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NASZE SERWISY

1 Wstęp

Szanowni Państwo!

Dzięki Państwu - naszym klientom, z malutkiej firmy 
sprzedającej kilkaset samochodów rocznie staliśmy 
się silnym i prężnym przedsiębiorstwem - przedsta-
wicielem potężnego japońskiego koncernu i jako jedni 
z niewielu w branży motoryzacyjnej w Polsce, może-
my poszczycić się wzrostem sprzedaży w ubiegłym 
roku. Także w tym roku nasza pozycja ulega ciągłej po-
prawie, co bardzo cieszy nas wszystkich, a naszego 
Dyrektora w szczególności. 

Niestety, oprócz zadowolenia, powoduje to również 
zwiększoną ilość obowiązków Szanownego „Ojca 
Dyrektora”, tak więc po raz pierwszy w historii "Plejad" 
zaszczytne zadanie napisania tych kilku słów do 
Państwa przypada mojej skromnej osobie. Pan Dyrek-
tor bawi w Japonii, zaś nasza załoga stara się jak naj-
lepiej przygotować Zlot Plejad na Kaszubach. Dokła-
damy wszelkich starań, aby jak co roku wszyscy świet-
nie się bawili i czerwcowy weekend spędzony wśród 
malowniczych jezior, lasów i pagórków w okolicach 
Kościerzyny zaliczyli do jednego z najlepszych w cza-
sie nadchodzących wakacji. Wiemy, że wielu z Pań-
stwa już zgłosiło swój akces na Zlot, serdecznie zapra-
szamy tych niezdecydowanych zapewniając, że tego-
roczne trasy będą jeszcze ciekawsze niż te zeszło-
roczne z okolic Wysowej. Zarówno najdłuższa, prawie 
250-kilometrowa dynamiczna trasa sportowa prowa-
dząca aż do Gdańska, jak też spokojna trasa turys-
tyczna wiodąca poprzez najpiękniejsze zakątki 
Kaszub oraz trasa terenowa poprowadzona wśród 
urokliwych lasów, poprzez piaszczyste polne drogi, 
wąskie drewniane mostki i łagodne wzgórza zostały 
tak wytyczone, aby wszystkim zapewnić niezapom-
niane wrażenia. Zadania, próby sprawnościowe i 
sportowe rozgrywane na każdej z tras nawiązują do jej 
charakteru i mają na celu nie tylko sprawdzenie siebie 
bądź pilota, lecz także zapewnią wiele dobrej i bez-
piecznej zabawy. Po dniu spędzonym w pojeździe 
zapraszamy na świetną zabawę do białego rana.

Przepraszamy za kolejne opóźnienie w wydaniu 
„Plejad”. Dołożymy starań, aby to było  już ostatnie.

Andrzej W. Buczek 
SIP
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Odkąd sprzedaż samochodów Subaru

w Polsce osiągnęła bardziej niż przyz-

woite wyniki i nadal odnotowuje dyna-

miczny rozwój, nadszedł czas działań 

służących podniesieniu poziomu zado-

wolenia naszych klientów ze świadczo-

nych przez nas usług. 

Porozrzucani po całej Polsce dealerzy 

mają za zadanie nie tylko sprzedać jak 

najwięcej pojazdów, lecz także służyć 

wszystkim użytkownikom Subaru pro-

fesjonalnym serwisem i pomocą. Wios-

ną tego roku postanowiliśmy sami 

sprawdzić jakość ich usług, a uzyskane 

wyniki dały nam odpowiedź na pytanie, 

co poprawić lub zmodyfikować, aby 

klienci naszej marki byli zawsze za-

dowoleni. 

W tym celu powstał program podwyż-

szenia jakości i sprawności funkcjono-

wania serwisów Subaru w Polsce. Sta-

ramy się wykorzystać obecny rok na 

usystematyzowanie ich pracy, przypo-

mnienie bądź stworzenie nowych pro-

cedur i standardów obsługi, podniesie-

nie umiejętności technicznych pracow-

ników oraz lepsze zaopatrzenie w części 

zamienne. Jeśli chodzi o te ostatnie, to 

magazyn centralny w Łodzi od kilku 

miesięcy zdecydowanie powiększa swój 

asortyment. W celu polepszenia dos-

tępności części zamiennych rozsze-

rzyliśmy listę naszych dostawców.

W chwili obecnej zaopatrujemy się u 

trzech źródeł: w magazynie w Niem-

czech, centralnym magazynie europej-

skim w Brukseli oraz bezpośrednio

w Japonii. Umożliwiło to skrócenie 

okresu oczekiwania naszych klientów, a 

także stopniowe obniżanie cen części 

zamiennych.

 W celu stworzenia profesjonalnej, miłej 

atmosfery w serwisie uruchomiliśmy 

cykl szkoleń pracowników mających na 

celu podniesienie jakości obsługi. Przy-

służą się one podniesieniu i ujedno-

liceniu standardów usług świadczonych 

przez przedstawicieli Subaru w całej 

Polsce, tak aby podróżując po kraju 

wszędzie spotkali się Państwo z takim 

samym gorącym przyjęciem, przyja-

cielską atmosferą, a co najważniejsze

z profesjonalną obsługą. Równocześ-

nie, wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom naszych klientów, postanowiliśmy 

pomóc Państwu w przygotowaniu sa-

mochodów do letnich wyjazdów.

W związku z tym w dniach 19 czerwca – 

1 lipca zorganizujemy ogólnopolską 

akcję serwisową, której celem będzie 

dokładne przejrzenie pojazdów i zna-

lezienie ewentualnych usterek, mają-

cych wpływ na bezpieczeństwo lub mo-

gących zakłócić spokój wakacyjnych 

wyjazdów. 

Życząc Państwu wspaniałych wojaży 

zakończonych bezpiecznymi powrotami 

do domów, pozdrawiam w imieniu całej 

załogi Subaru Import Polska.

Andrzej W. Buczek

DT SIP



2Serie limitowane / Nagrody

Okres wiosenno-letni to w polskiej ofer-

cie Subaru czas wersji limitowanych. W 

kwietniu do sprzedaży trafiła specjalna 

odmiana Legacy 2.0 kombi „PREMIUM”, 

natomiast od maja dostępna jest uat-

rakcyjniona wersja Forestera oznaczo-
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na symbolem „007”. W obu przypad-

kach klienci otrzymują bogato wyposa-

żone samochody za przystępną cenę.

Legacy „PREMIUM” może pochwalić się 

w swoim wyposażeniu podstawowym 

Po raz kolejny Subaru „na topie”! Naj-
nowszy raport TÜV sporządzony przez 
niemiecki magazyn AutoBild wyłonił 
zwycięzcę wśród najmniej awaryjnych 
samochodów w kategorii wiekowej
do trzech lat. Najniższym współczyn-
nikiem wykrytych usterek, na poziomie 
zaledwie 3% we wszystkich przebada-
nych egzemplarzach wykazał się model 
Forester, którego analitycy TÜV pod-
sumowali w krótki sposób: „Tak wygląda 
zwycięzca”. Aż w 78,7%  przebadanych 
Foresterów po trzech latach eksploa-
tacji nie wykryto żadnej, nawet naj-
mniejszej usterki.Bardzo dobrym 
wynikiem może pochwalić się inny mo-
del Subaru – Legacy, które wraz z Merce-
desem SLK uplasowało się na siódmym 
miejscu w tegorocznym raporcie TÜV. 
Drugie miejsce w teście zajęły ex aequo 
Mazda Demio i Toyota Yaris, a Porsche 
911 i Toyota Corolla podzieliły się 
czwartą pozycją. Ogólne wyniki badań 
pokazują wciąż pogarszającą się jakość 
współczesnych pojazdów. W porów-
naniu do ubiegłego roku średnia uster-
kowość samochodów wzrosła o 0,2% do 
poziomu 18,9% we wszystkich przeba-
danych autach. Subaru na tym tle pre-
zentuje się nadzwyczaj okazale, od lat 
wiodąc prym wśród najmniej awaryj-
nych pojazdów. Forester jest już trzecim 
modelem tej marki, który zdobył naj-
wyższe uznanie w raporcie TÜV. Po-
przednimi zwycięzcami były Legacy (w 
1999 roku) oraz Justy (w 2001 roku).

A MOJE SUBARU SIĘ NIE PSUJE ...

LIMITOWANE
LEGACY I FORESTER

takimi elementami jak: skórzana tapi-

cerka, elektrycznie otwierany dach, 

czujniki cofania, elektryczna regulacja 

fotela kierowcy, czujnik deszczu, dywa-

niki „high class”, ozdobne listwy pro-

gowe i pokrywy bagażnika oraz 

funkcjonalna nakładka chroniąca próg 

załadunkowy przestrzeni bagażowej.

W przypadku Forestera 007 zmiany 

objęły wyposażenie pojazdu w alumi-

niowe felgi o specjalnym, limitowanym 

wzorze, nowe dywaniki oraz chromo-

waną nakładkę progu bagażnika. Każdy 

model w specjalnej edycji otrzyma 

również wyróżniający go emblemat 

„007” zamocowany na tylnej klapie. 



3 RSMŚ

PC WRC – REWELACYJNY 
ARAI, SKUTECZNY KUZAJ 

Rajd Meksyku był drugą tegoroczną eli-
minacją PC WRC. Wygrał Toshi Arai (Su-
baru Impreza WRX). Japończyk zajął 
dziewiąte miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej, a przez dwa etapy był nawet 
siódmy! Swój pierwszy start w MŚ za-
notowali Leszek Kuzaj i Maciej Szcze-
paniak (Subaru Impreza STI), w bar-
wach japońskiego zespołu SYMS.

Debiut był niezwykle udany. Choć 
Polacy mieli kilka przygód (zdarte opo-
ny, kłopoty z hamulcami, wizyta poza 
drogą), to pomimo tego pojechali roz-
ważnie i skutecznie. Mistrz Polski aż dwa 
razy popisał się trzecim czasem w PC 
WRC, tuż za Arai i Nassirem Al-Atti-
yah’em (obaj Subaru Impreza STI).

Ostatecznie Mistrzowie Polski zajęli 
czwartą lokatę w Production Car i 13. 

miejsce w klasyfikacji generalnej. Na 
swoje konto w PC WRC zapisali pięć 
punktów. Po raz kolejny okazało się, że 
„Kuzi” potrafi wszystkich zaskoczyć! 

Petter Solberg wreszcie przełamał pe-
cha i zdobył punkty w tegorocznych Mi-
strzostwach Świata. Kierowca Subaru 
World Rally Team na początku rajdu ob-
jął zdecydowane prowadzenie i gdyby 
nie pechowy dobór opon i krótka wizyta 
poza trasą mógłby zostać zwycięzcą.
„To były niezwykle trudne zawody. Po 
każdej pętli mieliśmy kompletnie zdarte 
opony. Ale nasza Impreza spisywała się 
bez zarzutu. Szkoda, że nie udało się 
wygrać, jednak i tak cieszę się z pierw-
szych punktów w MŚ”, powiedział na 
mecie Norweg. Zawody wygrał Sébas-
tien Loeb (Citroën Xsara WRC), który 
uzyskał 48.9 sek. przewagi nad 
Solbergiem. Po Francuzie  i Norwegu 
była „przepaść”. Trzeci na mecie Ma-
nfred Stohl (Peugeot 307 WRC) miał aż 
cztery i pół minuty straty. Niezwykle 
trudne warunki sprawiły, że liczba kie-
rowców „topniała” z oesu na oes. Mar-
cus Grönholm (Ford Focus WRC) dwa 
razy wypadał z trasy i musiał korzystać 
z systemu SuperRally. Podobny los 
spotkał Chrisa Atkinsona i Mikko Hirvo-
nena. Zawody ukończyło tylko 20 załóg! 

RAJD MEKSYKU
SOLBERG WRESZCIE NA PODIUM

RAJD MEKSYKU
WYNIKI
1. S. Loeb (Citroen Xsara WRC)

8. M. Grönholm (Ford Focus WRC)

2. P. Solberg (Subaru Impreza WRC 06)
7. C. Atkinson (Subaru Impreza WRC)

9. T. Arai (Subaru Impreza WRX)
13. L. Kuzaj (Subaru Impreza WRX gr. N)

3:47:08.8

+21:44.2

+48.9
+20:39.5

+22:34.6
+32:20.8
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„Szkoda, ale wyprzedziłem dwa Subaru. 
Jestem happy”, powiedział młody Belg. 
Życiowe rezultaty osiągnęli Alex Ben-
gue (Peugeot 307 WRC – 4. miejsce) 
i Jan Kopecky (Skoda Fabia WRC – 5. 
miejsce). 

W Junior WRC bardzo dobrą piątą po-
zycję zajęli Michał Kościuszko i Jarosław 
Baran (Suzuki Ignis). W klasyfikacji ge-
neralnej uplasowali się na 24. miejscu.

Przed Rajdem Katalonii w zespole Suba-
ru World Rally Team doszło do gruntow-
nych zmian personalnych. Z funkcji sze-
fa zespołu został odsunięty charyzma-
tyczny Dawid Lapworth, a jego stano-
wisko objął Paul Howarth. 

Z SWRT odszedł także Ed Wood – długo-
letni główny projektant rajdowych Im-
prez WRC. Choć przyczyn personalnych 
roszad nie podano, to można się domyś-
lać, że spowodowały je kiepskie wyniki 
zespołu. 

Rajd Katalonii miał być pierwszym po-
ważnym sprawdzianem dla nowej ekipy. 
Niestety wynik znowu był poniżej ocze-
kiwań. Petter Solberg i Stéphane Sarra-
zin zajęli odpowiednio siódme i ósme 
miejsca. Chris Atkinson był jedenasty. 
Wygrał Sébastien Loeb (Citroën Xsara 
WRC) przed kolegą z zespołu Dani’m 
Sordo. Na trzeciej pozycji uplasował się 
Marcus Grönholm (Ford Focus WRC). 

