
RÓŻNE DROGI, 
JEDEN BIEŻNIK!

Yokohama CEE Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Tel.: +48 22 292 83 30 | Fax: +48 22 292 83 45
yokohama-online.pl | facebook.com/yokohamapolska

Skręć z utartego szlaku i podążaj własną  
drogą z GEOLANDAR A/T G015! 

Odkryj niesamowitą wszechstronność opony całorocz-
nej typu all-terrain z pełną homologacją zimową. 

GEOLANDAR A/T G015 gwarantuje osiągi, które nie 
kończą się tam, gdzie spod kół znika asfalt. Dzięki  
trwałemu bieżnikowi z lamelami 3D sprawdza się  

przez cały rok: w błocie, śniegu, na mokrej  
i suchej nawierzchni.
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W zasadzie okrągłe 
rocznice, jubileuszowe 
wydania czy osiągnię-

cie jakiegoś symbolicznego celu 
to okazja do uroczystych przemó-
wień, oficjalnych rautów czy też, 
obarczonych formalną pompą, 
kwiecistych artykułów wstęp-
nych…

Problem w tym, że takie spe-
cjalne okazje niezbyt dobrze mi się 
kojarzą. Gdy w 2009 roku mijało 
10 lat działalności naszej firmy, 
gwałtowny spadek wartości pol-
skiej waluty spowodował poważne 
perturbacje w sprzedaży. Rok 
2019 naturalnie kojarzy się z ogra-
niczeniami palety modelowej oraz 
pierwszymi objawami pandemii. 
Przez pandemię również nie dało 
się spotkać z okazji 20-lecia nasze-
go Forum. Samo słowo „rocznica” 
utraciło w tzw. międzyczasie część 
swego symbolicznego znaczenia, 
gdy zostało niejako rozmienione 
na 12 drobniejszych okazji.

Więc może lepiej myśleć w ka-
tegoriach okrągłych liczb? To jest, 

jak by nie było, wydanie „Plejad” 
numer 100. Ale z liczbą „100” 
mamy dziś raczej inne skojarze-
nia. 100 tysięcy rosyjskich żołnie-
rzy na granicy z Ukrainą. 100 ty-
sięcy ofiar pandemii w Polsce. No 
nie, tak też źle! Przecież z polityką 
nie mamy nic wspólnego (choć 
sama włazi nieproszona, nie-
chlujna i prymitywna do naszych 
domów i – niestety – czasem też 
do naszych serc) – „Plejady” to 
literatura. Wprawdzie bardziej 
fachowa niż piękna, ale dla jednej 
i drugiej pięknym symbolem jest… 
Pegaz. No tak – kto jeszcze dziś 
kojarzy Pegaza bardziej z literatu-
rą niż z podsłuchami? Nawiasem 
mówiąc, w trosce o budżet pań-
stwa, chciałem zaproponować 
odpowiednim służbom, aby za-
miast płacić 100 (znowu!) tysięcy 
dolarów za podsłuch, za 50 zrobili 
pełną kopię mojego telefonu i na-
byli stały abonament na nadcho-
dzące lata.

I co? I nic z tego – brak jakie-
gokolwiek zainteresowania. Czyli 
są jednak też dobre wiadomości. 
Po tym, kiedy w Sejmie odrzucono 
nowatorską ustawę antycovidową 
„konfident plus”, miewamy też 
wszyscy prywatnie jakieś sym-
patyczne, miłe zdarzenia, które 
pozwalają się cieszyć życiem.

Tak więc z okazji setnego wy-
dania zapewniam, że 99 kolejnych 
nie będzie jubileuszowe, a Pań-
stwu życzę jak najwięcej – mimo 
panującego wokół chaosu i pol-
skiego nieładu – zdrowia i osobi-
stych pięknych chwil.

Kto wie – być może na kolej-
nej Subariadzie przeżyjemy je 
wspólnie?

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

NIE LUBIĘ 
JUBILEUSZY!

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 78 (3/2018)
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ROZMOWY
Tata kupił sobie model Imprezy i ja mu go zabrałem – 
rozmowa z Kordianem Pelczarem
ROZMOWY 
Życie w oryginalnym stylu –  
rozmowa z Januszem Lewandowskim
ZLOT PLEJAD
Trasa terenowa w trybie plejadobojowym

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 79 (4/2018)
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ROZMOWY 
To lepsze niż najlepszy film przyrodniczy! –  
rozmowa z Sebastianem Mazurem

ZLOT PLEJAD
Trasa terenowa to oczko wyżej…

PODRÓŻE
Nasza andaluzyjska Impreza

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 81 (6/2018)
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BEZPIECZEŃSTWO
Białe szaleństwo
czy gorzka lekcja fizyki? /cz. 1/

ROZMOWY 
Czułam się tak, jakbym wpływała w inny wymiar – 
rozmowa z Anną Grebieniow /cz. 1/

MODELE
Jedyny taki SUV

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 82 (1/2019)
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MODELE
ZIMĄ NIE JEDŹ ZNOWU W TATRY

PASJE
PRZYJACIEL POTRZEBNY OD ZARAZ

TECHNIKA
ZALETY NOWEJ PLATFORMY

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 90 (3/2020)
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BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZNY ODSTĘP

ROZMOWY
MÓJ PIERWSZY WYSTĘP PAMIĘTAM DOSKONALE: 
OLBRZYMIE EMOCJE, STRASZNE NERWY –
ROZMOWA Z RAFAŁEM CHOYNOWSKIM /CZ. 1/

TECHNIKA
NIGDY NIE BĘDZIESZ SAM...

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 92 (5/2020)
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MODELE
JEST PRĄD, JEST IMPREZA!
IMPREZA NA CAŁEGO. 

ROZMOWY
NA BMX-IE PRAGNĘ JEŹDZIĆ TAK 
DŁUGO, JAK TYLKO BĘDZIE TO MOŻLIWE –
ROZMOWA Z PAWŁEM PIOTROWSKIM

PODRÓŻE
SUBARIADA NA CZARNYM LĄDZIE /CZ. 3/

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 94 (1/2021)
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NIE NALEŻY ZAPOMINAĆ O DROBIAZGACH – 
ROZMOWA Z DAVIDEM DELLO STRITTO 
O ZIELONYCH STANDARDACH SUBARU
MODELE
„TYLKO WYPRODUKUJCIE ICH DUŻO!”

ROZMOWY
NAJMILEJ WSPOMINAM POWROTY – 
ROZMOWA Z KACPREM REKOWSKIM /CZ. 2/

GALERIA
SUBARU XV 2.0I-S E-BOXER 
ŚWIATŁEM MALOWANY

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 95 (2/2021)
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MODELE
MIEĆ CIASTKO I ZJEŚĆ CIASTKO…

ROZMOWY
PRZYSZEDŁ MOMENT, ŻE TRZEBA BYŁO WYBRAĆ 
I WYBRALIŚMY PODRÓŻOWANIE – 
ROZMOWA Z BEATĄ NOWIK I MIŁOSZEM KALECIŃSKIM /CZ. 1/

PRZEPISOWO
ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO
UCHWALONE I OPUBLIKOWANE

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 96 (3/2021)
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MODELE
TAKI SAM, ALE…

ROZMOWY
PRZYSZEDŁ MOMENT, ŻE TRZEBA BYŁO WYBRAĆ 
I WYBRALIŚMY PODRÓŻOWANIE – 
ROZMOWA Z BEATĄ NOWIK I MIŁOSZEM KALECIŃSKIM /CZ. 2/

PRZEPISOWO
O HULAJNOGACH ELEKTRYCZNYCH I NIE TYLKO
– KOLEJNA ZMIANA W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 97 (4/2021)

S
IE

R
P

IE
Ń

 2
0

21
IS

S
N

 1
8

97
-1

98
9

0
8

9
7

7
18

9
7

19
8

10
1

PODRÓŻE
ŚLADAMI ZAWIŁEJ HISTORII, TAJEMNIC  
I PIĘKNYCH WIDOKÓW

ROZMOWY
GDY JEST WYSTARCZAJĄCO ŚLISKO I NIE MA 
GŁĘBOKIEGO ŚNIEGU, IDZIEMY JAK BURZA! 
– ROZMOWA Z ANNĄ KOWALCZYK

PRZEPISOWO
KIEROWCY VERSUS ZMIANA PRZEPISÓW

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 98 (5/2021)
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SFIKSOWAŁEM NA PUNKCIE TEGO SPORTU 
– ROZMOWA Z MARKIEM ZACHARĄ

BEZPIECZEŃSTWO
ABSOLUTNY LIDER BEZPIECZEŃSTWA

PODRÓŻE
25. SUBARIADA KORSYKA – ISLE OF BEAUTY, 
CZYLI WYPRAWA DLA CIERPLIWYCH /CZ. 1/

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 99 (6/2021)
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ROZMOWY
ROZMOWA Z WITOLDEM RYCHŁOWSKIM 
O ZWIĄZKU KYŪDŌ ZE SZTUKĄ NEGOCJACJI 
I PROWADZENIA SAMOCHODU
LUDZIE
SUBARU POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO:
HISTORIA CZEKA NA DOBRE ZAKOŃCZENIE
PODRÓŻE
25. SUBARIADA KORSYKA – ISLE OF BEAUTY, 
CZYLI WYPRAWA DLA CIERPLIWYCH /CZ. 2/

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 93 (6/2020)
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2BEZPIECZEŃSTWO
ANIOŁ STRÓŻ NA POKŁADZIE
MULTIMEDIA
CHRONICZNY OPTYMIZM

ROZMOWY
NAJMILEJ WSPOMINAM POWROTY – 
ROZMOWA Z KACPREM REKOWSKIM /CZ. 1/

HISTORIA
SZEŚCIOGWIAZDKOWE KONCEPTY

PLEJADY 1/2022facebook.pl/MagazynPlejady

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 77 (2/2018)
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NA POCZĄTEK

Poœlizg Kontrolowany...
...czyli bezpieczna jazda z SJS

Podsumowanie...
Rajd Szwecji

Rajd Turcji

w Polsce

Premiera Subaru B11S
Genewa 2003
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31.03.2003
Nr 01 /2003

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Podsumowanie...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata 

15.03.2004

Nr 04 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

Historia Fuji Heavy

Rajd Szwecji od kuchni

Impreza WRC Spec. 2004

Niedzica 2004

Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

Historia Fuji Heavy

Rajd Szwecji od kuchni

Impreza WRC Spec. 2004

Niedzica 2004

15.12.2004

Nr 07 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³

"Mniej znaczy wiêcej" - Subaru R1e"Mniej znaczy wiêcej" - Subaru R1e

Mistrzostwo Polski dla Leszka Kuzaja 
i Subaru Poland Rally Team!

Mistrzostwo Polski dla Leszka Kuzaja 
i Subaru Poland Rally Team!

Podsumowanie Sezonu RajdowegoPodsumowanie Sezonu Rajdowego

Nowa stylizacja SubaruNowa stylizacja Subaru

Bezpieczna jazda zim¹Bezpieczna jazda zim¹

15.02.2005

Nr 08 /2005

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS

Ho³ek w Rajdzie Dakar

Historia SWRT

Tribeca

Porady SJS

Historia SWRT

Ho³ek w Rajdzie Dakar

Tribeca

Subaru Emotion 2004Subaru Emotion 2004

Porady SJS
Zmiany w Regulaminie RSMŚ

Kalendarium rajdowe
Subaru R1
Rallycross

Porady SJS

Kalendarium rajdowe

Rallycross

Zmiany w Regulaminie RSMŚ

Subaru R1

Genewa 2005Genewa 2005

Podsumowanie
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata

30.04.2005
Nr 09 /2005

z podatkiem VAT 22%
cena 6,00 zł
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15.09.2005

Nr 11 /2005

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS

Nowa Subaru Impreza

House Collection

Subaru - karate tradycyjne

Porady SJS

House Collection

Nowa Subaru Impreza

Subaru - karate tradycyjne

NowyNowy
Wczoraj we Frankfurcie - dziœ ju¿ u nas...Wczoraj we Frankfurcie - dziœ ju¿ u nas...

Relacje z RSMP oraz z RSMŒRelacje z RSMP oraz z RSMŒ

14.06.2006
Nr 13

z podatkiem VAT 22%
cena 6,00 zł
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Baja - test w terenieBaja - test w terenie
Latające bokseryLatające boksery

Freerajdy Subaru HeliskiingFreerajdy Subaru Heliskiing
Bardzo specjalna ImprezaBardzo specjalna Impreza

III Zlot Plejad
16-18.06.2006

III Zlot Plejad
16-18.06.2006

Nasi Partnerzy w akcji...Nasi Partnerzy w akcji...

Relacje...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Świata
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 

1(14)/2007

M  A  G  A  Z  Y  N   M  I  Ł  O  Ś  N  I  K  Ó  W   S  U  B  A  R  U

Freeride
Białe szaleństwo

Legacy
Test najnowszego modelu

SI-DRIVE
Czym jest nowy
system wspomagania

Grzegorz
Miecugow
o swoim Outbacku

w wersji max

M  A  G  A  Z  Y  N   M  I  Ł  O  Ś  N  I  K  Ó  W   S  U  B  A  R  U

160 koni pod budą

Forester
na drogach już od 10 lat

Tribeca na górskich stokach

Andrzej  
Sikorowski

Jagna
Marczułajtis

cena 6,50 zł   2(15)/2007   ISSn 1897-1989

IMPREZA
Legenda zmienia wizerunek

Radosław Pazura

Salon IAA Frankfurt’07
Nowe trendy, nowe modele
Pięciodrzwiowa ImprezaWRC

Subaru – miłość z planu

NR 4(17)/2007 CENA 6,50 ZŁ ISSN 1897-1989

M A G A Z Y N M I Ł O Ś N I K Ó W S U B A R U

okladka:MAKIETA PLEJAD  20-09-07  21:25  Page 1

STI

Diesel, ale bokser

Subaru w Tokio
Nowe koncepty i Impreza WRX STI
gwiazdami Tokyo Motor Show

Rewolucja, czy ewolucja

NR 5-6(18-19)/2007 CENA 6,50 ZŁ ISSN 1897-1989

M A G A Z Y N M I Ł O Ś N I K Ó W S U B A R U

ImprezaWRX

Artysta w drodze
Grzegorz Turnau

Trasą Fuji Subaru Line
Cień wulkanu

Pierwsze wrażenia z jazd na torze Fuji Speedway

I_okladka:MAKIETA PLEJAD  11.12.2007  13:22  Page 1

Tribeca

Boxer Diesel

Debiuty 2008
Genewa Motor Show

Pierwsze wrażenia z jazdy

NR 1(20)/2008 CENA 6,50 ZŁ ISSN 1897-1989

M A G A Z Y N M I Ł O Ś N I K Ó W S U B A R U

O sporcie i nowych wyzwaniach
Mirosław Szymkowiak

Dyrektor Masatsugu Nagato dla Plejad
O atutach Subaru

Komfort i wszechstronność

Nowy Forester
prezentacja w Grecji

Forester Diesel
już niebawem

V Zlot Plejad
niezapomniana impreza

Naoki Fujimaki
Europejski Japończyk

Japonia
wyprawa życia

Nr 2 (21)/2008 ISSN 1897-1989
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McRae Gathering

Japonia

Colin dalej z nami

wyprawa życia (część II)

Free Rajdy
wczasy w siodle

V Zlot Plejad
trasa szosowa

Subaru w Paryżu
gościnne stoisko

nR 3 (22)/2008 ISSn 1897-1989 (w tym 7% VAT)CENA: 12 zł
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ISSn 1897-1989

Samochody elektryczne
Nie tylko symetrycznie

Oskar Langner
„Oscar” za... pasję Oskara 

Subaru 360 
Samochód dla mas

Impreza Diesel
Kolejny przełom

Nr 4 (23)/2008 (w tym 7% VAT)CENA: 12 zł
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ISSN 1897-1989
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Wywiad z Kajetanem Kajetanowiczem

Szybki i sympatyczny
Historia

Do pracy i dla rodziny
VI Zlot Plejad

Trasa terenowa

nr 3 (26)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Ciekawostki

Jak bezpiecznie oglądać 
rajd samochodowy

Od Stella do R2
Długa historia małej limuzyny

SJS
Szkolenie instruktarz jazdy

Jagna 
Marczułajtis

Parapet do…Forestera

Japonia
Wyprawa życia (część IV)

Technika
Symetrycznie i aktywnie

(w tym 7% VAT)nR 1 (24)/2009 CENA: 12 złISSn 1897-1989nR 1 (24)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Legacy  
    Concept

JATO Carspecs...
...i już wiemy, które auto wybrać!

