z problemami: Sol-
berg skar¿y³ siê na Ÿle dzia³aj¹cy uk³ad 
hamulcowy, a Mäkinen straci³ ponad 

dwie minuty wskutek krótkiej wycieczki 
do rowu. Jak mia³o siê okazaæ nastêp-
nego dnia, przy okazji uszkodzi³ ch³od-
nicê i na dojazdówce do pierwszej strefy 
serwisowej stan¹³ bez szans na dalsz¹ 
jazdê. Jego kolega z teamu dalej mia³ 
k³opoty z hamowaniem, jednak przy 
najbli¿szej okazji mechanicy zmienili 
oprogramowanie i fortuna znów zaczê³a 
mu sprzyjaæ. Dziêki temu bowiem wy-
gra³ nastêpny oes i by³ do tej pory je-
dynym, który zagrozi³ w jakikolwiek 
sposób Panizziemu. Koniec koñców, za-
j¹³ pi¹te miejsce, zdobywaj¹c 2 punkty.

Dopiero pi¹ta runda okaza³a siê bardziej 
przyjazna dla kierowców SWRT. Na po-
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MC S F E CY RA GR EAK FIN D I NZ AUS GB SUMA

1 Marcus Grönholm (FIN) 2 10 6 3 10 0 6 0 10 4 6 10 10 0 77

3 Carlos Sainz (E) 4 4 1 0 0 10 4 0 3 0 0 3 3 4 36
4 Colin McRae (GB) 3 1 0 1 1 4 10 10 0 3 0 0 0 2 35
5 Richard Burns (GB) 0 3 4 6 6 0 0 0 6 6 3 0 0 0 34
6 Gilles Panizzi (F) 0 0 10 10 0 0 0 1 10 0 0 31
7 Harri Rovanperä (FIN) 0 6 0 0 3 0 3 6 0 0 0 6 6 0 30

9 Markko Märtin (EE) 0 0 0 0 0 3 1 3 2 1 2 0 2 6 20
10 Sébastien Loeb (F) 6 0 0 0 2 0 10 0 0 18
11 Philippe Bugalski (F) 0 3 4 0 0 7
12 Thomas Radstrom (S) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
13 Toni Gardemeister (FIN) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
14 Alister McRae (GB) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Juha Kankkunen (FIN) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
16 Bruno Thiry (B) 2 0 2
17 Kenneth Eriksson (S) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Freddy Loix (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 Jesus Puras (E) 1 1
20 Mark Higgins (GB) 1 1

2 Petter Solberg (N) 1 0 2 2 2 6 2 0 4 0 4 0 4 10 37

8 Tommi Mäkinen (FIN) 10 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 4 0 3 22

SUMA

1 Peugeot 4 16 16 16 16 9 6 16 16 16 16 16 2 165
2 Ford 10 6 4 5 2 14 14 14 5 7 5 3 5 10 104

6 Mitsubishi 3 2 1 1 1 1 9

MC S F E CY RA GR EAK FIN D I NZ AUS GB

4 Hyundai 1 1 1 1 2 3 1 10
5 Skoda 5 3 1 9

3 SUBARU 12 4 4 7 6 2 5 2 4 4 4 13 67
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niewa¿ o ile na otwartej przestrzeni 
drogi by³y suche, o tyle w lasach, po 
nocnych opadach, by³o du¿o b³ota i mo-
krego szutru. Pomimo, ¿e zapewni³ so-
bie ju¿ tytu³ Mistrza Œwiata, Marcus 
Grönholm nie odpuœci³ i wygra³ cztery 

JM AUTO WROC£AW

Spó³ka JM Auto od czterech lat zaj-
muje siê sprzeda¿¹ i serwisem samo-
chodów. Nie jest jednak nowicjuszem 
w bran¿y - kontynuuje rodzinne tradyc-
je siêgaj¹ce 1992 roku, a od czerwca 
tego roku reprezentuje na Dolnym Œl¹-
sku SUBARU. 

Nasze dotychczasowe doœwiadczenia 
w obs³udze klientów grupy Premium s¹ 
dla nas wzorcem, który chcemy zaofe-
rowaæ klientom naszego salonu. 

Jesteœmy nowym punktem dealerskim 
i wdra¿amy program modernizacji o-
biektu do potrzeb naszych klientów. 