„Nasza Impreza już dobrze radzi sobie 
na szutrach. Ale musimy dokonać kilku 
zmian, aby była także konkurencyjna na 
asfaltach. Chodzi głównie o opony”, po-
wiedział na mecie Petter Solberg. Od 
początku ton rywalizacji nadawali Loeb 
i Grönholm, a tuż za nimi ostro walczyli 
Solberg, Hirvonen i Dani Sordo. Kilka 
razy dobrymi czasami „błysnął” także 
Francois Duval w Fabii WRC. Po pierw-
szym etapie lider SWRT był czwarty. 
Sarrazin i Atkinson zajmowali siódmą 

i ósmą pozycję. W czasie drugiego dnia 
Australijczyk dwa razy obracał się na 
oesie, a na końcowym trzecim etapie 
wypadł z drogi i urwał koło. Solberg na-
rzekał, że Impreza nie „ciągnie” na krę-
tych partiach pod górę. Awaria Focusa 
pozbawiła szans na dobre miejsce Mikko 
Hirvonena. Duval nie wytrzymał tempa. 
Błąd na ostatnim oesie kosztował go 
utratę miejsca na podium. 

4RSMŚ

RAJD KATALONII 2006
NOWE SZEFOSTWO I KOLEJNE „PRZYGODY”

Dla Pettera Solberga Rajd Korsyki miał 
być kolejnym punktem zwrotnym po 
niezbyt udanym początku sezonu. „Je-
dziemy po zwycięstwo”, zapowiadał 
Norweg przed startem. Niestety nadzie-
je na dobry wynik prysły jak bańka my-
dlana już na pierwszym oesie. W Subaru 
Imprezie WRC doszło do awarii układu 

wydechowego. Dodatkowo obrót na 
oesie kosztował lidera SWRT stratę 
trzech minut i spadek na 14. pozycję.

Podobna awaria przydarzyła się Chriso-
wi Atkinsonowi. Na dodatek w jego sa-
mochodzie zaszwankowała skrzynia 
biegów. W ekipie Subaru najszybszy był 

Stephane Sarrazin, ale zajmował dopie-
ro 8. pozycję. 

Liderem był Sebastian Loeb. Kolejne 
dwa etapy również nie były szczęśliwe 
dla zawodników Subaru. Solberg odra-
biał straty, a pod koniec drugiego dnia 
i w jego „rajdówce” pojawiły się kłopoty 
ze skrzynią. 

Sarrazin nie ustrzegł się błędów, ale 
zdołał obronić swoją pozycję. W koń-
cówce rajdu niewiele się zmieniło. Naj-
wyżej został sklasyfikowany Sarazin 
(8. lokata), a Solberg i Atkinson zajęli 
odpowiednio 11. i 14. miejsca. 

„Rywale zbyt szybko nam odjechali. Po 
naprawie usterek skupiliśmy się na te-
stowaniu ustawień zawieszenia i nowej 
skrzyni biegów. Coś nie gra w tym roku. 
Musimy więcej czasu przeznaczyć na te-
sty”, podsumował swój występ Petter 
Solberg. Zawody wygrał Loeb, przed 
Marcusem Grönholmem i Danim Sordo. 

RAJD KORSYKI
NADAL COŚ „NIE GRA”

RAJD KORSYKI
WYNIKI
1. Sebastien Loeb (Citroen Xsara)
2. Marcus Grönholm (Ford Focus)
3. Daniel Sordo (Citroen Xsara)
4. Mikko Hirvonen (Ford Focus)
5. Alexandre Bengue (Peugeot 307)
6. Xevi Pons (Citroen Xsara)
7. Manfred Stohl (Peugeot 307)

9. Gigi Galli (Peugeot 307)
10. Jan Kopecky (Skoda Fabia)

8. Stéphane Sarrazin (Subaru Impreza)

11. Petter Solberg (Subaru Impreza)

3:43.05,4
+29,0

+1.48,7
+1.59,2
+2.47,7
+3.10,2
+5.01,3

+5.42,5
+6.11,4

+5.21,9

+6.40,5
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5 RSMŚ / RSMP

Leszek Kuzaj i Maciek Szczepaniak po 
raz kolejny sprawili ogromną niespo-
dziankę w rajdowych Mistrzostwach 
Świata. Po udanym występie w Rajdzie 
Meksyku, Mistrzowie Polski zajęli drugie 
miejsce w PC WRC i 16. w klasyfikacji 
generalnej Rajdu Argentyny. Polacy zo-
stali wiceliderami klasyfikacji Produc-
tion Car. To najlepszy wynik polskiego 
kierowcy w Mistrzostwach Świata na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat! Po 
pechu Toshi Arai liderem PC WRC został 
Nasser al-Attiyah. 

„Jestem szczęśliwy. Mieliśmy trochę 
przygód: dwa «kapcie», jeden obrót, 
ale udało się nam obronić drugie miejs-

ce. Ten awans na pozycję wicelidera PC 
WRC to coś niesamowitego. Myślę, że 
rywale będą na nas zwracać większą 
uwagę w czasie kolejnych rajdów”, 
stwierdził szczęśliwy „Kuzi”. 

Wreszcie udany rajd zaliczył Petter Sol-
berg. Norweg zajął drugie miejsce, tra-
cąc 44 sekundy do zwycięzcy – Seba-
stiana Loeba. Punktował także Chris At-
kinson, który stoczył pasjonującą walkę 
o szóstą pozycję z Danim Sordo (Citroën 
Xsara WRC). 

„Gdyby nie kilka głupich błędów bylibyś-
my w pierwszej piątce. Ale i tak jest nie-
źle”, podsumował Australijczyk. Marcus 
Grönholm, uszkodził Focusa WRC już na 

pierwszej pętli i nie miał szans na odro-
bienie strat. Trzecie miejsce zajął nie-
spodziewanie Gigi Gialli w Peugeocie 
307 WRC.

RAJD ARGENTYNY
KUZAJ WICELIDEREM PC WRC!

1. Loeb
2. Grönholm
3. Sordo
4. P. Solberg

56 pkt.
35 pkt.
24 pkt.
18 pkt.

PUNKTACJA MŚ 
PO RAJDZIE ARGENTYNY

1. Kronos Citroën
2. BP Ford
3. Subaru

69 pkt.
57 pkt.
51 pkt.

PRODUCENCI:

1. Al-Attiyah

3. Baldacci
2. Kuzaj

4. Arai

24 pkt.

12 pkt.
13 pkt.

11 pkt.

PC WRC:
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6RSMP

nim oesie Jedlina – Rościszów. Kilka ki-
lometrów przed końcem Michał Koś-
ciuszko (Suzuki Swift S 1600) uszkodził 
prawe tylne koło, dając się wyprzedzić 
Maciejowi Lubiakowi (Mitsubishi Lancer 
Evo IX). 

Warto odnotować również dobre lokaty 
dwóch innych kierowców, prowadzą-
cych Subaru Imprezy. Maciej Olekso-
wicz (Impreza N12) był siódmy, a tuż za 
nim na metę wjechali Marcin Turski i Da-
riusz Burkat (Impreza N11). 

„Nie jest źle. Zdobyliśmy punkt. Najbar-
dziej cieszę się z tego, że wreszcie poje-
dziemy cały sezon”, stwierdził „Turas”. 

W zespole Subaru Poland Rally Team 
debiutował Kajetan Kajetanowicz. Od 
początku jechał bardzo agresywnie, ale 
niestety pod koniec pierwszego etapu 
poważnie uszkodził zawieszenie i musiał 
się wycofać. „Jesteśmy potwornie zmę-
czeni i w tej chwili robię sobie kilka dni 

wolnego”, wyznał Kuzi. Lider SPRT wy-
raził nadzieję, że uda mu się podtrzy-
mać dobrą passę w kolejnych startach. 

„Pojechałem jak przystało na wicelidera 
PC WRC. Nasza Impreza spisała się zna-
komicie. Po raz pierwszy mieliśmy oka-
zję przetestować na asfaltach nowe, 
tzw. «duże» hamulce i zawieszenie. My-
ślę, że kolejny tytuł mistrzowski jest 
w naszym zasięgu”, powiedział Leszek 
Kuzaj, na mecie 34 Rajdu Elmot. 

„Kuzi” i Maciej Szczepaniak wygrali za-
wody, prowadząc od startu do mety. 
Drugie miejsce zajął Tomasz Kuchar 
w bliźniaczym Subaru Impreza STI 
N 12. „Mam najlepszy serwis na świe-
cie”, zachwycał się Tomasz Kuchar po 
17-minutowej wymianie skrzyni biegów 
i kompletnego sprzęgła w samochodzie. 

Z wrocławianinem do końca walczył To-
masz Czopik (Mitsubishi Lancer Evo IX). 
„Trzecie miejsce też jest dobre. Ale tak 
łatwo się w tym roku nie poddamy. Ma-
rzę przynajmniej o tytule wicemistrzow-
skim”, stwierdził „Czoper”. 

Nieco słabiej pojechali kolejni faworyci: 
Michał Sołowow z Maciejem Baranem 
(Mitsubishi Lancer Evo IX). Ich kłopoty 
na trasie były spowodowane kontuzją 
kierowcy, który kilkanaście godzin 

przed startem doznał urazu kręgosłupa. 

Musieli zadowolić się szóstą lokatą. Wal-

ka o miejsca 4-5 rozegrała się na ostat-

2. RAJD MAGURSKI - KLASYFIKACJA GENERALNA

1:50.45,7
+2.12,9
+2.26,1
+2.38,3

1. Leszek Kuzaj/Maciej Szczepaniak
2. Tomasz Kuchar/Jakub Gerber
3. Sebastian Frycz/Maciej Wodniak
4. Michał Sołowow/Maciej Baran

PUNKTACJA RSMP: 
KIEROWCY
1. Leszek Kuzaj
2. Tomasz Kuchar
3. Sebastian Frycz
4. Michał Sołowow

11 pkt.
8 pkt.
6 pkt.
4 pkt.

34. RAJD ELMOT
KUZAJ TRIUMFUJE!

PLEJADY 13





8Relacje z jazdy

światłami przeciwmgłowymi, reflektory, 
maska i dwukolorowa stylistyka nadwo-
zia nawiązują do innych modeli Subaru. 
Pojazd charakteryzuje zwarte cztero-
drzwiowe nadwozie. Przestrzeń za sie-
dzeniami tylnymi pozostawiono otwar-
tą, tworząc integralną z nadwoziem 
platformę ładunkową. Konstrukcja tyl-
nej ściany to rozwiązanie Switchback. 
Ma ona dwa otwory: górny z nich to 
miejsce dla tylnej szyby, natomiast 
dolny, zamykany klapą z tworzywa 
sztucznego, umieszczono na wysokości 
podłogi skrzyni ładunkowej. Po otwarciu 
klapy uzyskujemy płaską podłogę 
umożliwiającą przewóz długich do 1980 
mm ładunków, bądź w miarę wygodne 
spanie. Szerokość skrzyni wynosi ma-
ksymalnie 1240 mm, a między nadkola-
mi 1000 mm. Niestety otwór w ścianie 
tylnej ma niewielkie wymiary - 770 mm 
na 320 mm, co ogranicza pełne wyko-
rzystanie przestrzeni ładunkowej. Na 
bocznej ścianie skrzyni ładunkowej zo-
stały zamontowane dwa ozdobne, chro-
mowane pałąki, a na tylnej krawędzi da-
chu zamontowano trzecie światło STOP i 
światło cofania. To ostatnie lepiej służy 
do oświetlania skrzyni ładunkowej niż 
drogi za pojazdem.

Dzięki mechanizmowi umożliwiającemu 
odchylenie tablicy rejestracyjnej może 
być ona dobrze widoczna również pod-
czas jazdy z otwartą tylną klapą. Zarów-
no podłoga jak i boki skrzyni ładunkowej 
wyposażone są w plastikowe osłony, 
które chronią boki nadwozia przed usz-
kodzeniem przez ładunek. Rozwiązanie 
to umożliwia też łatwe utrzymywanie 
czystości i zabezpiecza nadwozie przed 
korozją.

Pojazd przystosowany jest do przewozu 
czterech osób. Z tyłu na środku siedzis-
ka umieszczony został podwójny uch-
wyt na kubki i duży zamykany schowek. 
Wnętrze zachowuje charakterystyczny 
dla Subaru styl i ergonomię. Wszystkie 
elementy kontrolne są wprost intuicyj-

Firma Fuji Heavy Industries Ltd. produ-
kująca samochody Subaru przedstawiła 
w sierpniu 1977 roku nowy model nazy-
wany w USA - BRAT od „Bi-drive Recre-
ational All-terrain Transporter”, a w 
Europie - MV od „Multipurpose Vehicle”. 
Pojazd miał też inne nazwy - Brumby w 
Australii, a po prostu Subaru 1600/1800 
pickup w Izraelu. Był to przygotowany 
specjalnie na rynek amerykański mały 
dwudrzwiowy pickup bazujący na mo-
delu Subaru Station Wagon.

Pierwsze pojazdy napędzane były 4-
cylindrowymi „bokserami” o mocy 66 
KM (49 kW) i pojemności 1,6 l. Od roku 
1982 powiększono silniki do pojemności 
1,8 l uzyskując moc 73 KM (54 kW), a w 
latach 1983-84 były produkowane też 
pojazdy z turbodoładowanymi silnikami 
o mocy 94 KM (70 kW). Standardem na 
tamte czasy stała się manualna skrzy-
nia biegów, a automatyczna występo-
wała głównie przy wersji „turbo”. Pojaz-
dy produkowane do roku 1980 posia-
dały skrzynię rozdzielczą bez reduktora, 
a dopiero później otrzymały go wersje 
GL. Wszystkie posiadały stały napęd na 
przednie koła, a za pomocą przycisku na 
dźwigni zmiany biegów „sztywno” dołą-
czany był napęd na tył. Przód nadwozia 
prezentował się identycznie jak w kom-
bi, natomiast za przednimi siedzeniami 
zbudowano pionową ścianę z oknem, a 
błotniki tylne przedłużono uzyskując 
integralną z nadwoziem skrzynię ładun-
kową. Była to oczywiście konstrukcja 
samonośna, a wszystkie koła posiadały 
niezależnie zawieszenie. Na skrzyni 
ładunkowej (w wersji amerykańskiej) 
umieszczono dwa siedzenia tyłem do 
kierunku jazdy, umożliwiające przewóz 
osób. W roku 1981 BRAT przeszedł re-
styling, a w 1985 zaprzestano montażu 
tylnych siedzeń. Zakończenie produkcji 
nastąpiło dopiero w 1990 roku.