Jagna Marczułajtis
Parapet do… Forestera

Keicar Subaru
Długa historia małej limuzyny

Japonia
Wyprawa życia (część IV)
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Od Stella do R2
Długa historia małej limuzyny

SJS
Szkolenie instruktarz jazdy

Jagna 
Marczułajtis

Parapet do…Forestera

Japonia
Wyprawa życia (część IV)

Technika
Symetrycznie i aktywnie

(w tym 7% VAT)nR 1 (24)/2009 CENA: 12 złISSn 1897-1989nR 2 (25)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Wywiad z Danielem Olbrychskim

Outbackiem na oklep
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Aktualności

SPRT zwycięzcami I-go startu w RSMP

Ciekawostki

Filmowe Subaru

Historia

niebieska historia Subaru
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Histora

Dziedzictwo 
symetrycznego napędu

VI Zlot Plejad

Trasa szosowa

nr 4 (27)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Frankfurt

Europejska 
prezentacja Legacy
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Technika

Zmiany, których nie widać

VI Zlot Plejad

Trasa turystyczna

nr 5 (28)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Subaru - nie Subaru
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nr 1 (29)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Wywiad

Błoto... w żyłach

Historia

na podbój Ameryki

Technika

Styl i technologia
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nr 2 (30)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Szkoła Jazdy Subaru

Slalom na drodze, 
czyli jak bezpiecznie omijać przeszkody

Wywiad z Arturem Czekajem

Twoje życie w moich rękach

Historia

Czarownica, czyli leśnik
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nr 3 (31)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Subaru Vehicle X

VII Zlot Plejad

Trasa terenowa
Szkoła Jazdy Subaru

Użycie hamulca w zakręcie, 
a system ABS

Wyprawy

MArOCCO CHALLEnGE 2009
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nr 5 (33)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

SPrT

Podsumowanie 
sezonu 2010

VII Zlot Plejad

Trasa turystyczna,
czyli Świętokrzyskie Czarownice

Wywiad

nagrodą jest sama pasja
Kayah
Historia

rajdowa limuzyna
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nr 4 (32)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

VII Zlot Plejad

Trasa szosowa,
czyli klucz rozszyfrowany
Szkoła Jazdy Subaru

Czy to już sport, 
czyli wyczucie masy samochodu
Historia

Początki sportowych Subaru

Wywiad

Spełniam moje marzenia
Bogusław Linda
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nr 1 (34)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Do pierwszego zwycięstwa

SPrT

najbardziej lubiłem przerwy
wywiad z Wojtkiem Chuchałą

Technika

Wszystko po nowemu
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nr 2 (35)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

numerologia Subaru

SPrT

250 dni poza domem
rozmowa z Tapio Laukkanenem

VIII Zlot Plejad

Czarna muzyka, czarny sport i Subaru. 
A wino czerwone!

nowości

nowy styl Subaru
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nr 3 (36)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Początki samochodów WrC
i dwudrzwiowa Impreza

Bezpieczeństwo

Jedziemy w trasę...
Gdy pojawi się konieczność dłuższej jazdy…

Wywiad

To musi wciągać!
Mistrz skoków - w rajdach samochodowych
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nr 4 (37)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Początki samochodów WrC
Ze zmiennym szczęściem

Technika

W stalowej klatce
Dążenie do całkowitego bezpieczeństwa

VIII Zlot Plejad

Szosowe zmagania
koło Zielonej Góry

Wywiad

Polscy mechanicy 
osiągnęli światowy poziom

– wywiad z robertem Bóladem
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nr 5 (38)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Aktualności

nowość w gamie modelowej
i kolorystycznej - Subaru XV

Historia

Prawdziwa promocja
marki przez sport

VIII Zlot Plejad

Trasa terenowa, czyli…
inspiracją był Fax

Wywiad

Dżentelmen, psycholog, saper...
czyli pilot rajdowy

– wywiad z Maciejem Wisławskim
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nr 6 (39)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Pure
Handling

Delight
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NR 44 (5/2012) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

WYWIAD
Pociąga mnie technologia
– rozmawiamy z Ryszardem Litwinem

ZLOT PLEJAD
Trasa szosowa,
czyli taryfą przez świat

TECHNIKA
Hamulec Ci pomoże!

PODRÓŻE
Forester na Route 66
/cz. 1/
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NR 45 (6/2012) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 WYWIAD
Po prostu kocham rajdy
 – rozmawiamy z Marcinem Kaliszką

 HISTORIA
 Dreamliner
to także Subaru

PODRÓŻE
Forester na Route 66
/cz. 2/

 RAJDY
Kolejne
Mistrzostwo Polski
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NR 46 (1/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 ROZMOWY
Życie według kalendarza rajdów
 – wywiad z Beatą i Krzysztofem Chuchałami

 MODELE
Wszystko
się da ulepszyć
 nowy Forester 

PODRÓŻE
Forester na Route 66
/cz. 3/
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NR 49 (4/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 ZLOT PLEJAD
Trasa Szosowa,
czyli… dwóch Bębnów i triumf historii

 ROZMOWY
Robię to, o czym marzyłem
 – rozmowa z Andrzejem Górskim
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NR 47 (2/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 RAJDY
Platinum i Subaru 
 razem na rajdowych trasach

 ROZMOWY
Lubię się zmęczyć
 – rozmowa z Andrzejem Mrożkiem

PODRÓŻE
Bałkańska przygoda na czterech kołach
/cz. 1/
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NR 48 (3/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 ZLOT PLEJAD
Trasa Terenowa,
czyli… 100 sekund na minutę 

 ROZMOWY
Trzeba wyciągnąć rękę do tych, nielicznych już,
myślących, wrażliwych twórców
 – rozmowa z Anną Treter

MODELE
Outback
z nowym automatem goo.gl/OHW4R

NR 50–51 (5–6/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989
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NR 52 (1/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 MIEJSCA
Spotkanie z legendą – wizyta w Banbury

 ZLOT PLEJAD
Trasa Turystyczna Szosowa,
czyli co szosa ma wspólnego z morzem?

 ROZMOWY
Najważniejsze,
by myśleć i mówić o tym samym...
– rozmowa z Łukaszem Kruczkiem
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NR 53 (2/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 HISTORIA
Trzydziestoletnie Leone na co dzień

 ROZMOWY
Król ośki, szpieg Subaru
– rozmowa z Waldemarem Doskoczem

 RAJDY
Chcę osiągnąć szybkie, pewne tempo
– rozmowa z Dominikiem Butvilasem

NR 54–55 (3–4/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989
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8 WYDARZENIA:

Mamy nowy rekord
Zielone Piekło, tam znowu się działo!
WRX STI w rękach rajdowego mistrza
Prodrive Final Gathering – wszystko ma swój koniec, 
który jest początkiem nowego
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NR 56 (5/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

WYDARZENIA
Mongolia Charity Rally /cz. 1/
– załoga Offtrax opakowana w XV 
na wyprawie do Ułan Bator

 ZLOT PLEJAD
Trasa Terenowa, czyli jak pokonać
Beskid Żywiecki (wiadrem)

ROZMOWY
Rozmowa z Piotrem Markiewiczem,  
człowiekiem spełnionym (w pięciu odsłonach)
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NR 58 (1/2015) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

ROZMOWY
Lubię gorzki smak i Subaru 

– rozmowa z Korą

 TECHNIKA
Żeby jechać, trzeba widzieć
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NR 59 (2/2015) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

ROZMOWY
Idzie własną drogą 

– rozmowa z Jerzym Dyszym

 MODELE
W pełni dojrzałe Subaru

 PODRÓŻE
IV Subariada – Armenia i Gruzja /cz. 1/
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NR 60 (3/2015) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 MODELE
Japończyk w Europie

BEZPIECZEŃSTWO
W trosce o bezpieczne drogi 

 PODRÓŻE
Wrocław – Monte Carlo. 
Rallye de Vin /cz. 1/

NR 62 (5/2015) ISSN 1897-1989 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)

 ROZMOWY 
Czasu jest dużo, tylko trzeba go uporządkować… 
– rozmowa z z Janem Kantym Pawluśkiewiczem
ZLOT PLEJAD
„Turszos”– czyli walka z czasem, 
przestrzenią i… pilotem
BEZPIECZEŃSTWO
Skoncentrowane bezpieczeństwo
PRZEPISOWO
Kieruj świadomie, nie blokuj skrzyżowania!
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 64 (1/2016)

ROZMOWY
Zaczęło się od marzenia 
– rozmowa z Januszem Dudkiem

PODRÓŻE
1st Subaru Wine Cruise – Eger i Tokaj
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 65 (2/2016)

ZLOT PLEJAD
Projekt „Plejadowóz”, 
czyli trasa terenowa w 32-letnim Leone

ROZMOWY
Nic mnie nie kręci tak jak skoki narciarskie 
– rozmowa z Piotrem Żyłą

TARGI
Dynamiczne Subaru w Genewie
Nowa Impreza w Nowym Jorku
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ISSN 1897-1989 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)NR 66–67 (3–4/2016)

PODRÓŻE
Subaru na Karaibach /cz. 1/

ZLOT PLEJAD
Turystyczno-terenowa 
sentymentalna podróż na Wybrzeże

WYDARZENIA
Maroc Challenge
- Offtrax na saharyjskim piasku
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 68 (5/2016)

HISTORIA
Sylwetki konstruktorów Subaru  
– Shinroku Momose

ROZMOWY
Poczuć smak spalonej krwi  
– rozmowa z Mirosławem Zdanowiczem

PODRÓŻE
Mały śmieszny samochodzik 
na klimatyzowanych wakacjach
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 69 (6/2016)

BEZPIECZEŃSTWO
Pozycja przede wszystkim

PASJE
Coraz więcej Plejad w Rajdzie Niemiec

HISTORIA
Królik Subaru, czyli Fuji Rabbit
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 70 (1/2017)

SPORT
65. Turniej Czterech Skoczni dla trzech Polaków!

ROZMOWY
Pilot na miarę mistrzostw Europy – 
rozmowa z Danielem Dymurskim

PODRÓŻE
BRZ-em po Hiszpanii

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 71 (2/2017)
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RAJDY
Subaru Poland Rally Team
stawia na młodzież

ROZMOWY
Mistrzowskie doświadczenie – 
rozmowa z Tomaszem Kucharem

CIEKAWOSTKI
Subaru 
w służbie prawu

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 72 (3/2017)
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TARGI
Plejady wspinają się na szczyt
ROZMOWY
Nasz cel na ten sezon to dojeżdżanie do mety – 
rozmowa z Marcinem Słobodzianem
CIEKAWOSTKI
Erithacus rubecula, 
czyli Subaru Robin

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 73 (4/2017)
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ZLOT PLEJAD 
XIV Zlot Plejad: z wizytą u Ducha Gór

ROZMOWY
Chcemy być z sobą – 
rozmowa z zespołem Golden Life

BEZPIECZEŃSTWO
Torque Vectoring – cichy zwycięzca

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 74 (5/2017)
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RAJDY
Piąty udział w WRC na piątkę!

BEZPIECZEŃSTWO
Naszym celem jest ZERO!

LUDZIE
„Leśnik”, co ognia i wody się boi

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 76 (1/2018)
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PODRÓŻE
Jak zwiedzić Japonię w 10 dni 

MULTIMEDIA 
Subaru Biedronka w kinie

HISTORIA
Przyjrzyj mi się uważnie – nadwozia Subaru

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 80 (5/2018)
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04BEZPIECZEŃSTWO

Gdy pojawi się konieczność dłuższej jazdy…

RAJDY 
Kultowe samochody ciągle żywe  
w Rajdowych Mistrzostwach Świata

PODRÓŻE
VIII i IX Subariada do Mołdawii, 
krainy wina i… błota /cz. 1/

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 83 (2/2019)
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3

BEZPIECZEŃSTWO
SZKOŁA JAZDY SUBARU –
PIERWSZY STOPIEŃ ZALICZONY

ROZMOWY
POWSTANIEC I JEGO SUBARU
Z HISTORIĄ W TLE

TECHNIKA
ZALETY NOWEJ PLATFORMY

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 84 (3/2019)
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ROZMOWY
BYŁY TAKIE MOMENTY, ŻE NIE ZAUWAŻAŁEM WCALE, 
ŻE JESTEM NIEPEŁNOSPRAWNY –
ROZMOWA Z PAWŁEM CIASTKIEM

TARGI
SZÓSTA GENERACJA
WSZECHSTRONNEGO KOMBI

BEZPIECZEŃSTWO
10 NAJPOWAŻNIEJSZYCH BŁĘDÓW
POLSKICH KIEROWCÓW
W TECHNICE JAZDY SAMOCHODEM

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 85 (4/2019)
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3PODRÓŻE
FORESTEREM PRZEZ ALPY:
KRAKÓW – SALZBURG – WENECJA

ZLOT PLEJAD
TRASA SZOSOWA,
CZYLI CZAS NA NOWE WYZWANIE

CIEKAWOSTKI
JAPOŃSKIE TRADYCJE
NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 86 (5/2019)
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ROZMOWY
KLUBU NIE MOGĘ PROWADZIĆ PO ŁEBKACH –
ROZMOWA Z PAWŁEM PIETRZAKIEM

ZLOT PLEJAD
BIAŁASEM PRZEZ LUBELSKIE,
CZYLI STI NA TUR-SZOSIE

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZNY PIES W PODRÓŻY

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 87 (6/2019)
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10IMPREZY

KOLARSTWO GÓRSKIE
W WYDANIU SUBARU

PASJE
ALCYONE GIN HAYATE,
CZYLI O JEDNEJ Z PLEJAD (LUB O TYM, 
JAK ROZMNAŻAJĄ SIĘ SUBARU)

TECHNIKA
HYBRYDOWE SUBARU: E-BOXER –
ORYGINALNI JAK ZAWSZE

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 88 (1/2020)
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2MODELE
FORESTER Z MILIONEM KILOMETRÓW
NA LICZNIKU

ROZMOWA
W GŁOWIE MIAŁAM SWÓJ WYMARZONY LAKIER –
ROZMOWA Z BEATĄ SANTURĄ

TECHNIKA
PROGRAM MUSE –
NA SKRZYŻOWANIU DRÓG AUT I JEDNOŚLADÓW

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 91 (4/2020)
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2MODELE
SUBARU XV E-BOXER
– Z PRĄDEM DO CELU

ZLOT PLEJAD
ROZPROSZONE PLEJADY 2020,
CZYLI KIEDY ŻÓŁWIK MUSI ZASTĄPIĆ MISIA

PODRÓŻE
FORESTEREM PRZEZ SKANDYNAWIĘ
– WSPOMNIENIA Z WAKACJI

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 89 (2/2020)
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2PODRÓŻE
SUBARU XV NA DROGACH SŁONECZNEJ DALMACJI
ORAZ ŚLADAMI „GRY O TRON”

TECHNIKA
DLACZEGO HYBRYDOWO?

HISTORIA
SUBARU X100 –
CZŁOWIEK I JEGO MASZYNA

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 75 (6/2017)
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RAJDY
Miko Marczyk mistrzem Polski  
w klasie Open N 2017!

HISTORIA 

 Tauri w wydaniu Subaru

WYDARZENIA
Forester na budowie

GR
UD

ZI
EŃ

 2
01

5

12

9
77

18
97

19
8

50
7

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 63 (6/2015)

ROZMOWY
Od Komara do Subaru  
– rozmowa z Andrzejem Koperem

ZLOT PLEJAD
Skąpani w słońcu i barszczu – Arłamów 2015 
(trasa turystyczno-terenowa)

PRZEPISOWO
Partnerstwo to również szanowanie 
deficytowej powierzchni ulic

NR 61 (4/2015) ISSN 1897-1989 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)

 ROZMOWY 
Subaru Band 
– rozmowa z zespołem „Elektryczne Gitary”
PODRÓŻE
Forester 
– z dziećmi na krańcu Europy
PRZEPISOWO
Na okrągło o ruchu drogowym
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NR 57 (6/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

PODRÓŻE
Nigdy go nie sprzedam!