Zespó³ doœwiadczonych pracowników 
dba o to, aby ka¿dy klient by³ szybko 
i kompetentnie obs³u¿ony. W komforto-

2wych warunkach, na 350m  powierz-
chni mog¹ Pañstwo zapoznaæ siê z ofe-
rowanymi samochodami. Dzia³ sprze-
da¿y nie tylko s³u¿y Pañstwu swoj¹ 
wiedz¹ na temat samochodów Subaru. 
Wspó³pracuj¹c z czo³owymi firmami 
oferuj¹cymi us³ugi finansowe, pomo¿e-
my wybraæ najdogodniejsz¹ dla Pañ-
stwa formê zakupu. 

Zlokalizowany na miejscu serwis 
œwiadczy kompleksowe us³ugi gwaran-
cyjne i pogwarancyjne oraz wykonuje 
prace blacharsko-lakiernicze. Nasi pra-
cownicy fachowo zamontuj¹ dodatko-
we wyposa¿enie pochodz¹ce z bogatej 
oferty sklepu Subaru. Klientom bizne-
sowym oczekuj¹cym na odbiór samo-

chodu oferujemy bezpoœredni dostêp 
do Internetu.

Naszym marzeniem jest, aby k¹cik 
klienta w naszym salonie sta³ siê miej-
scem spotkañ u¿ytkowników i mi³oœni-
ków Subaru z Wroc³awia i okolic. Tu 
przy wyœmienitej kawie mo¿na podys-
kutowaæ o zaletach napêdu Subaru 
AWD i sukcesach naszego zespo³u na 

rajdowych trasach w Polsce i na œwiecie 
z Prezesem naszej spó³ki, pilotem raj-
dowym Jarkiem Baranem. Punkt inter-
netowy w salonie daje wgl¹d do wirtu-
alnego œwiata Subaru. 

Serdecznie zapraszamy, salon i serwis 
Subaru JM Auto mieœci siê przy ulicy 
Ba³tyckiej (róg ¯migrodzkiej) przy tra-
sie wylotowej na Poznañ.
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z piêciu odcinków, tym sposobem maj¹c 
komfort przewagi 48 sekund nad 
drugim… Petterem Solbergiem. Nastêp-
nego dnia m³ody kierowca rajdowy liczy³ 
tylko na to, ¿e lider pope³ni b³¹d. I tak 
te¿ siê sta³o, kiedy Marcus Grönholm 

w s³ynnym ju¿ miejscu „Deer's Leap” 
wypad³ z trasy i kilkakrotnie dachowa³. 
PóŸniej postanowi³ mu potowarzyszyæ 
Janni Paasonen „parkuj¹c” swojego 
Lancera zaledwie piêæ metrów od wraku 
Marcusa. 

Do koñca dnia toczy³a siê zaciêta walka 
miêdzy kierowc¹ Subaru, a Markko Mär-
tinem, których przed startem do trze-
ciego etapu dzieli³o mniej ni¿ dwie se-
kundy. Gdyby zwyciê¿y³ Solberg, to nie 
doœæ, ¿e wygra³by swój pierwszy rajd 
w Mistrzostwach Œwiata, to zdoby³by 
jeszcze tytu³ wicemistrza! A poniewa¿ 
niewiele punktów dzieli³o go od rywali, 
takie same szanse mieli jeszcze Sainz, 
Burns i McRae.

Trzeci etap by³ s³oneczny i suchy: w ta-
kich warunkach na zmianê wygrywali 
odcinki Solberg i Märtin. A¿ do koñca 
ostatniego odcinka wszyscy œledzili 
w napiêciu rozwój wydarzeñ i kiedy po-
kaza³y siê wyniki mówi¹ce, ¿e wygra³ 
kierowca Subaru z przewag¹ 24,4 se-
kundy, na strefie serwisowej i wœród ki-
biców wybuch³a euforia. Oto cz³owiek 
z wiele mniejszym doœwiadczeniem ni¿ 
inni kierowcy, pokaza³, co to znaczy 
talent. A to pierwsze zwyciêstwo by³o 
tylko przedsmakiem tego, co mia³o siê 
dziaæ w nastêpnym sezonie…