Wykorzystując potencjał potężnego ry-
nku pickupów w Stanach Zjednoczo-
nych i korzystając z możliwości, jakie 

stworzyła nowa fabryka Subaru w Lafa-
yette w stanie Indiana, na targach mo-
toryzacyjnych w Detroit w 2000 roku po 
raz pierwszy pokazano prototyp nowe-
go auta pod roboczą nazwą ST-X. Ten 
studyjny model był czterodrzwiowym 
pickupem i prezentował system Switch-
back zamieniający tylny przedział pasa-
żerski w przedłużenie skrzyni ładun-
kowej. Wersję produkcyjną zademons-
trowano dopiero dwa lata później w De-
troit, a w sprzedaży Baja ( bo taką naz-
wę otrzymał nowy model Subaru) poka-
zała się w amerykańskich i kanadyjskich 
salonach we wrześniu 2002. Samochód 
do dzisiaj jest produkowany tylko w 
USA.

Baja korzysta z płyty podłogowej Out-
backa, jego zawieszenia, silnika i układu 
przeniesienia napędu. Duży masywny 
zderzak z wkomponowanymi okrągłymi 

BAJA
AMERYKAŃSKI PICKUP SUBARU
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pędem na cztery koła i nisko położonym 
środkiem ciężkości. Zawdzięczamy te-
mu maksymalną stabilność tak w trak-
cie pokonywania bezdroży, jak i podczas 
jazdy po asfalcie. Największym walo-
rem pickupa Subaru jest silnik typu 
BOXER o 16-zaworowej konstrukcji 
typu SOHC. Posiada on pojemność 2457 
ccm i moc 165 KM uzyskiwaną przy 
5600 obr/min, a także dysponuje 
maksymalnym momentem obrotowym 
na poziomie 225 Nm przy 4000 
obr/min. Wysokie obroty momentu 
maksymalnego nie są przeszkodą, gdyż 
jest on dość płasko poprowadzony i 
dzięki temu pojazd łatwo przyspiesza, 
jest elastyczny, nie boi się ostrych pod-
jazdów pod górkę czy też wolnej jazdy w 
terenie. Uroku jazdy dodaje charaktery-
styczny odgłos pracy „boksera”, który 
może nie jest najcichszy, ale za to ma 
piękny, basowy dźwięk.

Doskonały układ napędowy został do-

pracowany w szczegółach i zapewnia 
świetne właściwości trakcyjne. Z silnika 
moc rozdzielana jest w sposób stały na 
cztery koła poprzez standardową 5-bie-
gową manualną skrzynię biegów lub 
stanowiącą opcję 4-biegową przekład-
nię automatyczną. W odróżnieniu od 
Outbacka Baja nie ma 2-biegowego re-
duktora. Moment obrotowy ze skrzyni 
biegów przekazywany jest poprzez 
centralny mechanizm różnicowy na 
przednie i tylne koła w stosunku 50/50. 
Układ nie posiada żadnej mechanicznej 
blokady, a tylko sprzęgło wiskotyczne 
blokujące centralny mechanizm róż-
nicowy. W tylnym dyferencjale też znaj-
dujemy układ LSD.

Baja posiada niezależne zawieszenie. Z 
przodu są to kolumny McPhersona, a z 
tyłu układ wielokrążkowy. Geometria 
zawieszenia została tak dobrana, aby 
zmniejszyć „nurkowanie” przodu i pod-
noszenie się tyłu przy gwałtownym ha-
mowaniu. Stabilność jazdy zapewniają 
solidne drążki stabilizatorów z przodu i z 
tyłu. Jak na samochód przystosowany 
do przewozu ładunków przystało, 
sztywność tylnego zawieszenia jest nie-
co wyższa od stosowanego w Outbacku, 
nie wpływa to jednak negatywnie na 
charakterystykę prowadzenia. Do za-
trzymania pojazdu służy świetnie dzia-
łający system hamulcowy wyposażony 
w cztery dużej średnicy tarcze hamul-
cowe (z przodu wentylowane) i układ 
ABS.

Użytkowanie Baji może przysporzyć 
wielu miłych, a czasem zaskakujących 
chwil. Niektóre z nich wynikają z amery-
kańskiego rodowodu pojazdu, a niek-
tóre stanowią o jego prawdziwej „suba-
rowości”. Pierwszej niespodzianki do-
znajemy, próbując wsiąść do samo-
chodu i naciskając na mały niebieski 
przycisk na pilocie - centralny zamek 
odblokowuje tylko drzwi kierowcy, do-
piero powtórne naciśniecie przycisku pi-

nie odnajdywane. Na konsoli środkowej 
zamontowano radio z odtwarzaczem CD 
i sterowanie manualnej klimatyzacji. 
Deska przyrządów posiada duże, do-
skonale czytelne zegary. Prędkościo-
mierz wyskalowany jest co prawda
w milach, jednak posiada również małą 
skalę kilometrową i umożliwia łatwą 
kontrolę prędkości. Na tarczy obroto-
mierza wyświetlany jest dodatkowo 
czas i temperatura zewnętrzna.

Subaru słynie z wnętrz wykonanych
z dobrej jakości i trwałych materiałów, 
jednakże amerykańskie wykonanie 
wydaje się nieco odbiegać „in minus” od 
tego standardu, widać mniej perfekcyj-
ne dopasowanie elementów, a użyte 
plastiki nie wzbudzają pełnego zaufa-
nia. Być może to jednak tylko pozory
i brak wiary w „solidne” amerykańskie 
wykonanie.

Aspirując do miana „all-terain vehicle”, 
pojazd musi wykazać się sprawnym na-

BAJA
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tylko z pięknego żółto-srebrnego koloru 
pojazdu, który w wiosennym słońcu 
błyszczy jak rzadki motyl, lecz także z 
jego niecodziennej, intrygującej syl-
wetki. Wielu ludzi, nawet tych zna-
jących markę Subaru, nie wie, że produ-
kuje ona tak ciekawy pojazd.

Niestety w Europie pickupy traktowane 
są głównie jako pojazdy robocze i zapo-
trzebowanie na ten oryginalny pojazd 
jest stosunkowo niewielkie. Dlatego też 
Subaru nie przewiduje szerokiego 
wprowadzenia Baji na europejskie 
rynki. Niemniej jeszcze w tym roku do-
trze do nas inny model Subaru produko-
wany w amerykańskiej fabryce w stanie 
Indiana. Będzie to duży SUV – B9 
Tribeca.

lota odblokowuje pozostałe drzwi (są to 
wymagania rynku). Wygodne fotele za-
chęcają do dłuższej jazdy, a pozycja za 
kierownicą jest tak komfortowa, jak w 
każdym samochodzie osobowym. Wkła-
damy kluczyk do stacyjki, przekręcamy 
go i ... cisza, nic się nie dzieje. To kolej-
ny amerykański sposób wyposażania 
samochodów – praca rozrusznika moż-
liwa jest jedynie przy wciśniętym pedale 
sprzęgła. 

Silnik zaskakuje bez problemów i pra-
cuje, mrucząc z lekka. Naciśniecie pe-
dału gazu powoduje, że pomruk staje 
się głośniejszy. Wrzucamy jedynkę i ru-
szamy. Samochód żwawo przyspiesza 
osiągając 100 km/h już po 9,3 sekundy. 
Prowadząc go, nie czujemy się jak za 
kierownicą samochodu dostawczego 
czy pickupa, lecz tak jakbyśmy prowa-
dzili duże kombi. Ze strony zawieszenia 
nie dochodzą do nas żadne niepokojące 
odgłosy, a pokonywanie zakrętów po-
kazuje nam, czym jest Subaru. Pojazd 
trzyma się doskonale drogi i jest sta-
bilny przy każdych prędkościach, a sy-
metryczny układ napędowy powoduje, 
że posiada prawie neutralną charakte-
rystykę prowadzenia, niezmienną w do-
wolnym położeniu pedału gazu. Układ 
kierowniczy pracuje bez zarzutów, za-
pewniając właściwe czucie podłoża i 

umożliwiając pewną kontrolę pokony-
wanego zakrętu. Zawdzięczamy to rów-
nież dość szerokiemu ogumieniu o roz-
miarze 225/60 R16.

Zjeżdżając z utwardzonych dróg, po-
winniśmy zdawać sobie sprawę z tego, 
że chociaż pojazd dobrze sobie radzi w 
trudniejszym terenie, nie jest typowym 
pojazdem off-roadowym. Pomimo dość 
dużego, wynoszącego 210 mm prze-
świtu zwisy, a szczególnie tylny są na 
tyle duże, że mogą utrudniać pokony-
wanie stromych rowów czy głębokich 
kolein. Zawieszenie ma długie skoki i 
wykrzyż, zapewniający pewny i stały 
kontakt z podłożem. Dla tych, którzy to 
lubią, jazda Subaru Baja zapewnia je-
szcze jedną przyjemność - jest się łatwo 
postrzeganym na ulicy. Wynika to nie 
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Systemy lokalizujące GPS zrewolucjoni-
zowały nawigację lądową, morską, lot-
niczą, a nawet kosmiczną. Rozwój tech-
nologii sprawił, że najprostsze odbiorni-
ki mają dziś niewielkie rozmiary, a ich 
ceny są stosunkowo niskie. Urządzenia
i oprogramowanie, do których należą 
Keratronik GPS wraz z systemem Pre-
dator Combo Client, to wynik kolejnego 
kroku w rozwoju techniki lokalizacji 
obiektów. Otwierają one ogromne moż-
liwości w zakresie udoskonalania pracy 
ludzi w wielu obszarach, m.in.  w ratow-
nictwie medycznym, górskim i wodnym, 
w pracy biegłych sądowych, policji, woj-
ska a także agencji ochrony i służb spec-
jalnych. Istotnym obszarem działań,
w którym wykorzystuje się GPS w roz-
winiętych krajach Europy jest zarówno 
kontrola i zarządzanie flotami pojazdów 
jak również planowanie bezpiecznych
i przepustowych dróg.  Terminal GPS 
wrzucający co minutę „paczki” infor-

Słowem Keratronik GPS
Lokalizacja, nawigacja, monitoring, logistyka

ręcznego telefonu, palmtopa lub palmo-
fonu  – te uniwersalne telefony /kompu-
tery wyposażone w oprogramowanie 
pozwalają korzystać zarówno z map 
wektorowych (blisko 500 miast) jak i 
wcześniej wspomnianych. Na koniec 
ciekawostka dla fanów sportów samo-
chodowych. Dzięki nadajnikom Keratro-
nik GPS można śledzić pojazdy na tra-
sach rajdowych. Wykorzystanie trans-
misji w odstępach sekundowych mogło-
by sprawić dużo radości kibicom i dać 
ogromną satysfakcję organizatorom. 
Natychmiastowe wyłapanie zatrzyma-
nego na trasie samochodu rajdowego 
daje znaczną poprawę warunków bez-
pieczeństwa, a precyzyjne odtworzenie 
trasy na zawsze eliminuje przypadki 
„gwałtownego przemieszczenia pojaz-
dów w czasie i przestrzeni” do jakich, 
jak głoszą legendy dochodziło często w 
przeszłości. Czy będziemy mogli oglą-
dać TAKIE rzeczy na polskich rajdach? 
Zobaczymy. Wiele zależy od zawodni-
ków, a także organizatorów. Jedno mo-
żemy obiecać - Leszek Kuzaj i jego Su-
baru będzie wyposażony w takie urzą-
dzenie już od Rajdu Polski, dzięki temu, 
że ... firma Keratronik została partne-
rem Subaru Import Polska i dostarcza 
produkty Kerateronik GPS do sieci 
sprzedaży Subaru, a także wspiera 
działania promocyjne zespołu Leszka 
Kuzaja Subaru Poland Rally Team.
Również dzięki Keratronik GPS  możecie 
Państwo sprawdzać ... gdzie ... jest ... 
BAJA – szczegóły na stronie
 www.subaru.pl

macji na serwery poprzez GSM ma 
wszechstronne zalety przydatne w re-
konstrukcji przebiegu różnorakich zda-
rzeń.
Oferowane na rynku systemy lokalizacji 
działają na podobnej zasadzie - krążące 
po sześciu orbitach satelity Navstar wy-
syłają sygnały odbierane przez elektro-
niczne moduły GPS/GSM,  które po 
przetworzeniu informacji o pozycji, 
prędkości i kursie „śledzonego” obiektu, 
wysyłają je za pośrednictwem modułów 
GSM do centrum monitorowania oraz do 
telefonu lub personalnego komputera 
właściciela. A gdy obiekt chwilowo 
wymknie się z zasięgu, „paczki” nie 
giną, dzięki czemu zapis zdarzeń zaw-
sze jest kompletny.
Ponieważ Keratronik GPS to system, 
który umożliwia lokalizację oraz precy-
zyjne ustalenie stanu kontrolowanych 
parametrów pojazdu (np. Alarm w wy-
niku włamania, napadu lub „odpalenia 
poduszek powietrznych) ważne jest aby 
umowa z profesjonalną agencją ochro-
ny, jaką jest partner firmy Keratronik, 
Securitas, pozwoliła na całodobową 
ochronę grup interwencyjnych na te-
renie całej Polski i Europy. Tak więc  lo-
kalizacja, monitoring i profesjonalna 
interwencja. A na koniec jeszcze ... na-
wigacja!
To prawda, że nie mamy w Polsce zbyt 
wielkiej ilości map miast w postaci 
cyfrowej ale te najważniejsze już są, a 
następne powstają. Dobrze jest gdy ko-
ordynaty systemu nawigacyjnego mo-
żemy odczytać na ekranie naszego  
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trzeciej edycji zawędrował daleko na 
północ Polski – w przepiękny region ka-
szubskich jezior, łąk i lasów. Wykorzy-
stujemy okazję długiego weekendu, 
rozciągniętego pomiędzy dniem Bożego 
Ciała, a niedzielą 18 czerwca, aby za-
prosić naszych przyjaciół, użytkow-
ników i miłośników samochodów Su-
baru do udziału w III Zlocie Plejad Anno 
Domini 2006. Jednego możecie Państwo 
być pewni – atrakcji nie zabraknie.