ROZMOWY
Kombinator, który za dużo myśli i analizuje 
– rozmowa z Maciejem Kotem
 ZLOT PLEJAD
Trasa Turystyczno-Terenowa,  
czyli doprawianie marmelady pieprzem

 TECHNIKA
Wiodąca technologia bezpieczeństwa  
– EyeSight

M  A  G  A  Z  Y  N   M  I  Ł  O  Ś  N  I  K  Ó  W   S  U  B  A  R  U

NR 3(16)/2007    ceNa 6,50 zł    ISSN 1897-1989

Kraj kwitnącej motoryzacji

Paweł 
Krzywański
Karate i Subaru w jednym

Japonia

Tribeca

Impreza 2008
Techniczny majstersztyk

Najlepsza na bezdroża

Podsumowanie...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata

20.09.2004

Nr 06 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

I Zlot Plejad - Morsko 2004...
...podsumowanie

5-lat Subaru w Polsce

Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

I Zlot Plejad - Morsko 2004...
...podsumowanie

Leszek Kuzaj -
- Mistrzem Polski

5-lat Subaru w Polsce

Podsumowanie...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata 

11.05.2004

Nr 05 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

Historia Fuji Heavy cz.II
Jazda w terenie

Legacy 3.0 R Spec. B

Zlot Plejad 2004

Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

Historia Fuji Heavy cz.II
Jazda w terenie

Legacy 3.0 R Spec. B

Zlot Plejad 2004
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Pod koniec stycznia otrzymaliśmy 
wspaniałą wiadomość – Outback 
w specyfikacji europejskiej uzyskał 

najwyższy wynik ogólny – 88,8% – spo-
śród wszystkich pojazdów poddanych 
weryfikacji w testach bezpieczeństwa 
w ramach europejskiego programu oceny 
nowych samochodów organizowanych 
przez Euro NCAP w latach 2020–2021. 
Jednocześnie nasz model zdobył notę 
95% za system wspomagania kierowcy 
 EyeSight. To najwyższy wynik za wsparcie 
w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich 
klasach pojazdów ocenianych we wspo-
mnianym czasie i jednocześnie najlepsza 
ocena w historii dla pojazdu marki  Subaru.

We wszystkich czterech obszarach oceny 
Euro NCAP, tj. poświęconych ochronie pa-
sażera dorosłego, ochronie przewożonego 
dziecka, bezpieczeństwu niechronionych 
użytkowników dróg oraz systemom wspoma-
gania bezpieczeństwa, Outback uzyskał wy-
niki, które znacznie przekraczają minimalny 
próg wymagany do otrzymania maksymalnej 
oceny pięciu gwiazdek. Odzwierciedlają one 
towarzyszącą budowaniu pojazdów  Subaru 

filozofię All-Around Safety, mającą na celu 
zapewnienie najwyższego poziomu bez-
pieczeństwa we wszystkich sytuacjach na 
drogach i całkowite wyeliminowanie na nich 
wypadków śmiertelnych do 2030 roku.

Na tak wysoką ocenę Outbacka przez 
ekspertów Euro NCAP wpływ miało wiele 
czynników. Jednym z nich było wyposażenie 
modelu w system  EyeSight czwartej genera-
cji. Zastosowano w nim oprogramowanie do 
rozpoznawania obrazu oferujące: zaawanso-
wany aktywny tempomat Advanced Adaptive 
Cruise Control z funkcją wyśrodkowania 
samochodu w pasie ruchu, asystenta awa-
ryjnego utrzymania pasa ruchu, rozpozna-
wanie znaków drogowych z inteligentnym 
ogranicznikiem prędkości, ostrzeganie przed 
opuszczeniem pasa ruchu z funkcją wibracji 
kierownicy, zapobieganie opuszczaniu pasa 
ruchu (również z rozpoznawaniem krawędzi 
drogi, takich jak brzeg jezdni, trawiaste pobo-
cze) oraz system przedkolizyjnego hamowa-
nia awaryjnego z rozszerzonym wsparciem 
w zapobieganiu kolizjom na skrzyżowaniach.

Organizacja Euro NCAP w weryfikacji 
systemów wspomagania bezpieczeństwa 

wprowadziła niedawno ocenę rozwiązań 
pozwalających monitorować skupienie 
osoby prowadzącej pojazd. Ją również 
Outback przeszedł pomyślnie. Wszystko 
dzięki technologii rozpoznawania twarzy 
Driver Monitoring System, ostrzegającej 
kierowcę w przypadku jego zmęcze-
nia lub rozkojarzenia podczas jazdy.

Outback osiągnął także najwyższą notę – 
84% – w testach poświęconych niechro-
nionym użytkownikom dróg, we wszystkich 
klasach pojazdów. To jednocześnie najlepszy 
wynik, jaki kiedykolwiek pojazd marki  Subaru 
uzyskał w tych badaniach. Trzeba podkre-
ślić, że Euro NCAP wymaga obecnie nowych 
scenariuszy testowych dla autonomicznego 
hamowania awaryjnego (AEB), poprawiają-
cych zarówno ochronę pieszych (podczas 
skręcania na skrzyżowaniu), jak i ochronę 
rowerzystów (scenariusze z wyższą prędko-
ścią docelową i scenariusze z utrudnieniami).

Pakiet bezpieczeństwa Outbacka obej-
muje ponadto funkcję automatycznego 
hamowania wstecznego – Reverse Auto-
matic Braking, system wykrywania pojaz-
dów nadjeżdżających z tyłu –  Subaru Rear 

Vehicle Detection, system Rear Seat Remin-
der przypominający o konieczności spraw-
dzenia tylnych foteli przed opuszczeniem 
pojazdu oraz zestaw kamer (przednia, tylna 
i boczna) zapewniających bezpieczniejszą 
jazdę dzięki ograniczeniu martwych pól.

Model zbudowano na platformie  Subaru 
Global Platform, a liczba elementów wy-
konanych ze stali o wysokiej wytrzyma-
łości na rozciąganie została zwiększona. 
Pozwoliło to zmniejszyć wagę nadwozia, 
a także zwiększyć ochronę w przypadku 
zderzenia czołowego, bocznego i tylnego 
o 40% oraz poprawić pochłanianie energii 
i przekazywanie siły uderzenia. Nadwozie 
zostało wyraźnie wzmocnione dzięki nowej 
ramie o pełnej strukturze wewnętrznej oraz 
dodatkowym belkom i ramom pomocni-
czym, co jeszcze bardziej poprawia poziom 
bezpieczeństwa Outbacka podczas kolizji.

Przypomnijmy, że Outback nie jest je-
dynym modelem spod znaku Plejad, który 
może cieszyć się pięcioma gwiazdkami 
od Euro NCAP. W minionych latach to naj-
wyższe możliwe wyróżnienie otrzymały 
również Forester,  Subaru XV oraz Impreza.

NAJWYŻSZE NOTY DLA OUTBACKA W TESTACH EURO NCAP 2020–2021

Północnoamerykańska firma konsul-
tingowa ALG, od 2020 roku będąca 
częścią J.D. Power, przyznała jesienią 

ubiegłego roku wyróżnienia w dwudziestej 
drugiej edycji rankingu pojazdów dostęp-
nych w USA. Tradycyjnie wskazano w nim 
samochody, które powinny charaktery-
zować się najmniejszym spadkiem swojej 
wartości po trzyletnim okresie eksploatacji. 
Tym razem aż dwie nagrody J.D. Power 
2022 U.S. ALG Residual Value Awards 
powędrowały do  Subaru. Przyznano je 
Foresterowi i WRX, obu w specyfikacji 2022.

Pierwszy z wyróżnionych modeli spod 
znaku Plejad uznany został numerem 
jeden w segmencie kompaktowych pojaz-
dów użytkowych. Wytrzymały Forester 
piątej generacji zwraca uwagę swoją 
przeprojektowaną maską i oferuje szereg 
nowych funkcji zwiększających bezpie-
czeństwo i wygodę. Samochód w sześciu 
wersjach wyposażenia jest już dostępny 
w amerykańskich salonach  Subaru.

Najnowszy WRX, jako drugi z nagrodzo-
nych pojazdów naszej marki, zwyciężył z ko-
lei w grupie samochodów sportowych. Ana-
lizując blisko 20-letnią historię tego modelu, 
nie da się ukryć, że obecnie cechuje się on 
zdecydowanie najbardziej zaawansowanymi 
funkcjami, wyglądem i wydajnością. Rajdowa 
ikona piątej generacji jest napędzana nowym, 
turbodoładowanym silnikiem  Subaru BOXER 
o mocy 271 KM, który współpracuje z 6-bie-
gową manualną lub nową automatyczną 
skrzynią biegów. Wyposażony w system 
multimedialny  Subaru STARLINK i  EyeSight 
najnowszej generacji model WRX zapewnia 

teraz jeszcze lepsze osiągi i bezpieczeń-
stwo. Samochód można już nabyć w USA.

Komentując wyniki bieżącego badania, 
Thomas J. Doll, prezes  Subaru w Amery-
ce, podkreślił, że nieustannie dokładamy 
wszelkich starań, aby konsekwentnie ofe-
rować kierowcom niezawodne i wydajne 
pojazdy. Nasi klienci mogą nie tylko ufać ich 
bezpieczeństwu, lecz również cieszyć się 
ich nieprzemijającą przez lata wartością.

Nagrody J.D. Power 2022 US ALG Resi-
dual Value Awards przyznano w 29 segmen-
tach pojazdom, którym według prognoz po 
trzech latach użytkowania uda się utrzymać 
wartość na poziomie jak najbardziej zbliżo-
nym do sugerowanej przez producentów 
wyjściowej ceny detalicznej. W procesie 
oceny, której poddano aż 284 modele 
samochodów, przeanalizowano historię 
ich osiągów oraz przyjrzano się perspek-
tywom dotyczącym poszczególnych 
marek i konkurencyjności ich produktów. 
Wyróżnienie  Subaru aż w dwóch katego-
riach w ostatniej edycji rankingu jest dla 
nas nie lada powodem do dumy. Po raz 
kolejny udowodniliśmy, że zapewniamy 
wysoką wartość naszych pojazdów.

J.D. Power jest światowym liderem 
w zakresie badania satysfakcji klientów, 
usług doradczych, danych i analiz. Firma 
jest pionierem w wykorzystaniu dużych 
zbiorów danych, sztucznej inteligencji i al-
gorytmicznych możliwości modelowania 
do zrozumienia zachowań konsumentów. 
Jej eksperci już od ponad 50 lat opracowują 
wnikliwe analizy branżowe dotyczące in-
terakcji klientów z markami i produktami.

FORESTER I WRX Z NAGRODĄ ALG W USA
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W połowie grudnia dotar-
ła do nas informacja, 
iż  Subaru BRZ w spe-

cyfikacji 2022 zostało najwyżej 
ocenione w grupie samochodów 
sportowych w najnowszej edy-
cji rankingu Top Rated Awards 

amerykańskiego internetowego 
przewodnika motoryzacyjne-
go Edmunds. Eksperci docenili 
przede wszystkim osiągi mo-
delu i jego przystępną cenę.

Wyróżnione  Subaru BRZ 
drugiej generacji jest napędzane 

nowym silnikiem  Subaru BOXER 
o pojemności 2,4 litra i mocy 
228 KM, który współpracuje 
z sześciobiegową manualną 
skrzynią biegów o krótkich prze-
łożeniach lub sześciobiegową au-
tomatyczną skrzynią biegów. Mo-
del jest już dostępny w salonach 
 Subaru na terenie USA. Oferowa-
ny jest w dwóch wersjach wy-
posażenia – Premium i Limited.

Zadowolenia z tytułu 
Edmunds Top Rated Sports Car 
na rok 2022 dla SUBARU BRZ 
nie krył Thomas J. Doll, prezes 
 Subaru w Ameryce. Odnosząc się 
do wygranej  Subaru, nawiązał 
do naszej misji jako producenta 
samochodów. Jest nią opraco-
wywanie pojazdów, którym kon-
sumenci mogą nie tylko zaufać, 
lecz również świetnie się bawić 
podczas jazdy nimi.  Subaru BRZ 
idealnie realizuje to założenie.

W celu wyłonienia zwy-
cięzców rankingu Top Rated 

Awards eksperci Edmundsa 
przetestowali na amerykań-
skich trasach ponad 300 po-
jazdów, przemierzając nimi 
przeszło pół miliona mil.

Przewodnik Edmunds ma 
swoją siedzibę w Santa Monica 
w Kalifornii. Oferuje on usługi 
on-line wszystkim zaintereso-
wanym nabyciem samochodu, 
począwszy od jego poszu-
kiwania po moment zakupu. 
Dzięki dogłębnym przeglądom 
nowych pojazdów, poradom 
zespołu ekspertów dotyczą-
cym zakupów oraz bogactwu 
informacji o konsumentach 
i rynku motoryzacyjnym każ-
dego miesiąca portal poma-
ga milionom kierowców bez 
obaw wybrać, wycenić i kupić 
samochód. Nasza wygrana 
w jednej z kategorii ostat-
niej edycji jego prestiżowego 
rankingu jest dla nas praw-
dziwym powodem do dumy.

W dniach 14–16 stycznia 
w tokijskim centrum 
wystawienniczym 

Makuhari Messe odbył się kolej-
ny Tokyo Auto Salon. Nie mogło 
nas tam zabraknąć! Jako  Subaru 
Corporation wspólnie z  Subaru 
Tecnica International Inc. (STI), 
czyli firmą odpowiedzialną za 
sportowe oblicze naszych samo-
chodów, zaprezentowaliśmy mię-
dzy innymi koncepty dwóch po-
jazdów elektrycznych – STI E-RA 

CONCEPT i SOLTERRA STI 
CONCEPT. Ich odsłona na to-
kijskiej wystawie była jedno-
cześnie światową premierą.

Pierwszy z wymienionych 
pojazdów to koncept elektrycz-
nego samochodu wyścigowego 
STI E-RA opracowany w ra-
mach projektu zatytułowanego 
STI E-RA CHALLENGE PROJECT. 
Celem tego przedsięwzięcia 
jest zdobycie doświadczenia 
w obszarze nowych technologii 

w świecie sportów motorowych 
przyszłości, tj. w erze neutral-
nej pod względem emisji CO

2
.

Z kolei koncept SOLTERRA STI 
powstał na bazie elektrycznego 
SUV-a Solterra, który miał swoją 
światową premierę w listopadzie 
ubiegłego roku. Model idealnie 
oddaje wspaniałą dynamikę 
jazdy samochodów naszej mar-
ki, przyciągając uwagę swoim 
spojlerem dachowym, wiśnio-
wo-czerwonymi spojlerami 

dolnymi i innymi specjalnie opra-
cowanymi elementami sylwetki 
prezentowanymi na zewnątrz.

Na tegorocznym salonie 
samochodowym w Tokio za-
prezentowaliśmy jeszcze dwa 
pojazdy koncepcyjne – LEVOR-
GA STI performance oraz WRX 
S4 STI performance. Ponadto 
zwiedzający wystawę mogli 
podziwiać modele  Subaru BRZ 
STI performance i wyścigowe 
 Subaru BRZ GT300 2021.

PREMIERA KONCEPTÓW  SUBARU NA TOKYO AUTO SALON

Mamy przyjemność ogłosić, że po raz pierwszy w historii zdobyliśmy 
mistrzostwo serii w japońskim wyścigu Super GT. Dokonali tego 
kierowcy zasiadający za sterami najnowszego  Subaru BRZ GT300.