ThanJu
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bory pokazano prototyp, nawet fajny, 

ale nikt tym nie jeŸdzi³, bo by³ z tektury 

i do produkcji nie wejdzie. No strasznie 

mi przykro. Wracaj¹c jednak do Stana 

w roli prezydenta RP, mo¿e bym to jakoœ 

zdzier¿y³, ale dogadasz to siê cz³owieku 

z Pierwsz¹ Dam¹? Za Chiny! Pozosta³ym 

trzem czarnym koniom nie mo¿na jesz-

cze zagl¹dn¹æ dok³adnie w zêby. Nie 

posiadaj¹c wymaganej iloœci podpisów, 

s¹ na razie t¹ czêœci¹ konia, która cho-

dzi na koñcu konia. Pierwszy z tej trójki 

to ogólnie znany, szanowany, popularny 

i lubiany w naszym kraju… Liwiusz Ilasz 

(?). W bezpoœrednim t³umaczeniu z gru-

ziñskiego to bêdzie Jan Kowalski albo 

Józef Nowak… chyba. Nazwisko wskazu-

je jednoznacznie, ¿e mamy do czynienia 

z rodem polskim a facet na 100% po-

chodzi ze… Stanów Zjednoczonych. Li-

wiusza rozpoznamy po niezwykle patrio-

tycznym, chwytaj¹cym za serce haœle 

wyborczym: 10 na 10 polityków i afe-

rzystów poprze ka¿dego byle nie Iliasza. 

Bior¹c pod uwagê logikê i formê tego 

has³a, da³bym sobie uci¹æ g³owê, ¿e jest 

to cytat z przemówienia innego naszego 

prezydenta. Kandydat twierdzi, ¿e: Pol-

ska jako najsilniejsze pañstwo w Europie 

œrodkowo-wschodniej, powinna wspie-

raæ politykê Stanów Zjednoczonych, 

z jej tradycj¹ do budowania bezpieczeñ-

stwa i dobrobytu. Obserwowa³em wyda-

rzenia w Stanach po ostatnim huraga-

nie… hmmm… z tym bezpieczeñstwem 

mu nie wysz³o. Co do dobrobytu, to ju¿ 

nie d³ugo, bo pani Ochojska organizuje 

w³aœnie pomoc charytatywn¹ dla Ame-

rykanów. Wracaj¹c do Iliasza i Subaru, 

to sorry, FHI a¿ tak dalece nie ekspery-

mentuje. Pozosta³e dwa modele, Zbig-

niew Roliñski i Jan Pyszko nie wystêpuj¹ 

chwilowo na listach wyborczych, ponie-

wa¿ ca³y ich elektorat zabra³ dzieci, psa 

i wyjecha³ na wczasy. Co do porównania 

z Subaru, to mo¿na by siê pokusiæ, przy 

du¿ej dozie wyobraŸni o zestawienie 

z modelami Fleet X, oraz WX-01. Prak-

tycznie nikt w Polsce o nich nie s³ysza³. 

No i zapewne spyta ktoœ gdzie podzia-

³em kandydata o nazwie Impreza WRC,  

czyli pewniaka w tych wyborach? Wszel-

kie podobieñstwa wskazuj¹ na jedn¹ 

osobê, na autora tego tekstu. Otó¿ - 

szanowny elektoracie - chodzê na pra-

wie identycznej mieszance paliwowej, 

równie opornie odpalam na zimnym sil-

niku… znaczy… rano. Czasem jak pójdê 

ekstremalnie, to koñczê ko³ami do góry. 

Nie nadaje siê do rajdów „na kropelce”. 

Wszystkie „hopy” przeje¿d¿am na pe³-

nym gazie. Wspó³czynnik oporów równa 

siê u mnie C-0 a czasem to nawet na 

minusie. Wlot powietrza mam umiesz-

czony wysoko i potrafiê siê przyssaæ 

podwoziem do pod³o¿a. Niestety jako 

Polakowi i patriocie, Ÿle mi siê kojarzy 

pojêcie kampania wrzeœniowa i nie mam 

forsy na serwis. Szukam sponsora. Mo¿e 

to byæ nawet… kobieta.