Zacznijmy od przygód wywołujących 
dreszczyk emocji u wszystkich, którym 
w żyłach krąży choć odrobina benzyny, 
czyli ludzi, o których nie trudno w gronie 
sympatyków Subaru. Na wszystkich 
„samochodziarzy” czekają w tym roku 
trzy trasy – szosowa, terenowa oraz tu-
rystyczna. Ich przygotowaniem oraz za-
bezpieczeniem zajęły się trzy specjalis-
tyczne grupy, które na co dzień odpo-

wiadają za organizację imprez rajdo-
wych, turystycznych i off-roadowych 
pod nadzorem Zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Motorowego w Gdań-
sku. Trasę szosową wytyczył Automo-
bilklub Orski, terenowe trudności 
przygotowała grupa Jeep Club Chojnice, 
a o atrakcje turystyczne zadbała Sekcja 
Sportu Automobilklubu Morskiego.
W efekcie otrzymaliśmy profesjonalnie 
przygotowane trasy, które będą równo-
cześnie wyzwaniem, przygodą, jak
i przyjemnością dla każdego uczest-
nika.

Trasa szosowa

Podczas przejazdu na 9 próbach 
sportowych trasy szosowej będzie się 
działo naprawdę wiele. Ten rajd Subaru 
zorganizowany został w zgodzie z za-
sadami narzuconymi przez regulamin 
Polskiego Związku Motorowego i tak też 
będzie prowadzony.

Na trasie szosowej przewidziano dwie 
przerwy. Pierwsza dłuższa czeka 
zawodników w Sopocie zaraz po próbie 
sportowej pod Operą Leśną, gdzie zor-
ganizowany zostanie catering. Drugi 
postój to krótka wizyta w Szymbarku
w Muzeum Drewna. Trasa została opra-
cowana tak, aby pokazać najatrakcyj-
niejsze regiony Ziemi Pomorskiej i pięk-
nego Pojezierza Kaszubskiego. Aby u-
możliwić podziwianie krajobrazów, 
przeciętna prędkość na trasach dojaz-
dowych ma wynieść 30/35 km/h. 
Atrakcją będzie również PKP (punkt 
kontroli przejazdu) i 10-minutowy po-
stój na Długim Targu gdańskiej starówki 
obok pomnika Neptuna. W tym miejscu 

Każdy zna … Każdy wie …

Gdzie przygoda rodzi się.

Cały rok liczę dni,

A po nocach mi się śni

Subaru, które naprzód mknie

Plejady, co prowadzą mnie

Drogi kurz … Pot i łzy …

Cóż więcej trzeba mi?

Jak co roku w Chałupach … – śpiewał 
Zbigniew Wodecki zauroczony pięknem 
krajobrazu i polskich kobiet spoty-
kanych na bałtyckiej plaży. Widać Pan 
Zbigniew lubił wracać ciągle w to samo 
miejsce. My mamy lepszy pomysł – co 
roku odwiedzamy zupełnie inny zakątek 
naszego urokliwego kraju! Właśnie taki 
cel przyświeca organizowanemu rok-
rocznie Zlotowi Plejad, który w swojej 
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Polska przejazd wytyczony został po 
najbardziej atrakcyjnych widokowo 
drogach, z których ponad 80% prze-
biega po polnych lub leśnych duktach
o nawierzchni nieutwardzonej. Trasa 
została opracowana specjalnie z myślą
o samochodach Subaru, co oznacza, że 
ryzyko uszkodzenia na niej pojazdu jest 
minimalne. Jak określili ją sami organi-
zatorzy, „terenowa” jest ona jedynie
z nazwy, co jednak w ustach profesjo-
nalnego „off-roadowca” może być nieco 
mylące. Dla świętego spokoju lepiej 
chyba przywieźć ze sobą w samo-
chodzie niezastąpioną saperkę, która 
już niejednemu kierowcy pomogła
na bezdrożach.

Główny nacisk na trasie terenowej 
położony został na doskonałą zabawę 
wszystkich uczestników, którzy będą 
mogli zmierzyć się w konkurencjach 
zręcznościowych do pokonania samo-
chodami i nie tylko. Łączna długość 
trasy wyniesie około 120 km, z czego 
ponad połowa przypadnie na próby
w trudniejszym terenie. W środku dnia 
na uczestników czeka posiłek, który 
zjedzą wraz z uczestnikami trasy turys-

blisko 40 lat wcześniej znajdował się 
punkt kontrolny zlotu gwiaździstego 
Rajdu Monte Carlo, w którym czerwo-
nymi Porsche startowali Sobiesław 
Zasada i Bjorn Waldegard.

Długość całej trasy to około 250 km. 
Pokonywana ona będzie w zgodzie
z profesjonalnie przygotowaną książką 
drogową, pokazującą ważne nawiga-
cyjnie punkty  i odległości między nimi. 
Stąd konieczność tworzenia minimum 
dwuosobowych załóg.

Start pierwszej załogi nastąpi w sobotę 
17 czerwca o godzinie 9.00 z bazy zlotu 
zlokalizowanej w Hotelu Gołuń nad 
jeziorem Wdzydze. Po przejechaniu 15 
km na zamkniętym lotnisku w Borsku na 
uczestników czekać będą trzy próby 
sportowe o długości od 1 do 5 km. Próby 
te dają możliwość niezwykle szybkiego, 
lecz bezpiecznego przejazdu na równej 
betonowo-asfaltowej nawierzchni. Po 
przejechaniu kolejnych 70 km dotrzemy 
na próbę zlokalizowaną pod Pruszczem 
Gdańskim w Rusocinie, następnie przez 

próbę na giełdzie samochodowej do-
trzemy do PKP w Gdańsku i poprzez 
próbę na nawierzchni szutrowej (ok. 1 
km długości) na poligonie dojedziemy 
do Sopotu, gdzie zlokalizowano odcinek 
specjalny przy Operze Leśnej, po 
którym nastąpi 40-minutowa przerwa
w rajdzie.

Z Sopotu poprzez próbę w Kartuzach 
załogi przejadą najbardziej atrakcyjną 
drogą na Kaszubach do Szymbarka
na krótką przerwę w Muzeum Drewna, a 
następnie na specjalnie przygotowaną 
próbę niespodziankę w Kościerzynie.
Po ostatnim, 22-kilometrowym odcinku 
„dojazdówki” dotrzemy do mety 
zlokalizowanej w miejscu startu w Go-
łuniu. Przewidywany czas przejazdu tra-
sy szosowej to około 6 godzin. 

Trasa terenowa

Nie mniej ciekawa będzie trasa tereno-
wa, której organizacją zajęła się pro-
fesjonalna grupa off-roadowa z Chojnic. 
Realizując zalecenia Subaru Import 
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try i rock’n’roll’a, popularny konfe-
ransjer-satyryk Jarek Janiszewski, 
zespół taneczny Saloon oraz główna 
atrakcja muzyczna Zlotu – zespół 
Zayazd, który specjalnie na tę imprezę 
napisał i nagrał piosenkę „SUBARU – 
MON AMOUR”. W nocy królować już bę-
dzie dyskoteka prowadzona przez za-
przyjaźnionego DJ’a, a nad zebranymi 
uczestnikami pojawią się sztuczne 
ognie.

Sobotnia impreza zorganizowana zo-
stanie w bazie Zlotu – w Hotelu Gołuń. 
Obiekt posiada dwie duże sale resta-
uracyjne, które będą stanowiły zaple-
cze, na wypadek ewentualnych opadów 
deszczu. Założenie jest jednak takie, że 
bawić będziemy się w plenerze, a miej-
sca do tego nie brakuje. Hotel Gołuń 
posiada bowiem duży i równy teren 
pomiędzy budynkiem głównym a brze-
giem jeziora Wdzydze, gdzie postano-
wiliśmy ustawić scenę, stoliki i jakże 
przez wszystkich oczekiwane grille, bu-
fety oraz bary. Uczestników zapraszamy 
również do zlokalizowanego w Hotelu 
Gołuń sklepiku z gadżetami Subaru. 
Będziecie Państwo mogli na miejscu 
przeglądnąć nasz bieżący asortyment
i zakupić wybrane artykuły.

Baza noclegowa tegorocznego Zlotu 
Plejad przewiduje zajęcie aż trzech 
ośrodków wypoczynkowych – wspom-
niany Hotel Gołuń, jako baza Zlotu 
wspierany będzie przez pobliskie ośrod-
ki Debrzyno oraz Kormoran. Oba obiek-
ty znajdują się w odległości około 10 km 
od Hotelu Gołuń, dlatego na czas sobot-
niej imprezy zapewniliśmy stały trans-
port wynajętymi busami, które wahad-
łowo dowozić będą uczestników Zlotu 
na imprezę wieczorną, a także po noc-
nych zabawach z powrotem do poblis-
kich ośrodków wypoczynkowych. Za-
chęcamy wszystkich Państwa do pozo-
stawienia samochodów w swoich ośrod-
kach i skorzystania z naszej oferty 
transportowej. Będzie to dla wszystkich 
gwarancja dobrej, niczym nie zagrożo-
nej zabawy wieczornej.

Tutaj jesteśmy winni wszystkim 
Państwu jeszcze jedną ważną infor-
mację – na imprezę sobotnią zaprasza-

sprawdzające ich wiedzę w przeróżnych 
dziedzinach oraz ciekawe zabawy.
Na pokonanie każdego z etapów i wyko-
nanie zadań zawodnicy mają po 150 
minut. Na trasę turystyczną zaprasza-
my szczególnie gorąco te załogi, które 
nie szukają dużych emocji sportowej ry-
walizacji, a chcą przede wszystkim spę-
dzić miły czas na łonie przyrody i do-
wiedzieć się nieco więcej o tym urok-
liwym zakątku naszej pięknej Polski.

Sobotnia impreza

Imprez na III Zlocie Plejad nie za-
braknie, ale jedna z pewnością będzie 
różnić się od pozostałych. Chodzi 
oczywiście o sobotnią imprezę plener-
ową (naturalnie mamy gwarancję 
przepięknej pogody przez cały długi 
weekend), na której zostaną wręczone 
nagrody dla najlepszych załóg, uczest-
nicy posilą się regionalnymi specjałami 
kaszubskiej kuchni, a także spędzą czas 
na zabawie tanecznej do białego rana. 
Za stronę artystyczną imprezy odpo-
wiadać będą zaproszeni goście – Paweł 
Bączkowski – gwiazda Festiwalu w Mrą-
gowie, w światowych przebojach coun-

tycznej w Szymbarku w Muzeum Drew-
na. Organizatorzy zapowiadają też ma-
sę dodatkowych atrakcji, które mają
na celu urozmaicenie rywalizacji. Nie 
wykluczone, że najlepsze załogi będą 
musiały wykazać się nie tylko umiejęt-
nościami w prowadzeniu pojazdu w te-
renie, ale również dużym sprytem 
organizacyjnym. Ale nie zdradzajmy 
niespodzianek, o wszystkim dowiecie 
się Państwo już na miejscu III Zlotu 
Plejad.  

Trasa turystyczna

Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszych 
krajobrazów na zorganizowanie trasy 
turystycznej. Szwajcaria Kaszubska to 
rejon tak bogaty w przepiękne widoki
i tło historyczne, że na same krajo-
znawcze przejażdżki moglibyśmy po-
święcić tam cały tydzień. 170-kilomet-
rowa trasa turystyczna to kwintesencja 
tego, co czeka na Państwa w rejonie 
urokliwych kaszubskich jezior, pagór-
ków i gęstych, pachnących lasów. Prze-
jazd podzielono na dwa etapy połączone 
cateringiem w Szymbarku w tamtej-
szym Muzeum Drewna. Jest to miejsce 
niezwykłe, stworzone przez człowieka, 
którego w pełnym tego słowa znaczeniu 
można nazwać prawdziwym patriotą.
W jednym miejscu zebrał on kawał pol-
skiej historii, którą prezentuje na cieka-
wym przykładzie tradycyjnych stylów 
architektonicznych (oryginalne budynki 
przeniesione z różnych rejonów świata 
– w tym prawdziwy Dom Sybiraka) oraz 
eksponatów muzealnych, upamięt-
niających najważniejsze dla regionu 
zdarzenia, jak działalność słynnego 
Gryfa Pomorskiego. Zachęcamy wszyst-
kich Państwa do krótkiego zwiedzenia 
tego miejsca w czasie przeznaczonym 
na posiłek, gwarantujemy masę nieza-
pomnianych atrakcji.

Na starcie i mecie każdego etapu znaj-
dują się punkty kontroli czasu, a pod-
czas przejazdu na uczestników czekają 
liczne zadania sprawnościowe, zagadki 
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my koniecznie z identyfikatorami, które 
otrzymają Państwo w wyprawkach 
pierwszego dnia Zlotu. To właśnie iden-
tyfikator będzie upoważniał do bezpłat-
nego korzystania z atrakcji przygoto-
wanych dla Państwa podczas finałowej 
zabawy III Zlotu Plejad.