Zespół  Subaru Tecnica International Inc. (STI), firmy odpowie-
dzialnej za sportowe oblicze naszych samochodów, wziął udział 
w wyścigu Fujimaki Group Fuji GT 300 km Race, czyli w run-
dzie 8. (wyścigu finałowym) serii Super GT 2021. Impreza odby-
ła się na torze Fuji International Speedway w japońskim mieście 
Shizuoka. Zespół STI  Subaru BRZ R&D Sport, w skład którego 
weszli kierowcy Takuto Iguchi i Hideki Yamauchi, wystartował 
 Subaru BRZ GT300 i zajął najwyższe miejsce na podium, zdoby-
wając tym samym swoje pierwsze w historii mistrzostwo serii.

Super GT, do 2005 roku określana jako Japan GT Champion-
ship, jest obecnie jedną z najpopularniejszych serii wyścigowych 
samochodów sportowych w Japonii. Firmy STI i R&D Sport po-
łączyły swoje siły i zaczęły rywalizować w klasie GT300 w serii 
2009, wystawiając wówczas Legacy B4 GT300. Począwszy od 
serii 2012, zespół startuje w wyścigu, zasiadając za sterami  Subaru 

BRZ GT300. Tym razem zadebiutował on w modelu, który przeszedł 
pełną modernizację i po trzynastu latach startów w tym niezwykle 
prestiżowym wydarzeniu w końcu mamy to, o czym marzyliśmy!

Wyrazy uznania dla kierowców, którzy poprowadzili  Subaru BRZ 
do zwycięstwa, popłynęły z ust Masahiro Ozawy, dyrektora gene-
ralnego zespołu. Podkreślił on, że ostatni z wyścigów do samego 
końca był bardzo wymagający, ale Takuto Iguchi i Hideki Yamauchi 
poradzili sobie naprawdę dobrze. Pierwszy z zasiadających za ste-
rami  Subaru BRZ przyznał natomiast, że w pierwszej połowie sezo-
nu musiało upłynąć trochę czasu, zanim obaj kierowcy przyzwycza-
ili się do nowej odsłony modelu. Docenił on jednocześnie wsparcie 
personelu towarzyszącego zespołowi – odegrało ono ogromną 
rolę w procesie walki o trofeum. Drugi z kierowców, komentując 
wygraną, odniósł się z kolei do ciężkiej pracy konstruktorów wło-
żonej w ulepszanie maszyny. Podziękował również fanom za ich 
wsparcie udzielane przez wszystkie minione lata zmagań na torze, 
dodając, że zespół liczy na nie również w przyszłości. Gratulujemy!

 SUBARU Z TYTUŁEM SUPER GT PO RAZ PIERWSZY W HISTORII

EDMUNDS WYRÓŻNIA SUBARU BRZ
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SUBARU HISTORIC RALLY TEAM
Z INNEJ PERSPEKTYWY /CZ. 1/
Zespół rajdowy może oznaczać jedynie kierowcę i pilota, będących sterem, żeglarzem 
i okrętem załóg rozpoczynających przygodę z rajdami, może również oznaczać 
kilkudziesięcioosobową grupę ludzi, wykwalifikowanych specjalistów, z dokładnie 
wyznaczonymi zadaniami – jak w ekipach najwyższej światowej ligi, czyli WRC. 
Większość działa jednak gdzieś pomiędzy tymi dwoma modelami. A jak to wygląda 
w przypadku naszego zaprzyjaźnionego zespołu  Subaru Historic Rally Team? 
Jak ewoluował na przestrzeni lat?

TEKST: MICHAŁ KRUK / ZDJĘCIA: MATEUSZ BANAŚ
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Choć od początku swojej pasji 
do rajdów i  Subaru Marek 
Kluszczyński marzył o byciu 

profesjonalnym mechanikiem raj-
dowym tej jednej konkretnej marki, 
to jak to w życiu bywa, swoją dzia-
łalność musiał rozpocząć uniwer-
salnie, zajmując się samochodami 
wszystkich, mniej lub bardziej po-
pularnych w naszym kraju produ-
centów. Na początku były to przede 
wszystkim samochody cywilne. 
Nie było jeszcze wtedy miejsca 
na profesjonalne rajdówki, mimo 

że Marek miał już w swoim portfolio 
doświadczenie w serwisowaniu 
rajdówek „z krwi i kości”. Małymi 
krokami piął się więc ku specjali-
zacji w obszarze  Subaru, zyskując 
coraz większą rozpoznawalność 
w środowisku zarówno zwykłych 
użytkowników, jak i bardziej motor-
sportowo ukierunkowanych ludzi. 
Już po kilku latach działalności do 
Dzierżoniowa zaglądali właściciele 
aut tuningowanych, rywalizują-
cych w rajdowych imprezach dla 
amatorów czy też na torach wyści-

gowych (w rywalizacji lub po prostu 
na tzw. track day). Było to jednak 
jedynie przygotowywanie aut, bez 
serwisowania ich w trakcie imprez, 
w których brały udział.

Pierwsze kroki w obszarze 
pełnej obsługi MTS Dzierżoniów 
zaczął stawiać w 2012 roku, kiedy 
to Tomek Kamiński zaproponował 
Markowi start w rajdzie Lausitz 
w roli samochodu funkcyjnego. 
Marek nie lubił półśrodków i „dru-
ciarstwa”, w związku z czym od 
samego początku wraz ze swoimi 



mechanikami bardzo mocno po-
stawił na jakość przygotowania 
auta przed imprezą, by jak naj-
mniej pracy i niespodzianek mogło 
się pojawić w trakcie rajdów. Słowo 
„zespół” było w tamtym momencie 
jeszcze nieco na wyrost, ponieważ 
Marek oprócz bycia kierowcą peł-
nił równocześnie rolę głównego 
mechanika i częściowo koordyna-
tora zespołu. Częściowo, ponieważ 
w tej roli sporą część zadań wziął 
na siebie pilot, Krzysztof Mar-
schal. Zespół mechaników, oprócz 
Marka, stanowili dodatkowo jego 
pracownicy z serwisu, dobrzy spe-
cjaliści, jednak z małym doświad-
czeniem i związkiem z rajdami. 
Oswojenie się z charakterystyką 
tego typu imprez nie zajęło im 
jednak wiele czasu.

Choć tamtemu zespołowi daleko 
było wtedy do profesjonalnych ekip, 
choćby bratniego  Subaru Poland 
Rally Team, tak pod względem licz-
by i doświadczenia członków, jak 
i budżetu, to jednak serca, ogrom 
zaangażowania i pasja, jakie napę-
dzały jego członków, powodowały, 
że uczyli się bardzo szybko i już przy 
okazji udziału w „Bezpiecznych Raj-
dach” zrobili ogromne postępy i stali 
się świetnie działającą „maszyną”. 
Było to możliwe również dlatego, 
że od początku startów pierwszej 
„Babci”, dzięki uprzejmości prezesa 
Rogalskiego, Marek i jego pracow-
nicy mogli czerpać z wiedzy i umie-
jętności bardziej doświadczonych 
rajdowo kolegów z SPRT. Dzięki 
temu ogromne know-how doświad-
czonego, dojrzałego zespołu było 
przekazywane „młodszemu bratu” 
spod znaku Plejad.

Marek Kluszczyński – osobistość 
nie do podrobienia! Fantastyczny 
człowiek, inżynier i menedżer. Szef 
przez wielkie „S”. Nie dość, że za-
rządzał całym zespołem, to jeszcze 
odpowiadał za sam samochód stricte 
jako mechanik. Facet bezkompromi-
sowy, jeśli chodzi o przygotowanie 
samochodów. U niego półśrodki nie 
istnieją – albo coś robi perfekcyjnie, 
albo nie robi wcale! Jak to często po-

wtarzał: nie po to to wszystko robimy, 
żeby pokonała nas śrubka za złotów-
kę! – mówi Marcin Pawłowski.

Jak wszyscy stali czytelnicy 
doskonale wiedzą, temat startów 
w roli zerówek ewoluował i owo-
cował coraz to nowszymi i ciekaw-
szymi wyzwaniami. Oprócz pracy 
na krajowych odcinkach specjal-
nych tradycją stały się „występy” 
w ADAC Rally Deutschland i wspo-
mnianym już Rajdzie Lausitz, gdzie 
profesjonalne podejście i ciężką 
pracę mogli podziwiać również 
działacze, zawodnicy i kibice z in-
nych krajów. To właśnie podczas 
tych imprez zawodnicy ze świato-
wej czołówki, tak obecnej, jak i tych 
sprzed lat, przychodzili do strefy 
serwisowej  Subaru Historic Rally 
Teamu i wyrażali swój podziw, nie 
tylko dla samego wyglądu rajdó-
wek, które przywodziły na myśl 
piękne lata 90., ale przede wszyst-
kim dla ogromu pracy włożonej 
w ich przygotowanie i możliwie bli-
skie odtworzenie istniejących daw-
niej specyfikacji. W tamtym okresie 
zespół był dodatkowo bezpośrednio 
wspierany przez jednego z me-
chaników SPRT, Michała Janiaka, 
znanego w środowisku rajdowym 
jako „Bercik”, który dołączał do 
zespołu podczas tych rajdów, które 
nie kolidowały z terminami startów 
jego macierzystego teamu.

Spore zmiany nadeszły, gdy 
w wyniku wypadku podczas Raj-
du Nadwiślańskiego w 2014 roku 
Marek z Krzyśkiem zmuszeni 
byli odpuścić na dłuższy czas 
starty w rajdach. Skoncentrowali 
się na powrocie do zdrowia oraz 
na obsłudze klientów, których nie 
brakowało wśród właścicieli czy to 
cywilnych, rajdowych, czy wyści-
gowych czterech kółek.

Pierwszymi rajdowymi i – pa-
trząc z perspektywy czasu – naj-
bardziej medialnymi klientami MTS 
Dzierżoniów, czy raczej należałoby 
powiedzieć:  Subaru Historic Rally 
Teamu, byli Jacek Pryczek i Michał 
Pryczek. Pierwsza „Babcia 555”, 
którą jeździli Marek z Krzyśkiem, 

była niejako poligonem doświad-
czalnym dla kolejnych usprawnień, 
eliminowania słabych punktów 
i budowania pancernej broni na od-
cinki specjalne. Druga, ta przygo-
towana dla Pryczków, dzięki wcze-
śniejszym doświadczeniom była już 
praktycznie bezawaryjna, co tylko 
potwierdzało, że zespół odrobił lek-
cje i wszedł na kolejny poziom.

Pryczki są najbardziej rozpo-
znawalną załogą korzystającą 
z usług zespołu Marka, jeżdżącą 
w ostatnich paru latach pod szyl-

dem SHRT. Nie można jednak nie 
wspomnieć o Arkadiuszu Bałdy-
dze, braci forumowej znanym jako 
„Bęben”, który oddał swoje auto 
w ręce Marka. Samochód został 
odbudowany od zera, w nieco 
zmienionej, bardziej wydajnej 
i mniej awaryjnej niż pierwotna 
specyfikacji. Czytelnicy Magazynu 
„Plejady” zapewne kojarzą Imprezę 
o dwudrzwiowym nadwoziu, którą 
Marek wziął udział w Rajdzie Nie-
miec w 2018 i 2019 roku. Zdjęcia 
tego auta obiegły wtedy cały rajdo-

wy świat, budząc ogromne emocje 
wśród kibiców i generując dziesiąt-
ki tysięcy pozytywnych komenta-
rzy w mediach społecznościowych 
na całym globie. Obecnie auto jest 
w trakcie przebudowy.

Następną rajdówką, jaka pojawi-
ła się w MTS Dzierżoniów i również 
startuje pod szyldem SHRT, tyle 
że w cyklu Tarmac Masters, jest 
Impreza N12 Jacka Czapińskiego.

Ogromnym krokiem rozwojo-
wym dla zespołu był moment, gdy 
Impreza N14 wykorzystywana 

przez SPRT przeszła w ręce SHRT. 
Kolejne „transfery wiedzy” były 
niejako gratisem do auta, ale po-
moc i współpraca poszły znacznie 
dalej, o czym za moment. Jak już 
wspomnieliśmy w jednym z zeszło-
rocznych artykułów, to był moment, 
kiedy SHRT przestało jedynie 
obsługiwać samochody klien-
tów, a zaczęło wypożyczać swoją 
rajdówkę i oferować wraz z nią 
tzw. full service, czyli pełne przygo-
towanie auta do zawodów, obsługę 
testów oraz startów w imprezach 
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Zdjęcia Imprezy 
o dwudrzwiowym 
nadwoziu obiegły 
cały świat, budząc 
ogromne emocje 
i generując tysiące 
pozytywnych 
komentarzy 
w mediach spo-
łecznościowych.



motoryzacyjnych wybranych przez 
klientów, z pełnym zapleczem 
serwisowym doświadczonych 
mechaników. Oprócz Pryczków 
z możliwości wypożyczenia tego 
auta skorzystał w minionym roku 
również „Bęben”, startując nim 
w rajdach okręgowych cyklu Tar-
mac Masters, a także w Tor Modlin 
Rally Show oraz Rajdzie Barbórki 
Warszawskiej.

W związku z planami Prycz-
ków, aby na europejskich oesach 
powalczyć N14, ich „Babcia 555” 
została niejako bez załogi. Z szansy 
tej skorzystał wieloletni bliski zna-
jomy Marka, Jacek Michalski, który 
postanowił zaatakować Rajdowe 
Samochodowe Mistrzostwa Polski 
w klasie HR2 wraz z Adamem Bi-
niędą. Przed nimi tytuł mistrzowski 
w tej klasie wywalczyli tym autem 
Michał z Jackiem.

W chwili obecnej pod opieką 
SHRT znajduje się już 5 samo-
chodów w specyfikacji rajdowej, 
ale na szczęście startują one w róż-
nych cyklach imprez, dzięki czemu 
kolizje terminów zdarzają się rzadko 
i udaje się godzić ich interesy. Ze-
spół jest bowiem w stanie obsłużyć 
równocześnie dwa auta, ale biorące 
udział w tej samej imprezie.

Wróćmy jednak jeszcze 
na chwilę do ludzi, którzy tworzą 
zespół, bo bez nich nie byłoby ani 
sukcesów, ani informacji do nas 
docierających.

Jeśli chodzi o sam zespół SHRT, 
to najbardziej lubię ludzi, którzy go 
tworzą. Dla osoby nieinteresującej się 
tym sportem, rajdy są raczej dyscy-
pliną indywidualną, w której wszystko 
zależy tylko od kierowcy. Nic bardziej 
mylnego, rajdy to sport zespołowy, 
w którym sukces zależy nie tylko od 
kierowcy, ale również pilota i mecha-
ników. W SHRT wszyscy razem two-
rzą zgrany zespół i to mi się najbar-
dziej podoba. Pod namiotem zawsze 
panuje wesoła atmosfera i wzajemny 
szacunek. W tym zespole wszyscy są 
równi – podkreśla Mateusz Banaś.

Do końca 2019 stałymi mecha-
nikami w zespole byli pracownicy 

serwisu MTS Dzierżoniów, a jedy-
nie okazjonalnie pojawiały się inne 
osoby. Gdy jednak zespół  Subaru 
Poland Rally Team zakończył swo-
ją działalność, do SHRT dołączyli 
ludzie związani z najsłynniej-
szym rajdowym zespołem  Subaru 
w Polsce. „Bercik”, Bartek Janiak, 
czyli „Młody Bercik” oraz Robert 
Bólad pomogli Markowi doprowa-
dzić prawie do perfekcji: podział 
obowiązków, zasady współpracy, 
specjalizacje w poszczególnych 
obszarach i wiele innych – know-

-how zdobywane i dopracowywane 
przez lata działalności SPRT, pod-
czas współpracy z wieloma zna-
komitymi kierowcami jeżdżącymi 
w zespole, jak również tymi jeszcze 
bardziej doświadczonymi, trenu-
jącymi tych kierowców. Wymienić 
należy tutaj choćby takie sławy jak 
Mathias Khale czy Wojtek Chu-
chała, natomiast w 2021 r. grono to 
poszerzyli Miko Marczyk i Grzegorz 
Grzyb. Spośród pilotów natomiast 
swój wkład w rozwój zespołu miał 
Szymon Gospodarczyk.