W.B. matka forumowska

Trwa kampania prezydencka. Media 
przeœcigaj¹ siê w prezentacji jednych 
kandydatów i kompromitacji innych. Ja 
postanowi³em skonfrontowaæ kandyda-
tów na prezydenta z samochodami mar-
ki Subaru. Bior¹c przyk³ad z pism moto-
ryzacyjnych gdzie samochody porównu-
je siê z samolotami i motocyklami, 
móg³bym siê pokusiæ o porównanie wê-
gorza z atomow¹ ³odzi¹ podwodn¹ klasy 
Trydent albo s³upa telegraficznego 
z kandydatkami na miss Polonia. To 
ostatnie zadanie jest zbyt proste, ponie-
wa¿ tam wystêpuj¹ same podobieñ-
stwa… zw³aszcza pod wzglêdem inteli-
gencji, b³yskotliwoœci, ¿e o figurze z li-
toœci nie wspomnê. Jest to jednak pismo 
poœwiêcone marce Subaru i dla zwyk³ej 
przyzwoitoœci postanowi³em czasem 
o niej wspomnieæ. Pierwszy kandydat, 
którego chcia³em porównaæ sam zrezy-
gnowa³ i chyba to dobrze, bo jest leka-
rzem. Gdyby zrówna³ poziom gospodar-
czy tego kraju z poziomem s³u¿by zdro-
wia, byli byœmy potêg¹ na miarê wysp 
Bo¿ego Narodzenia lub Wielkanocnych, 
bardzo nadwerê¿aj¹c w tym wypadku 
s³owo wyspa. Jedyne podobieñstwo tego 
kandydata do samochodu marki Suba-
ru, powsta³o za przyczyn¹ ostatnich wy-
ników sonda¿y popularnoœci. Pomarsz-
czone w wyrazie zaskoczenia czo³o kan-
dydata i poziome u¿ebrowanie atrapy 
najnowszego Forestera. Swoje poparcie 
- a w³aœciwie to ju¿ brak poparcia - prze-
kaza³ innemu kandydatowi, który jest 
du¿o ³adniejszy od Subaru, jednak na 
pierwszy rzut oka widaæ, ¿e to ma³olit-
ra¿ówka. Jest jednak jedno wyraŸne po-
dobieñstwo - niepowtarzalny dŸwiêk 
„wydechu”. Inny kandydat do z³udzenia 
przypomina Justy. Niski, trochê przysa-
dzisty z do³¹czanym napêdem na cztery 
ko³a (brat bliŸniak), posiada ma³o cieka-
wy przód, PISc¹ce hamulce i zdecydo-
wanie œci¹ga do rowu… znaczy… na pra-
wo. Prezydentem niestety zostanie, bo-
wiem najbardziej przypomina amery-
kañski model… nie tyle Subaru, co pre-
zydenta, poniewa¿ ju¿ kilkakrotnie 
w tym roku walczy³ z terrorystami 
w sto³ecznym metrze. Dok³adnie nie 
wiadomo, o który metr z tych kilku met-
rów metra chodzi³o. Kolejny kandydat to 
Impreza WRX STI. Nisko zawieszony, 
trzyma siê pod³o¿a niczym pieczarka, na 
starcie pali³ gumy i by³ karany za wykro-
czenia drogowe. Pocz¹tkowo szary me-
talik, po zastosowaniu opalarki - wiœnio-
wy jak nowe Forestery. Przód bardzo 
agresywny. Przed dotarciem zu¿ywa³ 
du¿o paliwa - kilka poci¹gów zbo¿a na 
rok. Prosty desing, wnêtrze barwne, 
ekstremalny wydech przelotowy, ten 
jednak potwornie ha³asowa³ i dymi³, 
przez co popada³ w konflikty z kodek-
sem. Na potrzeby wyborów zamontowa-
ny zosta³ uk³ad wydechowy z Rolss 
Roysa. Na prezydenta nadaje siê jak sa-
mogon na raut w ambasadzie Francji. 
Innym prezentowanym samochodem 
jest model RODZINNY, który mogê oce-