Może wydać się nieco zabawne, że 
piszemy o tym na końcu, ale liczymy, że 
informacje te zostaną przez to lepiej 
zapamiętane. Pierwszego dnia, czyli
w piątek 16 czerwca czekamy na Pańs-
twa w Biurze Rajdu Hotelu Gołuń od go-
dziny 14.00, gdzie potwierdzimy przy-
jazd każdej załogi, wydamy numery 
startowe do oklejenia na samochody,
a także wręczymy uczestnikom torby
z wyprawkami, obejmującymi upomi-
nek od Subaru Import Polska oraz 
książki rajdowe, niezbędne podczas 
kolejnego dnia samochodowych zma-

gań na trasach. O godzinie 19.00 od-
będzie się oficjalne powitanie uczest-
ników przy okazji kolacji przygotowanej 
dla wszystkich w salach restauracyj-
nych Hotelu Gołuń. Z racji ograniczonej 
liczby miejsc parkingowych w bazie Zlo-
tu, która nie jest przystosowana do 
przyjęcia planowanej grupy 400 osób, 
bardzo Państwa prosimy o stosowanie 
się do zaleceń osób kierujących ruchem, 
dzięki czemu będziemy w stanie zapew-
nić miejsce parkingowe każdej załodze.

Termin Zlotu zbliża się wielkimi 
krokami. Lada chwila spotkamy się nad 
jeziorem Wdzydze, aby wspólnie 
przeżywać wspaniałą przygodę pod 
skrzydłami Subaru. Pełne baki, nała-
dowane telefony komórkowe, zegarki ze 
stoperem i świetne humory obowiąz-
kowe! 

Do zobaczenia …

Na zakończenie prezentujemy 
wstępny harmonogram III Zlotu 
Plejad:

Piątek 16 czerwca

- Przyjazd uczestników, zakwatero-
wanie w wybranych hotelach

- 14.00 otwarcie Biura Rajdu w Hotelu 
Gołuń

- Odbiór numerów startowych, wydanie 
kart drogowych, identyfikatorów itp.

- 19.00 kolacja (Hotel Gołuń) powitanie 
gości

- Szkolenie dla pilotów (trasy szosowa, 
terenowa, turystyczna)

Sobota 17 czerwca:

- 9.00 start części sportowej

(trzy trasy – szosowa, terenowa i 
turystyczna)

- Catering na trasie

- Zakończenie części sportowej

- Rozpoczęcie części wieczornej Zlotu

- Ogłoszenie wyników prób sportowych, 
rozdanie nagród

- Koncert zespołu muzycznego

- Nocna biesiada do białego rana

Niedziela 18 czerwca:

- Wykwaterowanie z hoteli

- Zakończenie Zlotu

A kiedy Prezes daje znak

To czuję się jak wolny ptak!

Pryska piach, silnik rwie

Rajd Plejad zaczął się!

Michał Grudziński
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Subaru Import Polska patronowało kwiet-

niowemu wyjazdowi heliskiing zorganizo-

wanemu przez Freerajdy sp. z o.o. W wy-

jeździe wzięło udział pięć osób – czterech 

uczestników i niżej podpisany jako prze-

wodnik. 

Z czwórki uczestników dwóch miało spore 

doświadczenie pozatrasowe, trzeci mniej-

sze, a dla czwartego był to chrzest w tego 

typu działaniach.

Pogoda była doskonała – mimo kiepskich 

chwilami prognoz, przez cały czas towa-

rzyszyło nam niebieskie niebo i mocne 

słońce.

Lecieliśmy samolotem do Zurychu i stam-

tąd jechaliśmy pociągiem do Zermatt.

W miarę zbliżania się do celu w mijanych 

wioskach i na drogach przybywało samo-

chodów naszej ulubionej marki - w górs-

kich rejonach Szwajcarii Subaru należy do 

najpopularniejszych pojazdów użytko-

wych. Jako że Zermatt jest zamknięte dla 

ruchu samochodowego, do reprezen-

towania Subaru na ulicach tej miejsco-

wości musiały wystarczyć nasze kurtki

i czapki. Sprezentowane nam przez 

Subaru gadżety traktowaliśmy maksy-

malnie użytkowo i zapewne był to pierwszy 

raz w historii, kiedy pięciu narciarzy ubra-

nych w kurtki SWRT wysiadało w górach ze 

śmigłowca.

Pierwszego dnia jeździliśmy poza trasami, 

ale stosunkowo niedaleko od wyciągów, 

badając warunki i rozgrzewając się. Obawy 

Rafała, który nigdy wcześniej nie jeździł 

poza trasami i z niepokojem oczekiwał jak 

teren zweryfikuje jego umiejętności, 

rozwiały się szybko. Upadki zdarzały się 

każdemu poza przewodnikiem-mutantem, 

ale były bezbolesne, bo głęboki i miękki 

śnieg humanitarnie pochłania energię. 

Warunki były fantastyczne - stosunkowo 

małe zagrożenie lawinowe pozwalało na 

wybór śmiałych linii i mimo późnego 

sezonu w wielu miejscach śnieg był wciąż 

lekkim puchem.

Największe atrakcje wyjazdu przypadły na 

dzień drugi i trzeci, w których skorzysta-

liśmy ze śmigłowca, aby dostać się 

naprawdę wysoko i daleko. Pierwszym 

lądowiskiem było śnieżne plateau w ma-

sywie Monte Rosa położone na wysokości 

4100 metrów nad poziomem morza.

Po odejściu śmigłowca mieliśmy przed so-

bą wiele kilometrów jazdy w atrakcyjnym 

terenie. Kilkakrotnie jeździłem z Monte 

Rosy różnymi wariantami, ale teraz wy-

patrzyłem ze śmigłowca kolejną możli-

wość. Wielka stroma rynna spadająca 

pomiędzy poszarpanymi bryłami lodu z 

powietrza prezentowała się super efek-

17 Aktywny wypoczynek

FREERAJDY SUBARU HELISKIING
RELACJA Z WYJAZDU

« Marcin Kacperek »

«Z dołu trasa zjazdu zawsze wygląda na łatwą»

« Wjazd w Alpy Walijskie - na dworcu w St. Nikolaus wita nas Subaru. »

« Strome przesmyki między skałami są świetnym miejscem do ćwiczenia techniki na użytek poważniejszych zjazdów. »
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townie, ale wystarczająco bezpiecznie, 

żeby się na nią porwać. Po przejechaniu 

kilku łagodniejszych stoków zrobiliśmy 

długi poziomy trawers i przyjechaliśmy 

nad rynnę. Teren pod nami robił się 

zdecydowanie bardziej stromy i powierz-

chnia śniegu niknęła nam z oczu, a tłem dla 

krawędzi była powierzchnia lodowca 

leżąca ponad dwieście metrów niżej. Takie 

miejsca wyglądają dość niepokojąco – 

gdyby za krawędzią była stumetrowa 

ściana skalna, widok byłby identyczny. 

Moja załoga nie miała zamiaru prezento-

wać się jako kamikadze – „Marcin, jesteś 

pewny, że chcemy tu jechać?” Byłem 

pewny. 

Wjechałem przodem do miejsca, z którego 

było widać dno rynny aż do samego dołu 

zawołałem Roberta, żeby dojechał do 

mnie. „Chłopaki, jest OK!!” radośnie 

informował pozostałych. Chciałem robić 

zdjęcia z góry, więc umówiłem się z 

Robertem gdzie ma dojechać i stopniowo 

wypuszczałem pozostałych. Chyba dla 

każdego z nich był to najbardziej po-

wietrzny zjazd w życiu – wielki dzwon pod 

nami naprawdę budził szacunek, choć « Dolna część zjazdu z Monte Rosy. »

zjazd był zupełnie bezpieczny i wywrotka 

nie miałaby żadnych złych konsekwencji. 

Początkowo jechali skupieni, ale w miarę 

tracenia wysokości na ich twarzach poja-

wiało się rozluźnienie.

Jak to zwykle bywa, rynna z dołu wygląda-

ła znacznie mniej efektownie, ale nie było 

to w stanie zmącić satysfakcji z przejecha-

nia takiej fantastycznej formacji.

Kolejne długie stoki prowadziły nas w dół

w stronę schroniska Monte Rosa, dając 

chłopakom możliwość pracy nad techniką 

jazdy w głębokim śniegu. Z uporem de-

monstrowałem im podstawowy w takich 

warunkach krótki skręt, nie bacząc na to, 

że moje długie, szerokie i twarde narty 

zbudowano po to, aby pędziły dziko, a nie 

zmieniały kierunek co kilka metrów. Za 

mój zapał dydaktyczny przyszło mi 

zapłacić bólem w przedziwnych miejscach 

– do wymuszania na nartach nienaturalnej 

dla nich pracy używa się najwyraźniej 

innych mięśni niż po prostu do jazdy.

Po przerwie przy schronisku jechaliśmy 

dalej między szczelinami i serakami (czyli 

olbrzymimi bryłami lodu, na które pęka 

jednolity lodowiec). Do Zermatt dotarli-

śmy koło trzeciej i starczyło nam sił tylko 

na jeden dodatkowy zjazd.

Kolejny dzień to kolejny lot – tym razem

na Alphubeljoch. Trochę mniejsza różnica 

wzniesień, mniejszy dystans, ale w fanta-

stycznym, urozmaiconym terenie. Otwarty 

lodowiec na samej górze, potem trochę 

stromych stoków między skałkami

i kamieniami, znowu otwarty lodowiec

i wreszcie strome żleby między kamienia-

mi. Lata spędzone na takich działaniach 

powodują małą emocjonalność tego opisu 

– w rozmowach chłopaków w trakcie 

zjazdu i później słowo adrenalina poja-

wiało się regularnie. 

Ostatniego dnia, mimo złej prognozy, 

znowu mieliśmy śliczną pogodę. Nie lata-

liśmy już, ale po wyjechaniu do najwyższej 

stacji wyciągów w rejonie zjechaliśmy 

lodowcem Unteres Theodul w niewiary-

godnej lodowcowej scenerii otwartych 
« Lądowisko Monte Rosa. Śmigłowiec wraca do heliportu, a przed nami zjazd przez prawie trzy kilometry różnicy wzniesień. »
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FREERAJDY SUBARU HELISKIING
RELACJA Z WYJAZDU (CD.)

działania mogą w wykonaniu osób niedo-

świadczonych prowadzić do smutnych 

efektów. Umiejętności narciarskie są 

nawet mniej istotne, ale właściwy wybór 

linii na lodowcu i ocena warunków lawino-

wych są niezbędne dla bezpiecznego 

działania poza trasami. Podobnie jak

w samochodzie, bardzo niewiele dzieli tam 

całkowite bezpieczeństwo od wielkiego 

zagrożenia i zdolność właściwej oceny 

musi nam dyktować, na co możemy sobie 

pozwolić.

Autor jest przewodnikiem UIAGM, 

kieruje Komisją Szkolenia Polskiego 

Stowarzyszenia Przewodników Wy-

sokogórskich. Informacje o poleca-

nych przez niego wyjazdach górskich

i narciarskich można znaleźć na stro-

nie .

Pytania i komentarze dotyczące 

tekstu: m.kacperek@freerajdy.pl

Marcin Kacperek

www.freerajdy.pl

szczelin, potrzaskanych seraków i lodow-

cowych strumieni w dolnej części zjazdu. 

Mogłem wyraźnie zobaczyć, jak duży 

postęp zrobili moi podopieczni w ciągu 

tych kilku dni. Co ważniejsze, oni widzieli 

to również. Oswojenie się ze stromizną

i trening techniki spowodował, że spokoj-

nie jeździli po stokach, które cztery dni 

wcześniej wywoływały zaciskanie zębów

i poczucie walki albo wręcz odmowę współ-

pracy.

Wróciliśmy do Polski w doskonałych nas-

trojach, pełni planów na przyszłość i ocze-

kiwania na ostatnią atrakcję związaną

z tym wyjazdem, czyli szkolenie w SJS, 

zapewnione uczestnikom przez Subaru. 

Mam nadzieję, że kolejne imprezy pod 

patronatem Subaru będą równie udane

i już zapraszam miłośników marki do 

wspólnego w nich udziału.

Na zakończenie krótka uwaga – ostrze-

żenie. Aby wylecieć gdzieś śmigłowcem, 

trzeba mieć przewodnika, ale poza tym 

wszędzie w Alpach wyjeżdżanie poza trasy 

jest dozwolone i legalne. Opisywane tu « Lodowcowa sceneria lodowca Gorner i jazda wśród zasypanych szczelin i seraków. »

« Puch na stromym stoku. »

« Zjazd przez górne, łagodne partie lodowca Unterer Theodul. »

« Subaru freeride team na lądowisku Monte Rosa. »
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BARDZO SPECJALNA IMPREZA

Nowoúci Subaru Import Polska

Subaru Impreza od wielu lat odgrywa 
pierwszoplanową rolę w między-
narodowych rajdach. Kolejne generacje 
modelu wykorzystywane są do budowy 
doskonałych maszyn połykających
w zawrotnym tempie kilometry tras 
odcinków specjalnych. „Rajdówki” 
poddawane są specjalistycznym prze-
róbkom, w efekcie których w niewielkim 
stopniu przypominają one modele 
seryjne.

„Cywilna” Impreza jest jednak doskona-
łą ofertą dla wszystkich klientów o spor-
towym zacięciu, którzy oczekują od swo-
jego codziennego auta nieco więcej, 
aniżeli tylko kierownicy, czterech kół, 
silnika i hamulców. To sportowy pojazd 
przeniesiony w realia codziennej eksplo-
atacji. Posiada silnik o zmniejszonej 
mocy, dostosowany do obowiązujących 
przepisów toksyczności spalin, charak-
teryzujący się trwałością i niezawod-
nością. Zawieszenie nie jest tak sztywne 
jak w rajdowym bolidzie i sprzyja kom-
fortowej jeździe nawet na naszych 
dziurawych drogach.