Pandemia zmieniła życie 
wszystkich na całym świecie, nie 
pozostała też bez wpływu na rajdy. 
Ponieważ SHRT podjęło decyzję 
o udziale w cyklu ERC (European 
Rally Championship), logistyka 
bardzo mocno się skomplikowała 
w porównaniu do tej z polskiego 
podwórka oraz pierwotnie zakła-
danego poziomu trudności w tym 
obszarze w Mistrzostwach Europy. 
W związku z ciągle zmieniający-
mi się restrykcjami covidowymi 
w poszczególnych krajach oraz 

dużym ryzykiem utknięcia w któ-
rymś z nich w przypadku stwier-
dzenia choroby u choćby jednego 
z członków zespołu, nie wszyscy 
zdecydowali się na kontynuację 
współpracy w sezonie 2021. Sy-
tuacja była dynamiczna i skład 
zespołu mechaników zmieniał się 
prawie z rajdu na rajd, by finalnie 
SHRT zakończyło sezon w gronie 
wyłącznie pracowników MTS 
Dzierżoniów (Marek Kluszczyński, 
Marek Rosół, Ireneusz Frygies, 
Adrian Król).

Również podczas rajdów nie 
było czasu na nudę. Największym, 
jak wszyscy zgodnie twierdzą, 
wyzwaniem i wysiłkiem w minio-
nym roku okazał się nasz domowy 
Rajd Polski, który stanowił pierw-
szą rundę zarówno dla Pryczków 
w N14, jak i Michalskiego z Biniędą 
w „Babci 555”. Mieszanka uszko-
dzeń samochodów wraz z proble-
mami technicznymi równocześnie 
w dwóch rajdówkach wygenero-
wała dodatkowy wyścig z czasem 
w strefie serwisowej i sporo streso-
wych sytuacji. Nie było łatwo i choć 
nie wszystko szło, jak należy, to 
nadal mechanicy mogli być dumni 
z wykonanej pracy i wyników załóg 
na mecie.

Dzień, który najbardziej zapamię-
tałem, to jednocześnie dzień, który 
nie powinien się wydarzyć. Chodzi 
o pierwszy etap Rajdu Polski 2021, 
który był debiutem zespołu pod każ-
dym względem – pierwszy raz w Mi-
strzostwach Europy, pierwszy raz 
z nową załogą, pierwszy raz z nowym 
autem. Podczas dnia dużo się działo, 
a na wieczorny serwis oba samo-
chody zjechały jak po wyścigu Wrak 
Race, a nie rajdzie samochodowym. 
Mechanicy mieli ręce pełne roboty, 
w dodatku chwilę po wyjeździe pierw-
szego samochodu na stanowisko od 
razu wjechał kolejny. Dla mnie rów-
nież był to pierwszy raz – nigdy wcze-
śniej nie spędziłem pod namiotem 
serwisowym jednego zespołu pełnych 
45 minut. Byłem pełen podziwu dla 
pracy mechaników i aż się bałem ro-
bić zdjęcia, aby nikomu nie przeszko-
dzić. Ostatecznie zrobiłem ich jednak 
tyle, że po rajdzie powstała z tego 
serwisu osobna galeria – wspomina 
Mateusz Banaś.

Co mnie urzekło? To, jak chłopaki 
rozumieli się bez słów, każdy do-
kładnie wiedział, co i kiedy ma robić! 
Oglądanie tego zespołu przy pracy to 
sama przyjemność! – Marcin Paw-
łowski o mechanikach i ich pracy 
w strefie serwisowej.

Pandemia zmieniła 
życie wszystkich 
na całym świecie, 
nie pozostała też 
bez wpływu na raj-
dy. Ponieważ SHRT 
podjęło decyzję 
o udziale w cyklu 
ERC (European 
Rally Champion-
ship), logistyka 
bardzo mocno się 
skomplikowała 
w porównaniu do 
tej z polskiego 
podwórka oraz 
pierwotnie 
zakładanego 
poziomu trudności 
w tym obszarze 
w Mistrzostwach 
Europy. 
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ciąg dalszy w następnym numerze



Jestem pełen zaufania do naszej przyszłości, bo nadal światowe zapotrzebowanie 
na nasze auta jest większe niż możliwości produkcyjne – mówi Witold Rogalski, 
prezes  Subaru Import Polska w rozmowie z Jackiem Pieśniewskim.

ROZMAWIAŁ: JACEK PIEŚNIEWSKI
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ROZMOWY

Jacek Pieśniewski: Najpierw 
chciałbym podziękować  Subaru 
Import Polska za wsparcie, na które 
mogliśmy liczyć z panem kapitanem 

Januszem Walędzikiem w związku 
z akcją odnowy jego  Subaru Leone. 
Otrzymana pomoc wyzwoliła 
energię wielu innych osób.

Poprzednio rozmawialiśmy 
w 2013 roku. Nawet w spokojnych 
czasach to okres, w którym musi się 
wiele zmienić. Tymczasem od kilku 

lat przeżywamy czas niezwykle 
niespokojny właściwie na każdym 
polu życia społecznego. Pandemia 
COVID-19 to tylko uwypukliła. 
Wiem, że rok 2020 był dla marki 
bardzo trudny, jak dla wielu innych. 
Rozmawiamy w grudniu 2021 roku, 
nie znam jeszcze szczegółowych 
wyników sprzedaży samocho-
dów. Wiemy, że wiele marek 
ucierpiało z powodu problemów 
z półprzewodnikami – to też wynik 
pandemii, ale w sumie rynek krajowy 
odnotował niewielką poprawę. 

Jak Pan ocenia te pandemiczne 
lata i obecną pozycję  Subaru? Czy 
markę w tym roku dotknęły podobne 
problemy, powodujące zaburzenia 
w dostawach samochodów?

Witold Rogalski: Na koniec lis-
topada 2021 r. rynek samochodów 
osobowych odnotował wzrost 
o około 8%, natomiast my mamy 
około 30% wzrostu. Szczegółów nie 
pamiętam, ale jest zdecydowanie 
lepiej niż w roku 2020. Czy byliśmy 
dotknięci problemami z dostawa-
mi? Tak, i to mocno. W przemyśle 

motoryzacyjnym kooperacja ma 
wybitnie międzynarodowy charak-
ter. Półprzewodniki sprowadzali-
śmy od Boscha, który w związku 
z pandemią na jakiś czas zamknął 
produkcję. To musiało się poważnie 
odbić na dostawach. Zapotrzebo-
wanie przewyższało możliwości 
produkcyjne. Część produkcji 
została przeniesiona do Japonii, 
ale z kolei w Japonii największy 
producent półprzewodników jesz-
cze w 2019 roku miał poważne 
problemy w związku z pożarem 

UFAM W NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
– ROZMOWA Z WITOLDEM ROGALSKIM



fabryki. Problemy zaczęły się jesz-
cze przed pandemią i możliwości 
produkcyjne zostały przywrócone 
dopiero w listopadzie 2021 r.

Jeśli chodzi o  Subaru, to nie-
wystarczające dostawy mieliśmy 
już wcześniej, bowiem światowe 
zapotrzebowanie na auta naszej 
marki było większe od możliwości 
produkcyjnych. Z tego punktu 
widzenia ograniczenia dostaw 
to zjawisko, do którego byliśmy 
jakoś przyzwyczajeni, więc 
nas tak bardzo nie zaskoczyło. 
2020 rok w związku z niechęcią 
do kupowania czegokolwiek, 
zamknięciem, lockdownem itd. 
spowodował, że zapotrzebowanie 
na samochody radykalnie spadło, 
co w naszym przypadku odbiło się 
bardzo niekorzystnym wynikiem. 
Zostało nam trochę samochodów 
na rok 2021, co normalnie byłoby 
zjawiskiem niezbyt korzystnym, 
lecz w szczególnych warunkach, 
w jakich działaliśmy, pozwoliło 
nam w miarę sensownie przeżyć 
i funkcjonować w pierwszym kwar-
tale. Nasz przyrost w 2021 roku 
wynika poniekąd z zapasów z po-
przedniego roku, a nie z dostaw 
bieżących. Oczywiście, liczymy 
się z tym, że w roku 2022 będziemy 
mieć dostawy na poziomie pozwa-
lającym utrzymać sprzedaż, lecz 
sytuacja jest dynamiczna. Ostatnie 
sygnały dotyczą niewystarczają-
cych dostaw magnezu, co wynika 
z tego, że główny dostawca tego 
metalu, Chiny, boryka się z niewy-
starczającą produkcją energii elek-
trycznej. Ograniczono jej zużycie 
przez huty, by zapewnić dostawy 
dla społeczeństwa. W efekcie spadł 
eksport tego metalu. To się odbije 
na światowym łańcuchu dostaw, 
co odczują najróżniejsze branże. 
Ciekawostka – ostatnio branża 
księgarska w Niemczech zaczęła 
się skarżyć, że brakuje papieru do 
produkcji książek. Warto zatem 
dbać o te, które już mamy…

Podsumowując – w roku 
2021 nasz przyrost sprzedaży był 
większy niż średnia rynkowa, nato-

miast wynikał on z tego, że mieliśmy 
zapasy z 2020 r. Spodziewany wynik 
to około 1000 sztuk. Gdybyśmy mieli 
większe dostawy, prawdopodobnie 
udałoby się go poprawić.

J.P.: Lata mijają, cła za auta spoza 
UE nadal są, choć trzeba zauważyć, 
że w wyniku umowy zawartej przez 
UE z Japonią będą spadać stopniowo 
do zera. Czy wyrównanie warunków 
konkurencji wniesie coś istotnego?

W.R.: Pod koniec 2017 roku 
doszło do dużej umowy o wolnym 
handlu między UE a Japonią. W jej 
wyniku od 2019 roku cła spadają 
stopniowo i w ciągu ośmiu lat mają 
zejść do zera. Sytuacja konkuren-
cyjna poprawia się, ale finalnie 
w cenach to się nie odzwierciedla, 

bo równolegle rosną opłaty za emi-
sję CO2. Tak jak inne firmy, które 
mają relatywnie duże samochody, 
mało tego – z napędem na cztery 
koła, co sprawia, że choć niewiele, 
ale jednak nieco więcej palą – 
musimy je ponosić. To pochłania 
korzyść wynikającą z obniżek ceł, 
jest ona nawet niewystarczająca 
na ich pokrycie. Do tego jest cała 
strategia EU dotycząca nie tylko 
emisji CO2, ale również regulacji 
dotyczących coraz wyższego pozio-
mu bezpieczeństwa. W EuroNCAP 
parametry co roku są podnoszone. 
Coraz więcej uwagi przywiązuje się 
do ochrony pieszych, ochrony pre-
wencyjnej – zapobiegania wypad-
kom. W rezultacie samochody mają 
coraz szersze wyposażenie w za-

kresie bezpieczeństwa, a te ele-
menty też nie są za darmo. Dodajmy 
też temat stabilności emisji gazów 
w dłuższym okresie eksploatacji*. 
To też kosztuje. A nie wspomniałem 
jeszcze o nowoczesnych mediach 
czy radiach, które muszą być dosto-
sowane do odbioru sygnału cyfro-
wego. To powoduje, że samochody, 
niezależnie od tematyki emisji CO2 
czy innych gazów, drożeją.

W przypadku Polski trzeba do-
dać wysoką inflację i słaby kurs 
złotego. Gdyby względem dola-
ra amerykańskiego zmienił się 
z ok. 4 zł na 4,4 zł, to mielibyśmy 
10% przyrost cen. Naszą specyfiką 
jest, że uwzględniamy te wahania 
co miesiąc. Inni producenci robią to 
rzadziej, ale też robią. Przy tej okazji 

w podwyżkach można też ukryć 
inne, które w tym czasie nastąpiły. 
Generalnie to dobrze, że cła się ob-
niżają i poprawia się wymiana han-
dlowa między UE i Japonią, notabe-
ne w obu kierunkach (Japonia obni-
ża cła na żywność z UE – przyp. JP), 
co z punktu widzenia zwolennika 
wolnego handlu międzynarodo-
wego, za jakiego się uważam, jest 
słuszne. Efekty tego procesu są 
jednak zjadane przez inne procesy, 
o których wspomniałem.

J.P.: Który model w ofercie 
marki okazał się najpewniejszym 
punktem w ciągu tych ostatnich 
trudnych lat, filarem sprzedaży?

W.R.: Ten, który był dostępny… 
Bardziej długofalowo, ponieważ 
mieliśmy do czynienia z ograni-
czeniami w dostawach z powodu 
niewystarczającej produkcji, 
koncentrowaliśmy się na sprze-
daży modeli, które najlepiej odpo-
wiadały oczekiwaniom znacznej 
części naszych klientów, być może 
i moim własnym przekonaniom 
w tym zakresie. Największą sprze-
daż notował Forester Turbo. Gdy 
ze względu na emisję CO2 modele 
tego typu zostały wycofane, zosta-
ły nam tylko jednostki wolnossące. 
Trochę klientów z tego powodu 
utraciliśmy. Z wieloma zakażonymi 
„subariozą” (na szczęście to nie-
szkodliwa choroba…) pozostajemy 
w kontakcie za pośrednictwem 
naszego forum, co sobie cenię. 
Patrząc na rzecz racjonalnie, mu-
simy pamiętać, że mamy w Polsce 
coraz więcej dróg ekspresowych 
i autostrad, co sprawia, że przesta-
je mieć tak wielkie znaczenie to, 
czy jadę taką drogą samochodem, 
który ma 250 KM czy 150 KM. I jed-
nym, i drugim w takich warunkach 
można się poruszać bez żadnych 
trudności. Ja też podróżuję samo-
chodami z silnikami wolnossącymi 
i muszę powiedzieć, że w praktyce 
codziennego użytkowania nie ma 
dużej różnicy. Ale rozumiem tych 
spośród naszych klientów, którzy 
nie znajdują w nich tej żyłki emo-

cji czy oczekiwanego potencjału. 
Rozumiem to, akceptuję i mam 
nadzieję, że kiedyś będziemy 
w stanie zaoferować coś, co tym 
stricte subiektywnym oczekiwa-
niom sprosta.

J.P.: Szkoła Jazdy  Subaru 
w 2020 roku świętowała jubileusz 
20-lecia. Czy tego typu instytucje 
szkoleniowe mają sens w dobie 
ujawniających się trendów 
w motoryzacji, samochodów 
elektrycznych z coraz większą liczbą 
funkcji automatycznych? Odnoszę 
wrażenie, że temat doskonalenia 
umiejętności kierowców w ostatnich 
latach zszedł na dalszy plan.

W.R.: Zacznę od przypomnie-
nia, że tematyka bezpieczeństwa 
jest dla nas naprawdę ważna. Już 
w roku 2000 wszystkie wydawane 
w zimie samochody były wypo-
sażone w opony zimowe. Tego 
samego roku powstała Szkoła Jazdy 
 Subaru, gdzie szkolimy naszych 
klientów. Bo jednak nie sam samo-
chód, lecz samochód i kierowca – 
to połączenie określa niższy czy 
wyższy poziom bezpieczeństwa.

Co więcej, nasze wcześniejsze 
zaangażowanie w tę tematykę dziś 
znajduje solidne oparcie w wy-
posażeniu seryjnym naszych sa-
mochodów i w tym, że wszystkie 
modele spełniają pięć gwiazdek 
plus inne kryteria EuroNCAP. 
Ostatnio rozmawiałem z Japonią 
i zażartowałem, że już w czasach, 
gdy  Subaru Corporation jeszcze nie 
przywiązywało tak wielkiej wagi do 
bezpieczeństwa, my bardzo inten-
sywnie już to promowaliśmy. Czyli 
wyprzedziliśmy w tym względzie 
producenta.

Wspieramy program „Jedź bez-
piecznie” – jedyny w Polsce pro-
gram telewizyjny dotyczący bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 
To wszystko naturalnie wpisuje się 
w nasze działania i nic się nie zmie-
niło od początku naszego istnienia.