niæ jedynie na podstawie obserwacji 
m³odszej wersji o nazwie ROMAN opra-
cowanej na bazie tej starszej, kandydu-
j¹cej. M³odszy model charakteryzuje siê 
wysokim zawieszeniem i posiada mocn¹ 
„krzy¿ow¹” ram¹. Starszy jest dla mnie 
zagadk¹ jak B9 Tribeca - mignê³o mi ja-
kieœ zdjêcie, ale na ¿ywo jeszcze nie wi-
dzia³em i nie mam pojêcia jak siê zacho-
wuje w trakcie eksploatacji. Trafi³o nam 
siê równie¿ damskie autko - Subaru R1. 
Wypuk³y przodzik, zwalisty ty³, szeroko 
rozpychaj¹ce siê ³okcie bocznych drzwi 
a w œrodku kolorystyka czarno-czerwo-
na (?). Takie po³¹czenie kolorów u nas 
nie przejdzie. To znaczy… po której stro-
nie w koñcu bêdzie ta kierownica? Po raz 
pierwszy z okazji wyborów wypuszczono 
dwa modele z kierownic¹ po lewej stro-
nie. Dotychczas ograniczano siê do jed-
nego. Konkuruj¹ ze sob¹, poniewa¿ je-
den jest piêkny a drugi podobno m¹dry. 
Pierwszy to Legacy limuzyna, niestety 
jakby bez turbo do³adowania i wysz³y 
jakieœ b³êdy w pamiêci komputera - 
aktualnie serwis nad tym pracuje. Piêk-
na linia, kolor srebrny, ciekawy, ³agodny 
przód, ³atwy w prowadzeniu, przyjazny 
dla œrodowiska, od wielu lat na rynku. 
Sprawdzony w ró¿nym terenie oraz ma³o 
awaryjny. Prezydentem nie zostanie 
z tych samych powodów, dla których 
kobieta w okresie menstruacji gotuje 
obiad w szeœciu garnkach - BO TAK!!! 
Kandydat z wewnêtrznej - jak ju¿ 
wspomnia³em - konkurencji, to stary 
model Forester z walniêtym redukto-
rem, czyli klasa SUW (Sobie Ubzdura³ ¿e 
Wygra). Egzemplarz mocno zje¿d¿ony, 
okr¹g³e œwiat³a, ewidentny brak mocy. 
Mo¿na siê nim wybraæ na borówki do 
lasu. Prezydentem nie zostanie. Nadaje 
siê jedynie na dawcê czêœci zapasowych, 
¿e wspomnê komputer pok³adowy Na-
³êcz, który prze³o¿ono do w/w Legacy. 
Je¿eli komuœ siê wydaje, ¿e to ju¿ 
wszyscy kandydaci do pierwszego fotela 
w kraju, to ma racjê - wydaje mu siê. 
W tym wyœcigu bior¹ tak¿e udzia³ cztery 
czarne chabety. Jedyn¹, której jak na 
razie uda³o siê wy³udziæ wymagane 100 
tys. podpisów - jest Stan zza Wielkiej 
Ka³u¿y. Stan jest Kanadyjczykiem pol-
skiego pochodzenia, którego najœwie¿-
szym dorobkiem jest ¿ona Chinka. Czyli 
jak by to powiedzieæ - Swój ch³op. Jest 
tak polski jak ruskie pierogi s¹ ruskie 
a fasolka po bretoñsku - bretoñska, ale 
za to dziêki takim koneksjom, otwieraj¹ 
siê przed nami dwa wspania³e rynki 
zbytu: Kanada, gdzie jak sama nazwa 
wskazuje wszyscy mówi¹ po francusku, 
oraz Chiny gdzie siê mówi jeszcze go-
rzej, przy czym na tym terenie kandydat 
odnotowa³ ju¿ pierwsze sukcesy dyplo-
matyczne, albowiem w ambasadzie Chin 
w Warszawie poczêstowano Go darmo-
w¹ herbat¹. Stan nie ujawnia swojego 
programu, poniewa¿ raz ujawni³, ktoœ 
mu ukrad³ i z³odziej jeden wygra³ wybory 
na so³tysa. W Subaru odpowiednikiem 
mog³oby byæ B11S. Na poprzednie wy-

KACZOR DONALD KONTRA FORESTER
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W nastêpnym numerze...

Nowa Impreza w szczegó³ach

Porady SJS

Relacje z rajdów

ZMIANY W SKLEPIE

22Internetowy Sklep Subaru

Prenumerata
Roczn¹ prenumeratê 
(6 kolejnych numerów) w cenie 

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

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:

Subaru Import Polska Sp. z o.o.

31-236 Kraków, Al. 29-go Listopada 184

fax: (012) 665 37 72

e-mail: sklep@subaru.pl

tel.: (012) 665 37 71

Drodzy Klubowicze!

Jak ju¿ informowaliœmy na stronach 

www.subaru.pl oraz klub.subaru.pl 

liczba cz³onków Klubu Subaru przekro-

czy³a 100 osób. 

Setnym Klubowiczem zosta³ Pan 

Sebastian Krawiec z Warszawy, któ-

rego uhonorowaliœmy nagrod¹ w po-

staci zestawu SPRT: polaru oraz 

T-shirta. Jeszcze raz serdecznie gratu-

lujemy!