Jednak dla większości kierowców nazwa 
Impreza kojarzy się tylko i wyłącznie z 
rajdami. Ich zdaniem seryjny pojazd nie 
może być pełnowartościowym spadko-
biercą sportowej historii marki Subaru. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
takich klientów, a także w celu promocji 
swojego zespołu rajdowego Subaru 
Import Polska (SIP) wspólnie z Subaru 
Poland Rally Team (SPRT) postanowiło 
wypuścić serię 15 specjalnie zmodyfiko-
wanych modeli Impreza WRX STI 
oznaczonych symbolem SPRT1. Samo-
chody te w sprzedaży pojawią się pod-
czas tegorocznych wakacji.

Pojazdy SPRT1 skonstruowano na bazie 
Imprezy WRX STI, a dokonane w nich 
modyfikacje zostały opracowane wspól-
nie przez Prezesa SIP Witolda Rogal-
skiego oraz kierowcę rajdowego zespołu 
Subaru Leszka Kuzaja - aktualnego 
Mistrza Polski w rajdach samocho-
dowych. Dzięki ich zaangażowaniu
i doświadczeniu powstał samochód
o niezwykle sportowym charakterze.

Podstawą modyfikacji stał się model 
Impreza WRX STI 06, wyposażony w 
2,5-litrowy silnik BOXER, dysponujący 
mocą 280 KM uzyskiwaną przy 5600 
obr/min i maksymalnym momentem 
obrotowym 392 Nm przy 4000 obr/min. 
Auto posiada 6-biegową skrzynię biegów 
i elektronicznie sterowany centralny 
mechanizm różnicowy systemu DCCD. 
Od 0-100 km/h przyspiesza w 5,4 
sekundy, a wskazówka prędkościo-
mierza potrafi dojść do liczby 255.

Ponadto pojazd ten został poddany wielu 
modyfikacjom, mającym na celu podnie-
sienie jego parametrów trakcyjnych
i sportowych. Jedną z kluczowych zmian 
jest zastosowanie zestawu podnoszą-
cego moc angielskiej firmy Prodrive 
Automotive Technology Ltd. Firma ta
od wielu lat zajmuje się przygotowaniem 
samochodów Subaru do sportu i ma 
bogate doświadczenie w podnoszeniu 
osiągów przy równoczesnym dbaniu o 
jakość i trwałość wszystkich podzes-
połów pojazdu.

Zestaw Prodrive Performance Package 
(PPP) oferowany do seryjnych samo-
chodów WRX STI składa się z nastę-
pujących, wykonanych ze stali nierdzew-
nej elementów: pompy paliwa, kataliza-
tora i układu wydechowego. Oprócz tych 
zmian mechanicznych przeprogra-
mowaniu uległ sterownik silnika. Dzięki 
temu motor osiąga moc 320 KM przy 
6000 obr/min i 450 Nm momentu 
obrotowego przy 3700 obr/min. Wpro-
wadzenie powyższych innowacji spowo-
dowało odczuwalny wzrost przyspie-
szenia pojazdu, a osiągane czasy uległy 
następującym zmianom: od 0 do 60 
mph (96 km/h) z 5,0 s do 4,8 s, od 0 do 
160 km/h z 12,5 do 12,2, zaś czas 
przejazdu 1/4 mili ze startu stojącego 
zmalał z 13,5 do 13,3 s. W celu dodat-
kowego chłodzenia powietrza przepły-
wającego przez intercooler zastosowany 
został automatyczny układ natrysku 
wody. Wyższe ciśnienie wymagało 
zastosowania wzmocnionego przewodu 
powietrza. Oprócz tego węże układu 
chłodzenia i korek chłodnicy zostały 
zamienione na elementy firmy STI. 
Całość uzupełnia sportowy filtr powiet-
rza tej samej firmy.

W celu odpowiedniego przeniesienia po-
tężnej mocy na koła oraz zapewnienia 
jeszcze lepszych osiągów zastosowano 
dwutarczowe sprzęgło japońskiej firmy 
EXEDY. Sprzęgło to umożliwia pewniej-
sze przeniesienie większego momentu 
obrotowego i szybszą reakcję na naciś-
nięcie pedału gazu. Wadą jest zwięk-
szona głośność - „brzęczenie tarcz”, 
które występuje podczas rozłączenia 
sprzęgła w chwili zmiany biegu. Aby 
usztywnić zespół napędowy, zmienione 
zostały wszystkie poduszki mocowania 
silnika, skrzyni biegów i tylnego 
mechanizmu różnicowego.

Oprócz zmian w układzie napędowym 
poważnej modyfikacji uległo zawiesze-
nie. Przede wszystkim zostało ono 

obniżone i utwardzone dzięki zastoso-
waniu sportowych sprężyn firmy Pro-
drive, mocowanych z góry na sporto-
wych poduszkach z firmy STI. Dalsze 
usztywnienie zawieszenia uzyskano 
dzięki wymianie tylnych wahaczy na 
utwardzone elementy produkowane
w Japonii przez firmę STI. Oprócz 
wahaczy wymianie na sztywniejsze 
uległy  stabilizatory, łączniki stabiliza-
torów z tyłu oraz wszystkie pozostałe 
metalowo-gumowe tuleje zawieszenia. 
W celu podwyższenia sztywności nad-
wozia zastosowano trzy rozpórki: 
przednich i tylnych mocowań zawiesze-
nia oraz dolną nadwozia. Dzięki tym 
zmianom charakterystyka prowadzenia 
pojazdu uległa znacznej poprawie, 
samochód stał się twardszy  oraz 
precyzyjniej reaguje na ruchy kierow-
nicą. Zostało to okupione zmniejszonym 
komfortem jazdy i podwyższoną głoś-
nością, ale, jak mawiają miłośnicy 
rajdowej jazdy, przecież właśnie o to 
chodzi.

Zmiany nadwozia i wnętrza są stosunko-
wo niewielkie. Z przodu dodany został 
dolny spoiler, zmienione zostały nakładki 
progów na aluminiowe, na spoilerze nad 
szybą umieszczony został napis SPRT1. 
We wnętrzu zmieniono tapicerkę foteli 
przednich z logo SPRT. Wyposażenie 
uzupełniają aluminiowa gałka zmiany 
biegów i tabliczka z kolejnym numerem.

Jazda tą specjalną wersją Imprezy nie 
należy do najłatwiejszych czynności, 
dlatego nowe pojazdy adresowane są do 
wytrawnych kierowców, mających już 
wcześniej do czynienia z Imprezą WRX 
lub WRX STI. Tym razem jednak emocje 
towarzyszące prowadzącemu samochód 
rosną do poziomu znanego jedynie 
kierowcom prawdziwych rajdowych 
bolidów. Na tym poziomie nawet 
adrenalina ma dreszcze emocji.

PLEJADY 13



Od początków powstania wielocylind-
rowych silników spalinowych konstruk-
torzy stosują różne układy cylindrów. 
Dla większości użytkowników samo-
chodów znane są trzy układy: rzędowy, 
widlasty i bokser. Mało kto jednak wie
o tym, że istnieją i są lub były stosowa-
ne również inne układy cylindrów. Od lat 
trzydziestych XX wieku gwałtowny roz-
wój samolotów wytworzył zapotrzebo-
wanie na nowe wielocylindrowe silniki 
spalinowe do ich napędu. Dlatego też
w latach tych powstały lub zostały roz-
winięte inne typy układów cylindrów.
Są to:
- układ dwurzędowy pionowy - bliźnia-
czy (2-wałowy)
- układ trójrzędowy (lub typu W)
- układ typu H (2-wałowy)
- układ typu X
- układ gwiazdowy (jednorzędowy lub 
dwu- czy wielorzędowy).

Silniki te posiadały dużą liczbę cylind-
rów, dzięki której znacznie zmniejszała 
się ilość drgań przenoszonych na kons-
trukcje płatowca. W przypadku silników 
rzędowych liczba cylindrów dochodziła 
nawet do 32, a w przypadku silników 
gwiazdowych do 21. Układy te były 
stosowane w konstrukcjach lotniczych 
silników spalinowych do połowy lat pięć-
dziesiątych zeszłego wieku, kiedy to 
zostały zastąpione przez silniki odrzu-
towe i turbinowe. Obecnie silniki tłoko-
we stosowane są do napędu tylko ma-
łych, amatorskich samolotów i śmig-
łowców. W konstrukcjach tych montuje 
się zarówno silniki oryginalnie budowa-
ne z myślą o lotnictwie, jak też przysto-
sowane do tego celu silniki samocho-
dowe. Ze względu na niski poziom drgań 
najczęściej stosowane są tu silniki typu 
bokser.

W czterocylindrowych „bokserach” siły 
bezwładności pierwszego i drugiego 
rzędu oraz siły odśrodkowe równoważą 
się. Dzięki temu silnik ten pracuje bar-
dzo spokojnie w całym zakresie obrotów 
i obywa się bez stosowania dodatko-
wych masywnych przeciwciężarów czy 
wałków równoważących. Dlatego też 

21 Ciekawostki

często znajduje zastosowanie w małych 
samolotach. Dodatkową zaletą w po-
równaniu do silników gwiazdowych jest 
stosunkowo prosta konstrukcja i mała 
powierzchnia czołowa.

Silniki tego typu produkowane są przez 
kilka firm na świecie. Do najsłyn-
niejszych producentów należą niewąt-
pliwie Continental, Lycoming i Rotax. 
Wśród silników samochodowych naj-
częściej wybierane są silniki Volks-
wagena lub Subaru.

Motory Subaru od lat znane są ze swojej 
niezwykłej trwałości, niezawodności
i dużej mocy przy stosunkowo niskiej 
masie, którą uzyskano dzięki zasto-
sowaniu stopu aluminium do budowy 
zarówno głowic jak i bloku silnika. 
Dlatego też po niewielkich przeróbkach 
motory te doskonale nadają się do na-
pędu małych samolotów.

Jednym z takich samolotów jest 
amerykańska konstrukcja ZODIAC XL. 
Jest to mały lekki płatowiec dostarczany 
w postaci KITu do składania. Jednym
z możliwych silników jest Subaru EA-81 
przygotowany przez firmę Stratus Inc.
z Seattle. Jest to stary silniku Subaru 
1800 model 1979 o pojemności 1781 
ccm, konstrukcja z centralnym wałkiem 
rozrządu napędzanym kołami zębatymi. 
Silnik ma zmienione zasilanie w postaci 
dwóch lotniczych gaźników typu BING, 
elektroniczny zapłon i pracuje na stan-
dardowym paliwie samochodowym 
osiągając moc 100 KM przy 5400 
obr/min. Montowany jest tyłem do 
przodu, a napęd śmigła odbywa się 
przez przekładnię o przełożeniu 2,2:1. 
Waga suchego silnika to 84 kg,
a gotowego do lotu (olej i płyn 
chłodniczy) 100 kg. Wykorzystywany on 
jest też w innych samolotach takich jak 
Avid Flyers czy Cessna 150s. Również 
firma RAM Performance Inc. z Ohio 
modyfikuje silniki EA-81 do użycia
w swoich samolotach. Są produkowane 
różne wersje: od najsłabszej gaźni-
kowej 100 KM, poprzez 115-konną 
wersję z wtryskiem jednopunktowym, 
do wersji o mocy 140 KM z wtryskiem 

wielopunktowym, kutymi tłokami, 
specjalnymi zaworami i kolektorami.

Drugim często przerabianym silnikiem 
Subaru jest EA-82 o pojemności 1781 
ccm pochodzący z modelu Leone. Jest 
to już nowocześniejsza jednostka
o dwóch wałkach rozrządu w głowicach 
napędzanych paskami zębatymi. Naj-
częściej montuje się dwa gaźniki BING, 
a zapłon zostaje zmieniony na elektro-
niczny. 

We wszystkich tego typu modyfika-
cjach, oprócz zmiany zasilania i zapło-
nu, przeróbkom poddaje się resztę 
osprzętu, np. najczęściej usuwa się 
plastikowe osłony rozrządu jako niepo-
trzebny balast, zmienia kształt miski 
olejowej bądź stosuje suchą miskę
(w zaawansowanych przeróbkach), 
często wykorzystuje się silniki w wersji 
turbo albo dokładane są turbosprężarki 
innych firm np. Garrett, montowane al-
ternatory czy rozruszniki. W zależności 
od samolotu mogą być stosowane różne 
typy reduktorów obrotów i śmigła. Naj-
częściej używa się reduktorów paso-
wych, gdzie szeroki na 60 mm pasek 
zębaty, napędzany przez małe koło pa-
sowe przymocowane do koła zamacho-
wego, napędza większe koło bezpośred-
nio połączone ze śmigłem. Droższe 
reduktory to reduktory planetarne, nie-
które dostosowane do współpracy ze 
śmigłem o zmiennym skoku.

Również najnowsze silniki z serii EJ są 
przystosowywane do pracy w lotnictwie. 

LATAJĄCE BOKSERY
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Są to zarówno starsze modele dwu-
wałkowe EJ18 czy EJ20, 22 jak też naj-
nowsze modele czterowałkowe EJ20 czy 
EJ25. Przerabia się też silniki sześcio-
cylindrowe, zarówno starszego typu 
EG33 od nieprodukowanego już modelu 
SVX, jak i nowszego typu EZ30 
stosowanego w samochodach Lega-
cy/Outback.

Jedna z firm - Crossflow Aero Corp. 
przerabia silniki Subaru do napędu 
śmigła. W tym wypadku stosowany jest 
reduktor zębaty-planetarny o przeło-
żeniu 2,34:1. Do przeróbki wykorzy-
stywany jest 4-cylindrowy motor EJ20 
DOHC oznaczany jako CF4-20. Do tej 
pory powstawały trzy wersje tego sil-
nika: wolnossący o mocy 180 KM przy 
5800 obr/min, doładowany o mocy 200 
KM przy 6000 obr/min i doładowany
o wyższej mocy 250 KM, przy 6250 
obr/min. Stopień sprężania wszystkich 
wersji to 10,1:1. W konwersji zmienio-
no kolektory i układ wtryskowy, prze-
projektowaniu uległ też układ elektry-
czny (dostosowano go do lotniczych 
standardów) oraz komputer sterujący 
pracą silnika. Motor zasilany może być 
przez zwykłe paliwo samochodowe typu 
Premium (Super Plus) lub przez paliwo 
lotnicze 100LL. Spalanie przy prędkości 
przelotowej wynosi w zależności od 
wersji 28 l/h, 33 l/h i 36 l/h dla najmoc-
niejszej wersji. Silnik chłodzony jest 

specjalnym lotniczym glikolem produ-
kowanym przez firmę BASF. Stosowany 
olej to syntetyk 5W50. Masa zalanego 
płynami silnika określana przez wyt-
wórcę wynosi poniżej 163 kg, natomiast 
ceny przerobionego kompletnego mo-
toru zaczynają się od 26000 do 32175 
dolarów za najmocniejszą wersję.