W 2000 czy 2001 roku, przy oka-
zji rozmowy o szkoleniu naszych 
klientów, jeden z dziennikarzy 

Jeśli chodzi 
o  Subaru, to 
niewystarczające 
dostawy mieliśmy 
już wcześniej, 
bowiem światowe 
zapotrzebowanie 
na auta naszej 
marki było większe 
od możliwości pro-
dukcyjnych. Z tego 
punktu widzenia 
ograniczenia do-
staw to zjawisko, 
do którego byliśmy 
jakoś przyzwy-
czajeni, więc nas 
tak bardzo nie 
zaskoczyło.
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ocenił, że to bardzo dobry chwyt 
marketingowy. Ja zaprzeczyłem, by 
chodziło o marketing. Kilku dzien-
nikarzy nie chciało mi uwierzyć, 
że motywem naszej aktywności 
jest to, jak ważne jest dla nas bez-
pieczeństwo na drogach, za które 
współodpowiedzialność ponosi też 
w moim mniemaniu producent czy 
importer aut. Ponieważ nadal ich 
nie przekonywałem, w końcu przy-
znałem: „Panowie, złapaliście mnie, 
to nie jest chwyt marketingowy, 
tylko sprzedażowy. Bo tylko żywy 
klient może ponownie kupić samo-
chód…”. I tego się trzymamy.

Nawet najmądrzejszy komputer 
będzie tak mądry jak osoba ten 
komputer programująca. Powinni-
śmy nauczyć się, co ten komputer 
może, a czego nie może. To samo 
dotyczy samochodu. Jeśli mamy 

w nim określone systemy, powin-
niśmy rozumieć, jak one działają 
i jakie mają ograniczenia. To nie 
marketing, tylko zrozumienie, cze-
go mogę od dostępnych systemów 
oczekiwać.

Aktualny program szkoleń, nie-
zależnie od rzeczy podstawowych, 
czyli wyprowadzania samochodu 
z poślizgu przy wsparciu odpo-
wiednich systemów, zmiany obcią-
żenia osi i tego skutków, obejmuje 
wiedzę dotyczącą działania syste-
mów pokładowych, w tym naszego 
wiodącego systemu  EyeSight. Tak-
że po to, by wiedzieć, że jeśli poja-
dę z prędkością 100 km/h na oblo-
dzonej nawierzchni, to on mnie nie 
uratuje, gdy wyceluję w drzewo. 
W pełni świadome korzystanie 
z systemów bezpieczeństwa jako 
pomocników – to cel tych szkoleń. 

One pozostają pomocnikami, nie 
decydentami. Tak, szkolenia nadal 
mają sens. Jesteśmy w tym konse-
kwentni od roku 2000. Bo przecież 
wtedy część kierowców uwa-
żała, że skoro mają stały napęd 
na wszystkie koła, to ogumienie 
zimowe nie jest im potrzebne. 
Tymczasem to oczywisty nonsens, 
bo od przyspieszania ważniejsze 
jest hamowanie. Tu napęd nie 
pomoże. Szkolenia nadal będziemy 
prowadzili.

J.P.: Wróćmy do spraw rynkowych. 
Jak klienci  Subaru przyjęli pojawienie 
się rozwiązań hybrydowych – 
napędu e-BOXER? Zwłaszcza 
w nowej Imprezie, która weszła 
w tak trudnym momencie?

W.R.: Oczywiście, były pytania, 
jak to funkcjonuje. Ten system 

napędu jest bardziej efektywny od 
klasycznego, spalinowego. Dzięki 
temu w ruchu miejskim notujemy 
ewidentnie niższe zużycie paliwa. 
Na trasie to nie ma takiego zna-
czenia. Generalnie został dobrze 
przyjęty, rzecz jasna nie przez tych 
klientów, którzy jeździli i są przy-
wiązani do wersji turbo, bo dla nich 
potencjał tego napędu jest za mały. 
Szanuję to, ale generalnie przyjęcie 
jest pozytywne. E-BOXER pozwala 
też na pewne tricki, dzięki którym 
ma lepsze przyspieszenie niż wersja 
czysto spalinowa, wolnossąca. Zda-
rzają się pytania, dlaczego w pew-
nych warunkach nie pracuje tylko 
silnik elektryczny, czy jak w nor-
malnych warunkach wykorzystać 
optymalne przyspieszenie. Warto 
wtedy włączyć tryb X-MODE, dzięki 
czemu silnik elektryczny wspiera 

spalinowy już od 0 km/h, a nie od 
4 km/h. Niby minimalna różnica, 
ale przy ruszaniu spod świateł daje 
zauważalny efekt. Myślę, że droga, 
na której racjonalnie gospodaruje-
my energią, jaką ma poruszający się 
samochód, jest właściwa. Jedyne, co 
zauważam np. w Foresterze, to fakt, 
że podczas szybszej jazdy w Niem-
czech muszę częściej tankować, bo 
zbiornik paliwa jest nieco mniej-
szy – potrzeba miejsca na baterię, 
współpracującą z silnikiem elek-
trycznym. U nas nie odczuwa się 
tego, ponieważ nie jeździ się z tak 
wysokimi prędkościami.

J.P.: Wyliczenia ekspertów pokazują, 
że faktyczne obniżenie emisji CO2, 
o co tak bardzo się staramy, można 
osiągnąć w transporcie samochodo-
wym wprowadzając więcej hybryd, 

a niekoniecznie auta elektryczne. 
Czy dla  Subaru nie byłoby lepiej 
oprzeć się konsekwentnie na roz-
wiązaniach hybrydowych?

W.R.: Trudno powiedzieć. 
Nawet nasze modele hybrydowe 
ze względu na emisję CO2 wciąż 
objęte są dodatkowymi opłatami. 
Owszem, oszczędności w zużyciu 
paliwa, czyli także emisji, w ruchu 
miejskim są znaczne, lecz na trasie 
widać to mniej. Jeśli chodzi o stra-
tegię, pamiętajmy, że większość 
 Subaru sprzedawanych jest w USA, 
gdzie ta tematyka nie jest jeszcze 
tak mocno podkreślana jak w Euro-
pie. Nie możemy się zatem opierać 
tylko na hybrydach, bo na tamtym 
rynku nie spotkałoby się to z odpo-
wiednim przyjęciem. W Kalifornii 
się to zmienia, ale nie tak szybko 
jak w Europie. Poprzez wprowadze-

W pełni świadome 
korzystanie 
z systemów bez-
pieczeństwa jako 
pomocników – to 
cel tych szkoleń. 
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nie samochodów elektrycznych 
cała flotowa emisja ulega radykal-
nemu obniżeniu. Z europejskiego 
punktu widzenia wprowadzenie 
modelu elektrycznego ewidentnie 
ma sens. Dla nas ma to też ten ko-
rzystny aspekt, że będzie to model 
produkowany w fabryce Toyoty, 
więc nie będzie ograniczał mocy 
produkcyjnych  Subaru, a te – pa-
miętajmy – były i są niewystarcza-
jące wobec zainteresowania rynku.

J.P.: Czytałem o ciekawym sojuszu 
firm japońskich – samochodo-
wych i motocyklowych, w tym 
 Subaru – który chce ratować 
silniki o spalaniu wewnętrznym, 
rozwijając je w kierunku zasilania 
wodorem. Myśli Pan, że to ratunek 
dla marek o tak silnym przywiązaniu 
do tego typu napędu, jak  Subaru?

W.R.: W Japonii powstał sojusz 
firm motoryzacyjnych, którego 
celem są prace nad napędami al-
ternatywnymi. Nie jestem pewny, 
w jakim kierunku pójdzie przy-
szłość motoryzacji. Z jednej strony 
najwięcej mówi się w tej chwili 
o samochodach elektrycznych, 
trochę o samochodach na wodór. 
Jedni oceniają je jako rozwiązanie 
przyszłości, ale inni pytają o bez-
pieczeństwo, bo ten gaz trzeba 
przechowywać pod bardzo wyso-
kim ciśnieniem. Mamy też prace, 
zarówno w Japonii, jak i Europie, 
nad paliwami syntetycznymi, które 
mają być wytwarzane w ten sposób, 
żeby finalnie bilans energetyczny 
i emisja CO2 wychodziły na zero. 
W Niemczech już działa pierwsza 
fabryka sztucznych paliw – na ra-
zie lotniczych. Nic nie stoi na prze-

szkodzie, by były i dla samocho-
dów. W tej chwili są one znacznie 
droższe od kopalnych, ale postęp 
technologii może to zmienić. Być 
może za wcześnie na obwieszcza-
nie, że silnik spalinowy jest u kresu 
swojego żywota. Wszystko przy 
pełnym poszanowaniu dla środowi-
ska i klimatu.

Nie jestem przekonany do sa-
mochodów wyłącznie akumula-
torowych. Przyczyna jest bardzo 
prosta. Bardzo długie podróże, 
które odbywamy w ramach Suba-
riady, mają swoje znaczenie: żeby 
gdzieś daleko pojechać i prze-
żyć jakąś przygodę. To element 
tej „subariozy”. Trudno to sobie 
wyobrazić z samochodem elek-
trycznym. Nie zapuścimy się nim 
gdzieś, gdzie nie ma infrastruktu-
ry, np. na Kaukaz.

Zaletą silnika spalinowego poza 
tym, że napędzany nim pojazd ma 
znacznie większy zasięg niż elek-
tryczny i łatwo uzupełnić zapas pali-
wa, jest jeszcze jedno: te samochody 
są zdecydowanie lżejsze. Baterie są 
wciąż bardzo ciężkie. Zawieszenie 
musi przyjąć większą masę, inne 
jest hamowanie, z tym że także 
regeneracyjne, z użyciem silników 
elektrycznych. Ale w sytuacji awa-
ryjnej kluczowe są hamulce trady-
cyjne i one muszą sobie poradzić 
z większą masą. Opony też są bar-
dziej obciążone. Szybciej będą się 
zużywać. Muszą być twardsze, czyli 
mają niższy współczynnik tarcia. 
Mamy zatem bardzo dużo tematów.

J.P.: Kiedy w Polsce planowane 
jest wprowadzenie pierw-
szego, w pełni elektrycznego 
modelu  Subaru – Solterra?

W.R.: Mniej więcej w połowie 
przyszłego roku. Będą to egzem-
plarze wyprodukowane w kwietniu 
lub maju. Mamy już pierwsze zamó-
wienia.

J.P.: Skoro jesteśmy przy modelu 
Solterra, wrócę na chwilę do wątku, 
który już się pojawił.  Subaru ma 

swoje silne zakorzenienie, silną indy-
widualność. Jak z tak ugruntowanym 
wizerunkiem dokonywać poważ-
nego zwrotu w technologii napędu 
z wszystkimi tego konsekwencjami? 
A – jak zapowiedział prezes Nakamu-
ra – w ciągu 10 lat 40% oferty marki 
będzie mieć napęd elektryczny. Jakie 
cechy Pana zdaniem powinny być 
zachowane przez markę, by nadal 
wpisywać się w swoje korzenie?

W.R.: Zacznijmy od tego, że ta 
zapowiedź nie oznacza, iż 40% 
oferty będzie mieć napęd bateryjny. 
To mogą być też hybrydy, w których 
silnik spalinowy napędza genera-
tor, czyli z tzw. range extenderem. 
To także brałbym pod uwagę.

O charakterze samochodu 
decyduje wiele cech. Dla nas 
kluczowy jest na pewno napęd 
na cztery koła. Przy technologii 
elektrycznej nie ma z tym żadne-
go problemu i nie ma znaczenia, 
czy silniki będą zasilane z baterii 
czy przez generator, napędzany 
dodatkowym silnikiem spalino-
wym. Kolejnym elementem jest 
symetria tego napędu. To też bez 
trudu można zachować w samo-
chodach elektrycznych, i tak 
będzie w modelu Solterra. Podob-

nie z bezpieczeństwem: nie tylko 
będzie zachowany jego poziom, 
ale jeszcze uzupełniony pewnymi 
elementami. Pozostaje nam sam 
format silnika BOXER. I możemy 
go zachować, np. do napędu ge-
neratora. Sądzę, że przyszłość 
motoryzacji, nie tylko w  Subaru, 
nie pójdzie jednotorowo. Przykła-
dem niech będą koleje. W jednych 
państwach mamy przewagę trakcji 
elektrycznej, w innych – wysoko-
prężnej. W motoryzacji jesteśmy 
na rozdrożu.

Odpowiednie zachowanie 
 Subaru na drodze, czyli nisko po-
łożony środek ciężkości – to cecha 
charakterystyczna dzięki silni-
kowi BOXER. Gdy Porsche prze-
szło w modelu 911 od chłodzenia 
powietrzem na chłodzenie silnika 
cieczą, najbardziej zagorzali fani 
powiedzieli, że to koniec marki. 
Lecz tak się nie stało. Więcej, 
niektóre modele wcale nie mają 
silników typu bokser. Panamera 
czy SUV-y tej marki sprzedają się 
dobrze. Jeśli mówimy nie o rewolu-
cji, lecz ewolucji i o tym, że naszym 
naczelnym celem jest pozwolić 
użytkownikowi przeżyć jakąś 
przygodę, że chcemy zaoferować 
coś odmiennego od innych samo-
chodów, to umiem sobie wyobrazić 
ewolucję wizerunku i akceptację 
nieco innych rozwiązań. W Anglii 
pod koniec ub. wieku na pytanie 
„czym jest  Subaru?” odpowiedź 
była automatyczna – małe, szyb-
kie samochody. Tak mocne było 
skojarzenie z Imprezą GT. O innych 
modelach prawie się nie mówiło. 
Dziś jest inaczej, czyli ta ewolucja 
już trwa. Jestem pełen zaufania 
do naszej przyszłości, bo nadal 
zapotrzebowanie światowe na auta 
naszej marki jest większe niż 
możliwości produkcyjne. Wszyscy 
wraz z całym światem nieco ewo-
luujemy i nasz wizerunek też może 
podlegać temu procesowi. Pozo-
stawanie przy skostniałych wzor-
cach z przeszłości może okazać się 
niewystarczające w konkurencji 
rynkowej w przyszłości.

Nie jestem prze-
konany do samo-
chodów wyłącznie 
akumulatorowych. 
Przyczyna jest bar-
dzo prosta. Bardzo 
długie podróże, 
które odbywamy 
w ramach Suba-
riady, mają swoje 
znaczenie: żeby 
gdzieś daleko 
pojechać i przeżyć 
jakąś przygodę. To 
element tej „suba-
riozy”. Trudno to 
sobie wyobrazić 
z samochodem 
elektrycznym. Nie 
zapuścimy się nim 
gdzieś, gdzie nie 
ma infrastruktury, 
np. na Kaukaz.
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J.P.: Współpraca z silnym partnerem 
przynosi jeszcze jeden efekt: 
w  Subaru pojawiają się rozwiązania, 
do których dotąd marka nie miała 
skłonności, np. związane z automaty-
zacją parkowania.  Subaru było dotąd 
marką dla ludzi, którzy umieją samo-
dzielnie parkować. Jest więcej funk-
cji elektronicznych, multimedialnych. 
W tej zmianie widzi Pan korzyści czy 
raczej zagrożenie dla wizerunku?

W.R.: To nie jest zagrożenie. 
Klienci oczekują nowości, które sta-
ją się powszechnie dostępne. Auto-
matyczne parkowanie z mojego oso-
bistego punktu widzenia jest niepo-
trzebne, ale być może powiększymy 
dzięki temu grupę klientów o tych, 
dla których jest to ważne. Wierzę, 
że nasi klienci potrafią dobrze jeź-
dzić samochodami. Ale popatrzmy 
na to tak: szerokość luk parkingo-
wych nie zmienia się, a samochody 
są coraz szersze. Często okazuje 
się, że gdy należycie zaparkuje-
my, zajmując jedno miejsce, a nie 
okrakiem na dwóch, trudno z auta 
wysiąść. Nie wiem jeszcze, jak ten 
system działa w modelu Solterra, 
ale być może – gdybym miał taką 
możliwość, w wielu sytuacjach sko-
rzystałbym z opcji, by zawołać: „hej, 
wyjedź z tej luki!” i potem wygodnie 
wsiąść. Jestem za tym.

J.P.: Czy rozwój oferty samochodów 
elektrycznych może zwiększyć 
udział zakupów przez firmy?

