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- Chciałbym, Ŝeby kiedyś na spotkanie przyjechało 100 Focusów - 
powiedział Marcin Trojanowski, prezes Focus Klub Polska w czasie marcowego 
topienia Marzanny. Jego marzenie spełniło się kilka miesięcy później. Na piknik 
na warszawskim Bemowie przyjechało ponad 300 aut, w tym około 150 "foczek" - 
tak pieszczotliwie mówią o Focusach ich właściciele. 

Klub miłośników Focusa powstał przez przypadek. Na początku 2001 roku 
na jednym z forów dyskusyjnych spotkało się kilku właścicieli tego samochodu 
i podczas którejś rozmowy ktoś zaproponował, Ŝeby spotkać się osobiście. 
Szybko wybrali miejsce - warszawskie cargo. Pierwsze spotkanie odbyło się 
siódmego kwietnia 2001 roku. Przyjechało na nie 12 właścicieli Focusów, w tym 
jeden aŜ z Białegostoku. Wówczas zrodził się pomysł stworzenia klubu, który 
dziś liczy 430 osób. 

- Na początku nie mielimy pomysłu na klub, ani nawet na projekt naszego 
logo - mówi Marek Skarzyński, "Ślepy", jeden z pierwszych członków klubu. - Po 
pewnym czasie jeden z kolegów, Marcin Trojanowski (obecny prezes), opracował 
logo. Pierwszym prezesem został inicjator spotkania na cargo Piotr 
Lawendowski. Niestety w 2003 roku zmienił auto i zrezygnował z funkcji, którą 
objął Marcin. 

Miesiąc po pierwszym spotkaniu powstała strona internetowa 
www.focusklubpolska. 

com.pl. Członkowie klubu zaczęli na niej zamieszczać relacje ze spotkań 
i porady techniczne, które do dziś są największym hitem. UŜytkownicy "foczek" piszą tam o swoich problemach i o tym, 
jak je rozwiązali. Rady są na tyle cenne, Ŝe czasem korzystają z nich nawet specjalistyczne serwisy. 

Warszawskie spotkania na cargo szybko stały się solą w oku miejscowej policji, dlatego klubowicze musieli 
poszukać sobie nowego miejsca. Idealnym punktem okazał się parking przy cmentarzu na Powązkach. Tam raz 
w miesiącu spotyka się grupa warszawska. Swoje spotkania organizują równieŜ członkowie klubu z innych regionów, bo 
miłośnicy "foczek" mieszkają w całej Polsce. Do tradycji klubowej wpisały się ogólnopolskie zimowe spotkania w Krynicy 
i letnie wypady na camping Kiełbikowa Strzecha nad Zalewem Sulejowskim. 

- MoŜna nas znaleźć od Nowego Sącza do Szczecina - mówi M. Skarzyński. 

W tym roku jedną z efektowniejszych imprez zorganizowanych przez klub było topienie Marzanny. Z miejsca zbiórki 
na Powązkach przejechała kawalkada kilkudziesięciu aut nad Wisłę. 

- Kiedy jechaliśmy ulicą Toruńską inni kierowcy zatrzymywali się, podziwiali nasze samochody i przyjaźnie machali 
- wspomina "Ślepy". 

Relacje z tej imprezy moŜna znaleźć na stronie internetowej. Jest tam równieŜ relacja z tegorocznego Pikniku 
Forda na lotnisku w Bemowie. 

- Taką imprezę próbowaliśmy zorganizować równieŜ w zeszłym roku, ale zabrakło sponsora strategicznego -
wspomina "Ślepy". - Centrala Forda nie była tym zainteresowana. W tym roku pomógł nam warszawski diler marki -
firma OMC. Oprócz tego, Ŝe OMC wsparło nas finansowo, to jeszcze stało się klubowym serwisem, który w razie 
problemów technicznych pomaga nam, co w przypadku innych przedstawicieli Forda nie jest niestety normą. 

Część klubowych aut jest poddawana tuningowi, ale jak twierdzi M. Skarzyński, nie z chęci bicia rekordów 
prędkości, ale Ŝeby nadać im indywidualny charakter. 

- W zasadzie "foczka" nie potrzebuje wielu przeróbek, bo ma rewelacyjne właściwości jezdne, jest dynamiczna 
i oszczędna - zachwala M. Skarzyński. - I nie są to czcze przechwałki, bo wiem, co mówię. Jeździłem w Ŝyciu wieloma 
autami, które uchodzą za dobre, ale Ford Focus bije je na głowę. 
 

Gośćmi Pikniku Forda na Bemowie 
były zabytkowe Fordy z lat 30. 

Zindywidualizowane Focusy są 
zawsze ozdobą klubowych spotkań 
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Bo Foczka najlepsiejsza jest :)
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TAK TEZ UWAZAM SAM SPROWADZAM SAMOCHODY I RAZ ZA JAKIS CZAS MAM FOCUSA DOBRZE SIE 
SPRZEDAJA.CIEKAW JESTEM NOWEGO MODELU.

Copyright © 1996 - 2005 Commercial Travellers  

 

 

Archiwum www.FOCUSKLUBPOLSKA.com.pl