Firma przerabia również drugi, mocniej-
szy 6-cylindrowy silnik Subaru do użyt-
ku w samolotach. Jest to motor typu 
EG33, o pojemności 3318 ccm, który 
przerabiany jest na cztery wersje mocy: 
jedną wolno ssącą CF6-33 - 250 KM 
przy 5650 obr/min i trzy turbo: CF6-33T 
– 300 KM przy 5600 obr/min, CF6-
33THO – 320 KM przy 6050, aż do CF6-
33THOG2 – 350 KM przy 6250 obr/min.

Zużycie paliwa waha się od 38 do 51 l/h 
w zależności od silnika, a masa wynosi 
poniżej 209 kg. Jeśli chodzi o wyposa-
żenie, silnik jest analogicznie zbudowa-
ny do mniejszej wersji. Ceny za tą kon-
wersję wynoszą od 29900 do 43500 
dolarów.

Jak widać w obu przypadkach, ceny 
przystosowania silnika są porówny-
walne do cen kompletnych samochodów 
lub nawet je przewyższają, ale cóż, lot-
nictwo rządzi się trochę innymi pra-
wami.

Oprócz tak drogich, profesjonalnych 
przeróbek w wielu samolotach monto-

wane są inne, mniej kosztowne systemy 

produkowane przez wyspecjalizowane 

firmy zarówno w Ameryce, jak i w Aus-

tralii czy Nowej Zelandii. Często piloci 

sami przerabiają silniki kupione na zło-

mie z rozbitych aut, poddając je tylko 

niezbędnemu przeglądowi i moder-

nizacji, zakładając Propeller Speed Re-

duction Unit (PSRU), czyli przekładnię 

redukcyjną i montując całość do grodzi 

czołowej samolotu. Przykręcają śmigło, 

zakładają osłony aerodynamiczne i po 

chwili, kręcąc rozrusznikiem, urucha-

miają silnik. Rozlega się charakterys-

tyczny warkot „boksera” i już po krótkim 

rozbiegu można rozkoszować się wido-

kiem ziemi z powietrza.

Jak widać, Subaru możecie spotkać nie 

tylko na drodze, ale również na niebie.

A zatem głowy do góry …

LATAJĄCE BOKSERY (cd.)

„W salonach”
Wysokie Obroty Nr 3; kwiecień 2006

„(...) Odkąd Szymon Majewski jeździ 
Outbackiem bardziej lubimy TVN (...)”.

„Człowiek za kierownicą”
Wysokie Obroty Nr 1; luty 2006

Co Ty wiesz o samochodach? - rozmowa 
z Bogusławem Lindą.

(...) Parę lat przejeździł Jaguarem. 
Pewnego dnia usiadł za kierownicą Su-
baru Forestera i… właśnie odebrał kolejny 
model japońskiego wszędołaza.

Las, teren, wertepy… Ma Pan Forestera, 
a nie lepsza byłaby jakaś ciężka, rasowa 
terenówka?

Nie. Subaru radzi sobie wcale nie gorzej. 
Myślę, że jakiś Japończyk «pomylił się» 
i zaprojektował auto na polskie drogi – 
tylko i wyłącznie. Im bardziej droga jest 
dziurawa, tym lepiej to auto jedzie. Nie 
wiem, na czym to polega, ale tak jest. 
Byłem i jestem mile zaskoczony, bo os-
tatnim autem, którym mi się dobrze je-
ździło, był Jaguar. Potem przesiadłem się 
do Subaru Forestera i odkryłem, że do 
siebie pasujemy. Pierwszego zniszczy-
łem bardzo szybko, bo dawało się nim 
gnać leśnymi drogami nawet 160 km/h. 
Jeździłem też po zaoranych polach. Naj-
bardziej zdziwiony tym wszystkim był 
mój leśniczy, z którym zakładałem się, 
czy przejadę. Subaru polecił mi znajomy, 
mówiąc, że sprzedaje się je wtedy, gdy 
się znudzi, bo praktycznie się nie psuje. 

„

I faktycznie miał rację. Poza tym w prze-
ciwieństwie do innych terenówek na zwy-
kłej drodze zachowuje się jak wóz spor-
towy. No i wyciąga prawie 220 km/h. A ja 
lubię szybkość. Ma jednak dwie wady – 
za mały zbiornik paliwa i brak mapy Pol-
ski w nawigacji. Mogę sobie za to obej-
rzeć Austrię z daleka. (...)”.

Rozmawiał:
 Eryk Mełgwi („Sukces”)

„Leśnik z miasta”
Auto Świat Nr 15; 10 kwietnia 2006 

„(...) Forester (lata: 1998 - 2002), sil-
nik: 2.0, moc: 177 KM.

Obecnie do wysokiej jakości aut Subaru 
nie trzeba już przekonywać. Forester 
nieco zawodzi osoby oczekujące prze-
stronnego bagażnika czy przepastnej ka-
napy tylnej – po aucie o długości ze-
wnętrznej blisko 4,5 m można oczekiwać 
nieco więcej. Za to trzeba ocenić jakość 
materiałów, a już na pewno ich trwałość. 
Stylistyka typowo japońska z funkcjo-
nalną deską rozdzielczą (…) Odmianę 
turbo można z całą odpowiedzialnością 
polecić osobom lubiącym dynamiczną ja-
zdę. Auto ma stosunkowo nisko położony 
środek ciężkości (jak na SUV-a) i dosko-
nale prowadzi się również na asfalcie. Do 
Subaru przekonują statystyki niezawod-
ności. To rzeczywiście dobre i trwałe auta 
gwarantujące przejechanie wielu setek 
tysięcy km bez większych remontów 
(...)”.

Andrzej Jedynak

„Raport z jazdy”
Auto motor i sport Nr 2; luty 2006

„(...) Z Subaru Imprezą po ostatniej ope-
racji plastycznej stało się to, co wydawało 
niemożliwe – wygląda atrakcyjniej. Ale 
ważniejszy od kosmetycznych zabiegów 
jest przyrost mocy dwulitrowego, wol-
nossącego boksera ze 125 do 160 KM. 
(…) Na pokrywie silnika brak charaktery-
stycznego wlotu powietrza do turbiny, 
a to oznacza, że testowy model wyposa-
żony jest w zwykły dwulitrowy silnik wol-
nossący. Zwykły? To bokser – wizytówka 
Subaru – a do tego dysponujący mocą 
160 KM, a to oznacza 35 koni więcej 
w porównaniu z silnikiem poprzedniego 
modelu. Jednostkę napędową wyróżnia 
także brzmienie. Zimno mruczy lekkim 
basem, a po dodaniu gazu zaczyna cha-
rakterystycznie „bulgotać”. Ależ to brzmi! 
Po rozgrzaniu jej odgłosy nie są już tak 
agresywne, ale wciąż słychać, że to 
bokser. Nie wiem, gdzie konstruktorzy 
Imprezy zbierali doświadczenia, ale po-
dejrzewam, że muszą mieć jakiegoś czło-
wieka w Polsce. Żaden z dotychczas te-
stowanych samochodów nie zachowywał 
się tak neutralnie na naszych dziurach 
i koleinach. A po „leżących policjantach” 
bez problemu przejeżdżał 60 km/h! 
Impreza to auto dla koneserów jeż-
dżenia, a nie dla estetów rozmiłowanych 
w wystylizowanych detalach. (...)”

Jarosław Maznas

(zebrała: Magdalena Chojnowska-Wilk)
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„CYNAMONOWE SLAJDY” W SŁOMCZYNIE

Nasi Partnerzy w akcji ...

Każda impreza, mająca na celu poprawę 
techniki jazdy polskich kierowców, jest 
przez nas gorąco wspierana i życzymy 
ich sobie jak najwięcej. Dlatego też 
chcemy złożyć szczere gratulacje nasze-
mu warszawskiemu przedstawicielowi 
Panu Andrzejowi Koperowi, który wspól-
nie z użytkownikami Forum Subaru 
( ) wpadł na do-
skonały pomysł zorganizowania Cyna-
monowego Slajdu – imprezy, która ma 
szansę na stałe zagościć w kalendarzu 

www.forum.subaru.pl

imprezy, firma Subaru A. Koper przy 
wspóůpracy z AK Rzemieúlnik wprowa-
dziůa cztery próby jazdy na czas. Adre-
nalina rosůa z okrŕ ýenia na okrŕ ýenie. 

Obecnych byůo kilku znanych zawodni-
ków rajdowych, którzy dopingowali 
uczestników zabawy i udzielali im cen-
nych wskazówek, jak najlepiej zapano-
waă nad samochodem.

W związku z bardzo dobrym przyjęciem
i zaangażowaniem wszystkich, którzy 
mieli okazję wziąć udział w imprezie, or-
ganizator postanowił, że 3 czerwca od-
będzie się II Cynamonowy Slajd. Tym 
razem impreza otrzymała znacznie bar-
dziej rajdowy charakter - na zawodni-
ków czekały 4 próby sportowe z dojazd-
ówkami o długości 60 km. Oczywiście 
przewidziane były też dodatkowe atrak-
cje - ciekawi goście, grill i masa dobrej 
zabawy.

wydarzeń rallycrosowego toru w Słom-

czynie niedaleko Warszawy.

I Cynamonowy Slajd odbył się 25 lutego 

2006 roku, gromadząc nie tylko użyt-

kowników, ale i dużą grupę fanów samo-

chodów marki Subaru. Głównym celem 

spotkania było doskonalenie techniki 

jazdy w warunkach zimowych, ale także 

dostarczenie jego uczestnikom świetnej 

zabawy oraz wielu emocji towarzyszą-

cych sportowej rywalizacji. Organizator 

LESZEK KUZAJ
NA TORZE ŻUŻLOWYM W RZESZOWIE

Piękna, słoneczna pogoda, ponad komp-
let spragnionych emocji kibiców oraz 
wielkie napięcie do ostatniego biegu. To 
wszystko, co w żużlu najpiękniejsze, 
towarzyszyło inauguracji Ekstraligi w 
Rzeszowie. Ku uciesze ponad 12-tysię-
cznej publiczności, drużyna MARMY Pol-
skie Folie Rzeszów pokonała brązowych 
medalistów DMP z ubiegłego roku - 
Złomrex Włókniarza Częstochowę w sto-
sunku 47:43. Bezpośrednio po zakoń-
czeniu spotkania, kibice mogli obejrzeć 
popisy Mistrza Polski w Rajdach 
Samochodowych. Leszek Kuzaj prezen-
tował swe umiejętności na żużlowym 
torze w sportowym Subaru Impreza.

W organizację imprezy walnie włączył 
się lokalny dealer Subaru - Sobiesław 
Zasada Rzeszów Sp. z o.o., na 
zaproszenie którego stawił się Leszek 
Kuzaj. Jego jazda wyglądała bardzo 
efektownie, jednak już po chwili w 
wyścigu z Dariuszem Śledziem, który 
startował na swoim motocyklu, 
kierowca Subaru był bez szans. 
„Stalowiec” wiedziony doskonałą znajo-
mością toru na świetnie przygotowanym 
jednośladzie szybko uciekał Kuzajowi
i pewnie przeciął linię mety jako zwy-
cięzca. Jednak Leszek miał wytłuma-
czenie „To jest tylko moje treningowe 
auto, więc czekam na możliwość do re-
wanżu już w prawdziwej «rajdówce»”. 
„Śledzik" jedynie skomentował „Ten nie-

typowy wyścig był … bardzo nietypowy". 

Na koniec Darek spróbował swych sił

w samochodzie rajdowym i trzeba przy-

znać, że szło mu całkiem nieźle, szcze-

gólnie ładnie wychodziły mu popularne 

bączki. Leszek Kuzaj we wrzawie oklas-

ków publiczności próbował z kolei swych 

sił na motocyklu żużlowym. Było nam 

niezmiernie miło uczestniczyć w rze-

szowskiej imprezie. Dziękujemy licznie 

zebranym kibicom za tak gorące 

przyjęcie naszego gościa, a drużynie 

Marmy życzymy miejsca na "pudle"

w tegorocznych rozgrywkach DMP.
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OBSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozdział dotyczący deski rozdzielczej 
mógłbym wprawdzie pominąć, gdyby 
nie stwierdzenie, że „Prędkościomierz 
pokazuje prędkość pojazdu”. A ja debil, 
myślałem, że wiatru. Jest również os-
trzeżenie, aby nie chwytać zapalniczki 
za rozgrzany element, ponieważ może 
to spowodować uszkodzenie elementu. 
Rany Boskie!!! A co z moimi palcyma? 

Pod hasłem UWAGA!!! Autor zamieścił – 
takie odniosłem wrażenie - cytat z czer-
wonej książeczki „Myśli Mao Tse Tunga”:  
Po skorzystaniu z popielniczki należy ją 
zamknąć, aby zapobiec przykremu za-
pachowi. Producent muszli klozetowej, 
którą ostatnio nabyłem nie poruszył tej 
kwestii wcale. 

W następnej WAŻNEJ ramce autor pod-
kreślił, aby na wieszakach nie wieszać 
rzeczy, które mogłyby utrudniać kierow-
cy widoczność. Nie chodziło mu zapew-
ne o garnitur tylko o obrazy Szyszkina 
lub „panoramę racławicką”. A jak ktoś 
sobie już okleił szyby czarną folią, przez 
którą widać gołym okiem jedynie wybu-
chy na słońcu? No to mu te „Niedź-
wiadki” Szyszkina (6x9m) chyba nie bę-
dą zbytnio przeszkadzać? 