W.R.: Mamy dość wysoki udział 
sprzedaży dla firm, ale są to głównie 
podmioty jednoosobowe. Kontakt 
między użytkownikiem samocho-
du i dilerem pozostaje. Nie są to 
anonimowe korporacje czy firmy 
wynajmujące samochody. W prze-
myśle samochodowym była dotąd 
nadprodukcja ( Subaru akurat miało 
odwrotny problem). Generalnie ta 
nadprodukcja była kanalizowana 
przez wielu producentów w ten 
sposób, że samochody były po 
niskich cenach sprzedawane do 
firm wynajmu długoterminowego 
z pakietem ubezpieczeń, obsługi itd. 
Przy dużym wolumenie odbiorcy 

mogli stawiać warunki, oczekiwać 
wysokich upustów w cenie zakupu, 
kosztach serwisu i ubezpieczenia. 
Na tej drodze samochodu do klienta 
pojawia się jednak dodatkowy po-
średnik, który też z czegoś musi żyć. 
Łańcuch się wydłuża i musi być fi-
nansowany przez te elementy: niższy 
zysk producenta i dilera oraz niższy 
zysk z serwisu. Poza tym jest koszt 
związany z powrotem samochodu 
do dilera czy producenta po okresie 
użytkowania. To wszystko oraz 
upusty sięgające łącznie nawet 30% 
ceny funkcjonowały, bo była nadpro-
dukcja i ciśnienie z góry w dół. Poza 
tym łatwiej sprzedać centralnie sto 
aut w jednym kontrakcie niż sto aut 
indywidualnym klientom. I my kie-
dyś mieliśmy taką ofertę. Reprezen-

tujący pewną firmę mój rozmówca 
powiedział, że od innego producenta 
ma 30% rabatu, i choć wie, że tego 
nie dostanie, to jednak minimum, 
którego oczekuje, to 20%. Na co 
ja odpowiedziałem, że rozumiem 
to stanowisko i zaproponowałem, 
żebyśmy porozmawiali o pogodzie. 
Uważałem to za nonsens. Na szczę-
ście nie jesteśmy rozliczani z udziału 
w rynku, choć oczywiście są pewne 
oczekiwania co do sprzedaży. Zależy 
nam przede wszystkim na tym, żeby 
klienta wyjątkowo dobrze obsłużyć, 
a nie żeby go tanio obsłużyć. Reguła 
„Nasz warsztat działa według zasad – 
szybko, tanio, dobrze. Możesz wybrać 
dwie z tych trzech możliwości” wciąż 
obowiązuje. Pieniądze niestety nie 
biorą się z niczego. To domena nasze-

go banku centralnego i rządu, ale pie-
niądze muszą się z czegoś wziąć.

Sytuacja się zmienia. Nie ma 
nadprodukcji. Jeśli chodzi o firmy 
najmu, ten główny motor, jakim 
były upusty, słabnie. Samochody 
stały się droższe. Czy koncerny 
będą tak chętnie je dawać, jeśli 
mogą z lepszym zyskiem dla siebie 
sprzedać je na wolnym rynku? My 
nigdy nie prowadziliśmy polityki 
wysokich upustów i dla nas nie-
wiele się zmienia. U nas ceny są 
spójne, niezależnie od tego, kto jest 
nabywcą. Tylko lojalny klient ma 
pewne preferencje.

J.P.: Gdy rozmawiamy o sprzedaży 
dla firm, spytam o rozwiązania 
zawarte w Polskim Ładzie, jeśli 

chodzi o leasing. Wiem, że wpro-
wadzają one wiele niekorzystnych 
zmian dla klientów, pogarszających 
plan finansowy tego sposobu 
finansowania pojazdu, dotyka 
umowy w trakcie realizacji. Czy 
 Subaru odczuwa ten problem?

W.R.: Spodziewam się, że leasing 
stanie się mniej atrakcyjny dla 
klientów. Mamy też zmianę 
w opodatkowaniu samochodów 
służbowych, jakże u nas popu-
larnych. Dotąd za auto z silnikiem 
1.6 płacono zryczałtowany podatek 
od używania auta służbowego do 
celów prywatnych w wysokości 
250 zł, z większym – 400 zł, teraz to 
„korzystnie” unormowano i 250 zł 
płacimy, jeśli auto ma poniżej 60 kW, 
a 400 zł – jeśli powyżej. A za samo-
chody elektryczne płaci się 250 zł. 
Ale pamiętajmy, że są one drogie 
w porównaniu do spalinowych. 
Oczywiście są prostsze w budowie 
i tańsze w eksploatacji, ale droga 
jest zwłaszcza bateria. Koszty serwi-
sowania będą istotnie niższe. Ale jak 
to będzie wyglądało pod kątem 
zużycia zawieszenia, hamulców 
i opon – mamy za mało danych.

Warunki fiskalne używania 
samochodu służbowego pogarszają 
się. Dla części użytkowników może 
się okazać, że bardziej korzystne 
będzie prywatne posiadanie samo-
chodu i rozliczanie z firmą wyko-
rzystania go do celów służbowych.

J.P.: Przed pandemią zakończyła 
się też historia SPRT. Były już 
podsumowania znakomitych dokonań 
zespołu, a ja chciałbym spytać nieco 
ogólniej: czy sądzi Pan, po tak silnym 
związku  Subaru w Polsce ze sportem 
samochodowym, że we współcze-
snej motoryzacji, z jej trendami, 
jest jeszcze miejsce na marketing 
przez sport samochodowy?

W.R.: Jeśli popatrzymy – mówiąc 
o sporcie samochodowym – na po-
pularność Formuły 1, to wydaje się, 
że trzyma się on mocno. Na samym 
początku motoryzacji bodaj pan 
De Dion, spytany, czemu ściga 
się samochodami, odpowiedział: 

„Bo można”. Mamy zmiany w prze-
pisach i od 2022 roku samochody 
WRC (w specyfikacji Rally1) będą 
hybrydowe. W F1 to już funkcjo-
nuje. Będzie chodziło już nie tylko 
o to, by naciskać gaz i szybko kręcić 
kierownicą oraz hamować na czas, 
ale także o odpowiednie użycie 
„elektrycznego dopalacza”, gdzie 
energię oszczędzać, gdzie ją użyć. 
To już pewna strategia. Promowa-
nie rozwiązań hybrydowych przez 
sport może być skuteczną metodą 
promocji. Nie sądzę, by wzrost zna-
czenia samochodów elektrycznych 
spowodował odwrót od sportu sa-
mochodowego. Będą z nim powią-
zane nowoczesne technologie.

J.P.: Jaka przyszłość czeka Zlot 
Plejad (odbyło się 16) w związku 
z niedającą się przezwyciężyć 
pandemią? Będzie 17?

W.R.: Niestety, zapomniałem 
dziś mojej szklanej kuli, więc nie 
potrafię powiedzieć… W budżecie 
mam tę pozycję zaplanowaną, 
jesteśmy przygotowani. Byliśmy 
przygotowani w latach ubiegłych, 
2020 i 2021, ale nie udało się. Mam 
nadzieję, że rok 2022 będzie dla nas 
bardziej łaskawy i będziemy mieli 
okazję ponownie spotkać się z na-
szymi klientami.

J.P.: W 2015 r. miałem przyjemność 
przeprowadzić wywiad z Leszkiem 
Waliszewskim, podobnie jak Pan 
absolwentem Politechniki Gdańskiej. 
Pracował jako młody inżynier w FSM 
w Tychach, zaangażował się w budo-
wę Solidarności w 1980 r., rok potem 
został wybrany przewodniczącym 
największego regionu związku – ślą-
sko-dąbrowskiego. Mało znana jest 
jego historia, a ciekawa. Internowany, 
zmuszony do emigracji, w USA od 
szeregowego pracownika w prze-
myśle motoryzacyjnym awansował 
na menedżera wysokiego szczebla 
i wrócił do Polski po 1990 r., repre-
zentując Delphi w Polsce i Europie 
Środkowej. Dziś prowadzi własną 
działalność w branży. Gdy po wybo-
rach 2015 r. spytałem go, co radziłby 

Promowanie 
rozwiązań 
hybrydowych 
przez sport może 
być skuteczną 
metodą promocji. 
Nie sądzę, by 
wzrost znaczenia 
samochodów 
elektrycznych 
spowodował 
odwrót od sportu 
samochodowego. 
Będą z nim powią-
zane nowoczesne 
technologie.
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powstającemu rządowi Beaty Szydło, 
wskazał, że biznes najlepiej rozwija 
się tam, gdzie prawo jest stabilne 
i wysoki poziom zaufania społecz-
nego. Radził więc poprawiać te 
aspekty życia społecznego. Niestety, 
od tamtego czasu w tych tematach 
na lepsze nic się nie zmieniło. Jak Pan 
ocenia, na czym dziś opierać biznes 
w mało przychylnym środowisku?

W.R.: Absolutnie zgadzam się 
z tą oceną, że zaufanie społeczne 
i stabilność przepisów są kluczowe 
dla rozwoju biznesu. Stabilność 
prawa także w kontekście mię-
dzynarodowym. Żyjemy i działamy 
w tak międzynarodowym środowi-
sku, że budowa autarkii politycznej, 
bo o ekonomicznej nikt na świecie 
chyba nie może mówić, naturalną 
koleją prowadzi do upadku zaufa-
nia do państwa, w tym i biznesu 
w tym państwie.

My postępujemy w myśl zasady: 
„dura lex, sed lex” – twarde pra-
wo, ale prawo. Nawet najbardziej 
idiotyczne przepisy muszą być 
respektowane. W tych ramach 
staramy się zachować zarówno 
dobre relacje z klientami, naszymi 
partnerami – dilerami (bez nich nie 
funkcjonowałby żaden importer) 
oraz innymi partnerami bizneso-
wymi i z pracownikami. Wzajemne 
zaufanie pozwala nam załatwiać 
wiele spraw szybciej, niż gdybyśmy 
kształtowali nasze stanowiska 
w sporze. W jakimś sensie jest to 
odzwierciedlenie japońskiej filo-
zofii biznesu, gdzie problemy poko-
nuje się wspólnie. Lepszej recepty 
nie mam. Ta, konsekwentnie stoso-
wana, pozwala nam od ponad 20 lat 
funkcjonować pomimo różnych 
trudności i zmian.

J.P.: Czytam Pana felietony w Maga-
zynie „Plejady”, doceniam zacięcie 
publicystyczne. Zdecydowane wyra-
żanie poglądów na wiele spraw życia 
publicznego to nie jest zwyczajna 

rzecz u menedżerów wysokiego 
szczebla. Czy wyrażanie jasnych 
przekonań nie utrudnia prowadzenia 
biznesu – czy to wewnątrz organiza-
cji, czy w relacjach z jej otoczeniem?

W.R.: Nie wykluczam, że kilku 
potencjalnych klientów mogło 
poczuć się urażonych, choć nie 
sądzę, żeby moje felietony były 
aż tak dostrzegane i miały znaczą-
ce oddziaływanie. Ani ja, ani firma 
nie mieliśmy z czysto politycznego 
punktu widzenia żadnych przykro-
ści. Sądzę więc, że mój głos w świa-
towym wielogłosie jest tak mały, 
że niezauważany. Zatem mogę 
sobie na niego pozwolić i na tę 
odrobinę szczerości, autentyzmu 
w ocenie rzeczywistości.

J.P.: Zamknę nasz wywiad klamrą, 
nawiązując do sprawy odnowy Leone 
kapitana Walędzika. Co radziłby 
Pan mnie i kapitanowi – jak ten 
projekt powinien się zakończyć? 
Na pewno elementem kluczowym 
jest dokończenie prac. Co jeszcze 
moglibyśmy sobie wyobrazić?

W.R.: Na pewno wyobrażam 
sobie, że po zakończeniu renowacji 
moglibyście Panowie wraz z samo-
chodem być gośćmi naszego zlotu. 
Już teraz na niego zapraszam. Z ra-
dością zorganizowalibyśmy dodat-
kowe spotkanie dla uczestników 
ze świadkiem tragicznej historii, 
tak trudnej, że wszelkie trudności, 
z jakimi przychodzi nam się mie-
rzyć współcześnie, bledną. Świat 
dzisiejszy, mimo wielu trudności, 
jest radykalnie lepszy.

J.P.: Dziękuję za zaproszenie 
na zlot! Mam nadzieję, że zdrowie 
i siły kapitana pozwolą nam 
z niego skorzystać. Dziękuję za 
rozmowę. Panu i sobie życzyłbym, 
byśmy mieli okazję po raz kolejny 
rozmawiać obserwując stabilizację 
dobrego prawa i ciesząc się rosnącym 
poziomem zaufania społecznego.
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* od 1 stycznia 2021 roku samochody osobowe obowiązuje norma Euro 6d-ISC-FCM, czyli in-service 
conformity. Pozostawia ona wielkość emisji gazów spalinowych bez zmian, natomiast wprowadza 
konieczność utrzymania faktycznej ich emisji w realnym ruchu na poziomie zgodnym z badaniami homo-
logacyjnymi. Zaostrzono dopuszczalny współczynnik dopuszczalnego odstępstwa – z 2,1 wcześniej do 
1,43. Nowe pojazdy muszą być wyposażone w system umożliwiający odczyt realnych danych o emisji. fo
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FORUM TRZEBA ZAMKNĄĆ!
– ROZMOWA ZE ZBIGNIEWEM KARCZEM
Zbigniew Karcz to redaktor naczelny „Plejad”, większości Subarowej braci znany jednak 
bardziej jako „Flipper” lub po prostu Admin. To właśnie on, obok prezesa Rogalskiego, 
jest niewątpliwie największą skarbnicą wiedzy na temat  Subaru Import Polska.
Z firmą związany jest od 2001 roku, choć jej bezpośrednim pracownikiem został dopiero 
w 2005 roku. Zapytany o cokolwiek związanego z  Subaru, godzinami potrafi opowiadać 
z uśmiechem o początkach SIP, ponad 20-letniej historii firmy i wielu wydarzeniach, 
tych bardziej i mniej poważnych, które towarzyszyły jej rozwojowi.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA
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Jest członkiem redakcji 
„Plejad” od chwili ukaza-
nia się pierwszego numeru 

magazynu, stworzył też i rozwijał 
pierwszą aktywną stronę in-
ternetową importera. Okazją do 
dzisiejszej rozmowy są jednak 
przypadające w tym roku okrągłe 
urodziny jego innego „dziecka” – 
dwadzieścia lat temu powołał do 
życia najbardziej niezwykły twór 
w branży motoryzacyjnej w naszym 
kraju, a może i na świecie – Forum 
Subaru  https://forum. subaru.pl .

Agnieszka Jama: Co zdecydowało 
o powstaniu Forum  Subaru? 
Czy moda na popularne dwie 
dekady temu komunikatory?

Zbigniew Karcz: Wtedy faktycz-
nie bardzo dynamicznie rozwijały 
się różnego rodzaju komunikatory, 
a łączność internetowa zaczynała 
coraz intensywniej funkcjonować. 
Ta sfera rozwijała się w bardzo 
szybkim tempie. Komunikatory to 
jednak tylko narzędzia.

Wizja zrodziła się podczas któ-
regoś ze spotkań z prezesem Rogal-
skim. Pojawił się pomysł na stwo-
rzenie społeczności – zebranie 
ludzi związanych z naszą marką 
w jednym, internetowym miejscu, 
jako że nie wszyscy mogli „wpaść 
na kawę” do centrali SIP w Krako-
wie. Internet zapewniał namiastkę 
takich spotkań, rozmów i dzielenia 
się wspólną pasją.

Miałem już wtedy doświadcze-
nie w tworzeniu i prowadzeniu mo-

toryzacyjnych forów dyskusyjnych, 
a używany mechanizm zdawał 
się idealnie pasować do realizacji 
takiej wizji. Myślę, że to właśnie 
połączenie pomysłu i narzędzia 
doprowadziło do powstania Forum 
 Subaru. Oficjalne Forum  Subaru 
Import Polska, bo taką nosi pełną 
nazwę (lub The Forum, jak nazywa-
my go w rozmowach), narodziło się 
27 października 2002 roku.

A.J.: Forum miało być nie tylko 
miejscem służącym nawiązywaniu 
kontaktów pomiędzy użytkowni-
kami samochodów  Subaru, ale też 
narzędziem pozwalającym zdobyć 
specjalistyczną wiedzę na temat 
czterech kółek spod znaku Plejad?