Dziêkujemy za kolejne zg³oszenia. Ob-

serwuj¹c rosn¹c¹ liczbê mi³oœników 

Subaru, pragn¹cych wst¹piæ do Klubu, 

spodziewamy siê ju¿ nied³ugo og³osiæ 

konkurs na 200-nego Klubowicza.

Dla zapewnienia dynamicznego rozwo-

ju Klubu, stale pozyskujemy nowych 

partnerów. 

Mamy nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce bê-

dziemy mogli Pañstwa poinformowaæ 

o kolejnych zni¿kach na us³ugi ofero-

wane przez zaprzyjaŸnione z Klubem 

firmy. Jednoczeœnie instytucje zainte-

resowane wspó³prac¹ proszê o kontakt 

mailowy klub@subaru.pl.

Mateusz Karzyñski - SIP
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Internetowe Forum Subaru c.d.

Sklep Internetowy dzia³a od 2002 roku. 
Przez ca³y okres swojego istnienia rea-
lizuje zamówienia klientów na akce-
soria do samochodów Subaru, jak 
równie¿ rozpowszechnia gad¿ety zwi¹-
zane z gwiazdozbiorem Plejad. W ofer-
cie mo¿na znaleŸæ oryginalne dodatki 
do prawie wszystkich modeli samo-
chodów, jakie by³y dostêpne w ofercie 
Subaru Import Polska od pocz¹tku 
dzia³alnoœci firmy na naszym rynku.  

Mimo zdarzaj¹cych siê czasami pot-
kniêæ wynikaj¹cych z niespodziewanie 
du¿ego w ostatnim czasie popytu na 
gad¿ety znajduj¹ce siê w ofercie Skle-
pu, staramy siê wychodziæ naprzeciw 
nowym oczekiwaniom klientów i fanów 
marki. Sklep w oparciu o najczêstsze 
zapytania i propozycje stara siê stop-
niowo powiêkszaæ swoj¹ ofertê. Chcie-
libyœmy jednoczeœnie podziêkowaæ 
Pañstwu za wszelkie sugestie, jak rów-
nie¿ konstruktywn¹ krytykê kierowan¹ 
pod adresem Sklepu na Forum Subaru.

W chwili obecnej Sklep przechodzi 
zmiany, które mamy nadziejê zaowo-
cuj¹ zwiêkszeniem zadowolenia Pañ-
stwa jako naszych klientów, oraz jesz-
cze bardziej u³atwi¹ i uprzyjemni¹ pro-
ces sk³adania zamówieñ. 

W dziale gad¿ety (na stronie interne-
towej  w zak³adce www.subaru.pl

«sklep») mog¹ Pañstwo wybieraæ po-
zycje z kolekcji Subaru, poszerzonej 
niedawno o propozycje strojów Subaru 
Poland Rally Team dla pañ i m³odszych 
kibiców. Ponadto znajd¹ Pañstwo rów-
nie¿ kilka przedmiotów z kolekcji Su-
baru World Rally Team. 

Ju¿ niebawem w naszej ofercie pojawi 

siê tak¿e jesienna kolekcja stworzona 

wspólnie z firm¹ House. Nawi¹zaliœmy 

tak¿e szersz¹ wspó³pracê z mark¹ 

Prodrive, w zwi¹zku z czym mamy 

nadziejê, i¿ w najbli¿szym czasie do-

stêpnych bêdzie znacznie wiêcej po-

zycji z oferty sklepu Subaru World Rally 

Team oraz nowa oferta modeli znanej 

firmy AutoArt. Za poœrednictwem Skle-

pu Subaru istnieje mo¿liwoœæ zamówie-

nia wszystkich (nie tylko Subaru) do-

stêpnych w ofercie AutoArt modeli.

W przygotowaniu znajduje siê równie¿ 

Kolekcja Subaru Exclusive, która 

w subtelny i elegancki sposób pod-

kreœlaæ bêdzie presti¿ i wyj¹tkowy cha-

rakter marki.

Dziêkujemy Pañstwu za okazane do-

tychczas zaufanie i mamy nadziejê, ¿e 

ju¿ niebawem zakupy w Sklepie Inter-

netowym Subaru bêd¹ sprawiaæ Pañ-

stwu jeszcze wiêcej przyjemnoœci ni¿ 

dotychczas.