Po zakończeniu próby przyswojenia so-
bie informacji, zawartych w instrukcji 
obsługi mojego samochodu, zacząłem 
się nachalnie drapać pod pachą i roz-
glądać za bananem. Poczułem również 
nieodpartą potrzebę wyiskania jakiegoś 
współplemieńca. Zastanawia mnie, dla-
czego producent nie spożywalnych aku-
mulatorów w ogóle zezwala użytkowni-
kowi na dostęp do niego a nie zamknie 
go jakimś kluczem serwisowym. Dlacze-
go zezwala na transport swoim produk-
tem zwierzątek które mu do tego pro-
duktu srają, śczają i rzygają a nie napi-
sze po prostu: „wszelkie robactwo nale-
ży ciągnąć za pojazdem na sztywnym 
holu!”. Dlaczego rozpisuje się na temat 
„czego nie wolno modyfikować”, zamiast 
napisać krótko: WON Z ŁAPAMI – 
WSZYSTKO JEST CACY. Nie po to inży-
nierowie się certolili z projektem cztery 
lata, żeby im teraz udowadniał byle 
amator, że ich produkt może jeździć 
szybciej i wyglądać ładniej. Mogę zrozu-
mieć troskę o moje bachory, bo to prze-
cież przyszli klienci, natomiast guzik mu 
do mojej komórki. Nie będę sobie mon-
tował zestawów głośno mówiących, bo 
po pierwsze nie lubię głośno mówić a po 
drugie nie będę przy autostopowiczach 
a tym bardziej –czkach, prowadził ja-
wnie rozmów z moją laską na temat, 
którą figurę wieczorem przerabiamy 
i dlaczego akurat tą a nie powtarzamy 
tej z przedwczoraj. No, bo co to, kogo 
obchodzi, że przy tej poprzedniej mnie 
skurcz w pachwinie łapie i wypadywuje 
mi sztuczna szczęka. 

Jednym słowem instrukcja obsługi obra-
ża mój intelekt, wpiernicza się w moje 
intymne pożycie i zniechęca do posiada-
nia potomstwa. Po zastanowieniu do-
szedłem do wniosku, że mogliby jedynie 
nieco rozwinąć tematykę tego gazu 
w poduszkach… przeciwko teściowej.

W.B. - Mamusia forumowa

byte okazyjnie silniki startowe od waha-
dłowca kosmicznego, to mamy po gwa-
rancji. Zmodyfikować możemy sobie sa-
mi co najwyżej popielniczkę. Auto, które 
nabyłem nie jest fabrycznie wyposażone 
w telefon komórkowy, jednak producent 
poświęcił kilka stron instrukcji, ucząc 
mnie jak mam z niezamontowanego te-
lefonu nie korzystać podczas jazdy. Po-
nieważ dotyczy to nie zamontowanego 
mi przez producenta telefonu, ze swo-
jego gadam podczas jazdy bez stresu.

Przewożenie zwierzątek to osobny roz-
dział, a nie potrzebnie, bo można było 
go połączyć z tym o przewożeniu dzieci. 
Mam pretensje do autora, ponieważ nie 
napisał jak przewozić rybki i czy akwa-
rium należy przypiąć pasem. W sposób 
perfidny pominięta również została 
przez autora specyfika przewozu kozy, 
gnojniaka pospolitego, mrówek farao-
na, flamingów, warana z Komodo, czar-
nej wdowy oraz szopa pracza. 

Informuje mnie natomiast wyczerpu-
jąco gdzie w moim aucie są drzwi i klam-
ki. Informacja o tyle cenna, że niektórzy 
producenci prześcigają się w ich ukry-
waniu. Jako stary samochodowy wyja-
dacz, już dawno ustaliłem, że przy moim 
wzroście, klamki znajdują się na wyso-
kości rozporka i tam ich zawsze szukam 
(na tej wysokości). Choć zdarzają się 
czasami samochody, przy których cały 
rozporek wydaje się TIRem. Co na przy-
kład skłoniło szefostwo Citroëna do pro-
dukcji modelu C1? Czy ktoś sugerował, 
że C2 jest za duże? Trzy następne strony 
autor poświęcił poinstruowaniu szczę-
śliwego nabywcy jak się drzwi otwiera 
i zamyka. Podejrzewam, że troszczył się 
o to, żebym nie jeździł z otwartymi lub 
nie wsiadał przez zamknięte. 

Kolejny rozdział poucza mnie jak w razie 
wypadku mam przypierniczyć w prze-
szkodę żeby poduszki powietrzne prawi-
dłowo zadziałały. Ostrzega również, że 
nieprawidłowe przypierniczenie pozbawi 
nas tej ochrony. Informacja ta jest 
z rodzaju kluczowych, biorąc pod uwa-
gę, że niektórzy przypierniczają jak 
popadnie, nachalnie bez sensu i prze-
szkolenia. Jakiś kretyn mógłby pomyś-
leć, że podłokietnik – jak sama nazwa 
wskazuje - umieszczony w drzwiach 
bocznych, służy do trzymania tam łok-
cia. Otóż i owszem… jest to kretyn, 
ponieważ wybuchająca poduszka bocz-
na pozbawi go wspomnianego organu 
w przeciągu kilku mikrosekund. Jeżeli 
zależy nam na łokciach pasażera należy 
go wcześniej skuć kajdankami, żeby nie 
wpychał łap w niebezpieczne miejsca. 
Jeżeli natomiast naszym pasażerem jest 
nasz szef – morda w kubeł – niech se 
trzyma gdzie chce. 

W samochodach wyposażonych w po-
duszki powietrzne nie wolno przewozić 
astmatyków. W razie kolizji, wybucha-
jąca poduszka wyrzuci z siebie wystar-
czającą ilość gazu żeby nam udusić pa-
sażera na śmierć. No a co, jeżeli użyt-
kownik posiada teściową astmatyczkę? 
To jest perfidne namawianie do zbrodni 
doskonałej. 

Do napisania tego tekstu zainspirował 
mnie temat podjęty na forum Subaru. 
Autor postu domagał się wyjaśnienia, 
dlaczego nie powinien używać samo-
chodu z napędem na cztery koła (nie 
chodzi tu o Subaru) do jazdy w głębokim 
śniegu, piachu i błocie. Takie zastrzeże-
nie zawierała, bowiem instrukcja obsłu-
gi samochodu - nomen omen - tereno-
wego. 

Zawierała również informację, iż spoży-
wanie kwasu akumulatorowego może 
zaszkodzić spożywającemu. To niech 
stosują kwasy spożywcze. Każdy pro-
ducent samochodów przekazuje nam 
wraz z ucieleśnieniem a raczej ublacho-
wieniem naszych marzeń, periodyk pe-
łen kluczowych informacji na temat 
swojego wyrobu, który zazwyczaj zbli-
żony jest kubaturą (periodyk) do Rocz-
nika Statystycznego i posiada równie 
pasjonującą fabułę. 

Pierwszy rozdział każdej instrukcji ob-
sługi każdego samochodu stworzony zo-
stał na wypadek gdyby szympansy po-
stanowiły prowadzić pojazdy mecha-
niczne z założeniem naturalnie, że po-
stanowią się również nauczyć czytać.

Dowiadujemy się z niej, że pasy bez-
pieczeństwa służą naszemu bezpieczeń-
stwu, pod warunkiem, że przełożymy je 
przez siebie i zapniemy po drugiej stro-
nie fotela. Mnie osobiście ta wiadomość 
zaskoczyła. Przekonany byłem do tej 
pory, że pasy zapina się po to, żeby bez 
sensu nie obijały środkowego słupka. 
Producent informuje nas uprzejmie, że 
jeżeli ich nie zapniemy, to poduszki po-
wietrzne zrobią z nami to, co każdy 
średnio utalentowany bokser robi z uta-
lentowanym bokserem Gołotą… czyli 
obiją nam mordę. Dobre samopoczucie 
podczas jazdy jest surowo zabronione 
a nawet karalne. Znaczy… nie prowadzi-
my po gorzale. Ten fragment wzruszył 
mnie do łez, albowiem autor w mickie-
wiczowskim stylu opisał mój stan bie-
żący. Jak już wytrzeźwiejemy i łeb nas 
napiernicza to staramy się zażyć coś dla 
zdrowotności. 

Aby nie być wbrew przepisom musimy 
przekartkować Rejestr Leków zatwier-
dzony przez Ministra od kłótni z leka-
rzami, żeby sprawdzić czy aby Alkaprim 
nie jest jakimś „koksem”, po którym zaś 
nam nie wolno prowadzić. 

Dla zachowania gatunku musimy dbać 
o bezpieczeństwo przewożonych dzieci. 
Transportować je w specyficzny sposób, 
używając do tego celu odpowiednich ak-
cesoriów. Są one drogie (akcesoria na-
turalnie, bo dzieci to taniocha), ich mo-
ntaż męczący (akcesoriów naturalnie, 
bo montaż dzieci to radocha) a zmę-
czenie powoduje opóźnienie naszych re-
akcji, co zwiększa ryzyko uczestniczenia 
w poważnym wypadku. Wniosek: dziec-
ko równa się wypadek. Instrukcja od-
radza mieć wypadki, czyli odradza mieć 
dzieci i w związku z tym jest nam Po-
lakom nieprzyjazna, ponieważ jest mało 
becikowa. 

Dowiadujemy się również, że jeżeli do 
naszego cacka zamontujemy sobie, na-
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W następnym numerze...

Emocje po III Zlocie Plejad

Subaru i karate

SKLEPIKOWE NOWOŚCI

26Sklep / Forum

Prenumerata

Zamów prenumeratę: 
6 kolejnych numerów 

w cenie 30,00 złotych 

OBSŁUGA PŁATNOŚCI:
Wpłaty można dokonać 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"

Wrażenia z Rajdu Subaru Polska

Sukcesy Leszka Kuzaja

Kolejny numer Plejad i kolejne nowości 

w naszym internetowym sklepie Suba-

ru. Od poprzedniego wydania czaso-

pisma pojawiły się zapowiadane pozy-

cje z kolekcji SPRT (Subaru Poland Rally 

Team) - czapeczki, polary i smycze,

a już niebawem dostępne będą również 

oryginalne T-Shirty. Poszerzy się rów-

nież oferta produktów z gamy SWRT.

W kolekcji ogólnej Subaru mamy cieka-

we T-Shirty dla dorosłych i dzieci, ko-

szulki polo oraz koszulki damskie. A to 

jeszcze nie wszystko, co pojawi się 

przed III Zlotem Plejad. W jego trakcie 

planujemy uruchomienie naszego 

sklepiku w Hotelu Gołuń, gdzie będzie-

cie Państwo mogli bezpośrednio zaku-

pić wybrane przez siebie produkty.

B9 Tribeca w Wenecji

Jeżdżę w miarę, o ile to w ogóle możli-
we, spokojnie. Pierwszy bak starczył na 
250 km - to pewnie z wrażenia. Zro-
biłem przez weekend ponad 1000 km, 
kolejne tankowania zapewniły lepsze 
przebiegi, np. trasa Wawa - Szczytno - 
Wawa (ok. 350 km) na jednym baku i 
jeszcze trochę zostało. Kiedy opadną 
pierwsze emocje, to liczę na minimalnie 
mniejsze spalanie, ale czytając Wasze 
posty wiem, że cudów nie ma :)

Blue76

Witam Was forumowicze 
na życzliwość Waszą liczę 
a żem nowy i niezdarny 
to poeta ze mnie marny 
Czytam forum coś od roku 
wiele postów mam na oku 
całą kupę przeczytałem 
zanim auto z gwiazd wybrałem 
Teraz stać mnie na pisanie 
bo mam w końcu własne zdanie

urabus

Mam na imię Przemek, z przyjemnością 
wstępuję w szeregi subarowej braci.
Po ponad półrocznym okresie goszcze-
nia i dokształcania się na forum techni-
cznym (co zaowocowało kupnem jedy-
nej słusznej marki) postanowiłem ofic-
jalnie wzmocnić podkarpacką frakcję 
tej elitarnej społeczności (choć zarów-
no mnie, a szczególnie mojemu subar-
kowi, do elity daleko ...). Historia mej 
choroby (jej początek) przedstawia się 
dość nietypowo, mianowicie chłodna 
kalkulacja i poszukiwania czteronapę-
dowego, ekonomicznego (!) kombi, 

zdatnego na ciężkie warunki zaśnieżo-

nej i zawiewanej okolicy. Jestem więc 

przedstawicielem mniejszości, dla 

której Subaru to nie sport i ekstremalne 

wrażenia, a wspaniałe narzędzie co-

dziennej eksploatacji, dające wszak 

wiele przyjemności i frajdy z jazdy. Co 

do atmosfery forum - jest tu to "COŚ", 

co ma każde Subaru, tkwi w każdym 

aucie, po czym zniewala kierowcę ...

sylvan

Po ośmiu latach jeżdżenia Civiciem ('92 

i '97) przesiadłem się do Imprezy RC. I 

to był najlepszy wybór! Aż wstyd się 

przyznać, jakie inne marki jeszcze 

brałem pod uwagę ...

tps

Witam nowych pacjentów na oddziale. 

Jeśli myślicie o wyleczeniu się z 

Subaromanii… zapomnijcie. Wasz stan 

może się tylko pogorszyć. Dostaniecie 

drgawek na sam dźwięk subarynek, a 

wasze oczy zaczną wyłapywać znaczki 

na samochodach tylko z sześcioma 

gwiazdkami. Dlatego radzę grzecznie 

przyjmować kolejne porcje leków w 

postaci płynów integracyjnych spoży-

wanych na lokalnych imprezach.

Wasza siostra oddziałow

 Moniqa

Zebrała

Magdalena Chojnowska-Wilk
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