Z.K.: Tak, można tak powiedzieć. 
 Subaru od początku było marką, 
która miała swoją filozofię. Podobnie 
jest z każdym produktem, który po-
wstaje w Japonii – zawsze stoi za nim 
jakaś filozofia, sens tworzenia, idea, 
która mu przyświeca. Zazwyczaj 
chodzi o coś więcej niż marketing 
i wizerunek, raczej o coś, co w życiu 
jest faktycznie potrzebne. W naszym 
przypadku tą ideą było bezpieczeń-
stwo. Tę filozofię  Subaru (All-Around 
Safety) realizuje stały, symetryczny 
układ napędu na wszystkie koła 
zapewniający neutralne zachowanie 
samochodu, a przyświeca ona każ-
demu naszemu działaniu.

Oferowane przez nas dynamicz-
ne samochody, budowane na bazie 
olbrzymiego już wtedy doświad-
czenia w rajdach samochodowych, 

przekazane osobom, które wcze-
śniej skonfrontowane były z mniej 
dynamicznym światem czterech 
kółek, pokazały nam potrzebę 
stworzenia miejsca, gdzie możemy 
tę świadomość podnosić i zaszcze-
piać odpowiedzialność.

Na stronie   Subaru.pl  
praktycznie co drugi 
dzień zamieszczali-
śmy nową informa-
cję, kolejnego new-
sa. Tych wiado-
mości pojawiało 
się naprawdę 
bardzo dużo. 
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Cały czas coś się działo. Było też 
dużo rajdów, a zatem było o czym 
pisać. Forum było z kolei taką 
kropką nad „i”. Tam można było nie 
tylko o czymś napisać, ale i otrzy-
mać odpowiedź, podyskutować. 
To była kolejna innowacja  Subaru. 
Standardem „w branży” była komu-
nikacja jednostronna, my byliśmy 
otwarci na sygnał zwrotny. Ta chęć 
komunikacji obustronnej była wte-
dy dla nas bardzo ważna.

A.J.: Jak wspomina Pan pierwsze 
tygodnie funkcjonowania Forum? 
Jakie było nim zainteresowanie?

Z.K.: Pamiętam, że w począt-
kowym okresie funkcjonowania 
Forum kilkukrotnie zostałem 

upomniany przez mojego wcze-
śniejszego szefa za moje posty 
pojawiające się po czwartej nad 
ranem. Takie były początki – każ-
dy angażował się całym sobą. Nie 
dziwi mnie zatem, że na początku 
odzew był bardzo dobry. W tam-
tym okresie miałem przyjemność 
uruchamiać kilka dużych forów 
dyskusyjnych (jednym z nich było 
forum Krzysztofa Hołowczyca) – 
rajdy wtedy królowały, a sukcesy 
 Subaru w tej dziedzinie też odgry-
wały dużą rolę w długich, często 
nocnych, rozmowach.

Nie pamiętam takiego momen-
tu, w którym zatrzymaliśmy się 
ze względu na brak tematów do 
dyskusji, powodów do spotkań. Ze-

brała się grupka ludzi, wytworzyły 
się relacje, ekipa zaczęła się stop-
niowo powiększać, spędzać razem 
czas i dzielić wspólną pasję.

Zbieraliśmy się w różnych loka-
lizacjach: w Krakowie, w siedzibie 
 Subaru przy ulicy Konopnickiej, 
Forumowicze przyjeżdżali do sa-
lonu/centrali jak do znajomych 
z rodziny. Forum było „tylko” inter-
netowym miejscem, w którym ta 
rodzina się spotykała. Było jedną 
z form komunikacji ludzi, których 
serce biło szybciej na dźwięk bulgo-
tu boksera.

Miło wspominam pomysły gru-
py krakowskiej – czy to wieczorne 
wyjazdy na „kiełbaskę i kacyka” 
pod Halę Targową, czy imprezy 

Forum  było jedną 
z form komunikacji 
ludzi, których 
serce biło szybciej 
na dźwięk bulgotu 
boksera.
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„rajdowe” w, nieistniejącym już 
niestety klubie, Rallycafe. Pojawiły 
się też „Piątki u Emila” – dokład-
niej spotkania w salonie  Subaru 
w Krakowie, dzięki którym mogli-
śmy się lepiej poznać „na wizji”, 
ale też porozmawiać o motoryzacji, 
czy zwyczajnie spędzić miło czas 

w przepięknych okolicznościach 
Subarowej motoryzacji.

Forum gromadziło wszystkich: 
użytkowników naszych samocho-
dów, ich miłośników, dealerów, 
pracowników importera. Jego grupy 
„integracyjne” spotykały się też 
w całym kraju, czy to w kolebce 

Subarowej braci, w Srebrnej Górze, 
czy na Cynamonowym Slajdzie, 
realizowanym na Torze Słomczyn, 
czy wreszcie w salonach dealer-
skich. Forum rozpędzało się jak 
prawdziwe  Subaru. (śmiech)

A.J.: Czy pamięta Pan, który 
z pierwszych poruszanych 
na Forum wątków cieszył się 
największym zainteresowaniem?

Z.K.: Szczerze? Nie! (śmiech) 
Wszystko na Forum odbywało się 
bardzo szybko. Nie przypominam 
sobie żadnych spektakularnych 
wzlotów ani upadków w tamtym 
okresie. Wszystko rozpędzało się 
liniowo i trudno byłoby mi wskazać 
jakiś jeden szczególny moment.

Miałem natomiast okazję anali-
zować statystyki odwiedzin i przez 
cały okres tych ponad dwudziestu 
lat rozwój Forum był bardzo rów-
nomierny. No... może poza mo-
mentami, kiedy Forum musieliśmy 
wyłączyć, aby przenieść się do 
nowych serwerowni – wtedy sta-
tystyki trochę malały, ale podobno 
wzrastały wskaźniki PKB.

A.J.: A może któryś z wątków pobił 
absolutny rekord, jeżeli chodzi o czas, 
który poświęcili mu użytkownicy?

Z.K.: Gdybym miał teraz wska-
zać taki wątek, byłby nim z całą 
pewnością ten zatytułowany „po-
zdrawiamy się”. Jest to temat na na-
szym forum głównym, który mocno 
wpisuje się w filozofię  Subaru.

Jednym z elementów powitania 
mailowego, które wysyłamy klien-
tom po zakupie samochodu, jest 
wskazanie na to, że pozdrawiamy 
się na drodze (poprzez mrugnięcie 
światłami czy machnięcie ręką). 
Było to czymś, na co inni kierowcy 
reagowali trochę… dziwnie i cza-
sami w sposób niezbyt pozytywny. 
W przypadku kierujących naszy-
mi samochodami życzenie sobie 
„wszystkiego dobrego” podczas mi-
jania się na drodze było natomiast 
zawsze bardzo dobrze odbierane.

Ten wątek w dalszym ciągu jest 
z nami i niezależnie od tego, czy uda 
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nam się pozdrowić na drodze – tu-
taj zawsze można to zrobić. Można 
powiedzieć, że jest to kwintesencja 
Forum  Subaru – to społeczność 
pozytywnie do siebie nastawiona.

A.J.: Ile osób zaangażowanych 
jest w Forum od strony tech-
nicznej? Kto nad nim czuwa?

Z.K.: Wbrew pozorom zespół nie 
jest duży. Zmieniało się to przez 
lata (chociaż od dłuższego już cza-
su jesteśmy w tym samym gronie), 
ale zazwyczaj tworzy go około 
dziesięciu osób. Aktualnie „formal-
nie” jest to sześciu moderatorów, 
trzech „junior adminów” i dwóch 
administratorów, ale w prakty-
ce dziewięć osób, które realnie 
i aktywnie pracują na rzecz The 
Forum, i jeden taki, którego zada-
niem jest pilnowanie, aby kawy im 
nie zabrakło. (śmiech)

Tak wygląda grupa, która pilnuje 
przestrzegania regulaminu, ale też 
aktywnie tworzy tę społeczność, 
bo to są również Forumowicze, to 
nasi klienci, to członkowie rodziny 
 Subaru, bez których nie byłoby po-
wodu do tej rozmowy.

A.J.: A jak wygląda to po 
stronie odbiorców?

Z.K.: Aktualnie mamy ponad 
czterdzieści tysięcy użytkowni-
ków (Forumowiczów) i ponad trzy 
miliony wiadomości – te liczby 
systematycznie rosną. Początkowo 
całe Forum zajmowało kilka MB, 
po dziesięciu latach sama baza 
danych miała już 500 MB, a aktu-
alnie jej rozmiar przekracza 11 GB, 
plików – 240 GB.

Wśród Forumowiczów mamy 
wiele osób, które pamiętają pierw-
sze dni funkcjonowania tej platfor-

my i nadal są aktywne. Są z nami 
również takie osoby, które już/jesz-
cze nie mają  Subaru. Mają tu swo-
ich przyjaciół, znajomych i darzą 
sentymentem to miejsce. Samocho-
dy są dla nas „tylko” dodatkiem – 
pretekstem do rozmów. Zawsze 
śmieję się, że wszyscy zaliczamy 
się do jednego wielkiego grona 
osób, które zachorowały na choro-
bę zwaną  Subaru. (śmiech)

To ludzie tworzą to fantastyczne 
miejsce w internecie, do którego 
zawsze, bez względu na okoliczno-
ści wokół nas panujące, przyjemnie 
jest wracać. Jeśli „pobuszujemy” 
trochę w sieci, szybko zorientujemy 
się, że tak naprawdę ten wirtu-
alny świat, poza Forum  Subaru, 
wcale nie jest taki przyjazny. Nam 
wszystkim – Forumowiczom, 
udało się stworzyć w tym świecie 
taki wyjątek – miejsce, do którego 

Media społeczno-
ściowe są bardzo 
dynamicznym 
narzędziem. Zmie-
niają się w sposób 
wyjątkowo szybki, 
treści jednak 
równie szybko 
„umierają”. Posty 
na Forum nato-
miast mają bardzo 
długi cykl życia. 
W tym momencie 
nadal mamy na 
nim (na pierwszej 
stronie!) tematy, 
które zostały 
zapoczątkowane 
w pierwszych 
latach jego ist-
nienia.
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zawsze przyjemnie jest zajrzeć, 
porozmawiać.

Od początku wszyscy stara-
my się zachować tu odpowiedni 
poziom kultury, co z pewnością 
też przekłada się na ten sukces. 
Sukces, bo w pewnym momencie 
pojawiły się obawy, że nasze forum 
dyskusyjne wyparte zostanie przez 
media społecznościowe. Na szczę-
ście tak się nie stało i to zasługa 
wszystkich Was!

A.J.: Jak poważne było 
to zagrożenie?

Z.K.: Ja raczej byłem niepopraw-
nym optymistą. Kiedy zaczęły roz-
wijać się portale społecznościowe 
i generalnie wszelkiego rodzaju 
social media, zaczęliśmy jednak 
poważnie zastanawiać się, jaka 
przyszłość czeka nasze forum dys-
kusyjne. Zadawaliśmy sobie pyta-
nia: czy będzie dalej funkcjonowało 
i na jakich zasadach? Musimy pa-
miętać, że Forum jest narzędziem 
służącym nam do dyskusji, nie do 
realizacji zadań marketingowych.

Dzisiaj wiemy, że są to dwa od-
rębne twory (forum dyskusyjne 
i portale społecznościowe – przyp. 
red.), które mogą działać obok sie-
bie, praktycznie niezależnie. Media 
społecznościowe są bardzo dyna-
micznym narzędziem. Zmieniają się 
w sposób wyjątkowo szybki, treści 
jednak równie szybko „umierają”. 
Posty na Forum natomiast mają 
bardzo długi cykl życia. W tym 
momencie nadal mamy na nim 
(na pierwszej stronie!) tematy, które 
zostały zapoczątkowane w pierw-
szych latach jego istnienia. Jest ono 
zatem ogromną kopalnią wiedzy. 
Owszem, były takie momenty w jego 
historii, kiedy zastanawialiśmy się 
„co dalej?”. Nasi Forumowicze wy-
raźnie jednak pokazali, że to miej-
sce będzie dalej działało, bo ta spo-
łeczność widzi dla niego przestrzeń 
do istnienia w zatłoczonej sieci.

A.J.: Wspomniał Pan wcześniej 
o kulturze na Forum. Czy kiedykol-
wiek zdarzyło się, że trzeba było 

w tej kwestii ingerować? Czy bywało, 
że ktoś nie zachował się zgodnie 
z przyjętymi tutaj zasadami?

Z.K.: Oczywiście, że takie zda-
rzenia mają miejsce. Przy tak dużej 
grupie ludzi różnice zdań są wpisa-
ne w naturę Forum. Sam regulamin 
daje czytelny sygnał, czego ocze-
kujemy od Forumowiczów, nie jest 
jednak bardzo restrykcyjny. Głów-
ną rolę w pilnowaniu jego prze-
strzegania odgrywają moderatorzy. 
To na ich barkach spoczywa obo-
wiązek wyciągania konsekwencji 
i z tego obowiązku wywiązują się 
wspaniale.

Po tylu latach funkcjonowa-
nia Forum wytworzyła się jednak 
na nim też samokontrola. W pol-
skim internecie jest to rzadko spo-
tykana sytuacja, ale u nas akurat 
ma ona miejsce. Chodzi o to, że ze-
spół moderatorów nie jest w stanie 
przeczytać wszystkich wiadomo-
ści, które pojawiają się na Forum. 
Jest to fizycznie niemożliwe. Trik 
polega na tym, że mamy dużo więk-
szą grupę moderatorów – niefor-
malnych. To Forumowicze – to oni 
często sami pilnują przestrzegania 
zasad, regulaminu i zwyczajnie – 
kultury dyskusji. Są aktywnie 
zaangażowani w to, co na Forum 
się dzieje i mają na to realny wpływ. 
To powoduje, że osoba, która nie 
do końca rozumie/czuje zasady 
tego miejsca, tudzież netykieta jest 
jej obca, jest w naturalny sposób 
zniechęcana do udzielania się 
na Forum.

A.J.: Co zaskoczyło Pana na Forum? 
Czy kiedyś wydarzyło się tam coś, 
czego się Pan nie spodziewał?

Z.K.: Jak powiedział Izaak 
Newton: „To, co wznosi się, musi 
spaść” i któregoś dnia szafa, w któ-
rej był umieszczony komputer z Fo-
rum, postanowiła sprawdzić, czy się 
wzniesie… Niestety… spadła. Tego 
się nie spodziewałem. (śmiech)

Poza samą szafą nic nie ucier-
piało. Domyślam się, że nikt też nie 
odczuł tej przerwy, świadomość 
potencjalnych konsekwencji przy-

spieszyła jednak decyzję o prze-
niesieniu się do pełnoprawnej 
serwerowni.

Całkiem już serio – owszem, 
było wiele zaskoczeń, jednak to 
wyłącznie zdarzenia pozytywne. 
To też jest właśnie fenomenem 
tego miejsca. Sięgając pamięcią 
do takich pozytywnych zasko-
czeń, przypominam sobie moment, 
w którym zastanawialiśmy się nad 
przyszłością Forum i nad tym, czy 
w obliczu wspomnianych wcze-
śniej dylematów zmieniającego się 
internetu będzie miało ono szansę 
nadal tam funkcjonować. Zbiegło 
się to w czasie z koniecznością 
wprowadzenia aktualizacji i wgra-
nia nowego oprogramowania. To 
z kolei wymagało przeniesienia 
serwera na inną maszynę. Inny-
mi słowy, musieliśmy uporać się 
z pewnymi aspektami technicz-
nymi i na chwilę nasze Forum 
wyłączyć.

W komunikacie na stronie umie-
ściliśmy informację, że w związku 
z przeprowadzoną (nie tak całkiem 
na poważnie) ankietą, z której wy-
nikało, że w opinii użytkowników 
Forum trzeba zamknąć, niniejszym 
to czynimy. I wtedy rozpętało się 
piekło! (śmiech) Otrzymywaliśmy 
prywatne informacje na komu-
nikatorach, SMS-y, ale też liczne 
maile czy formalne pisma i skargi 
na tę decyzję. Wszystko to pokaza-
ło nam, jak bardzo to miejsce jest 
potrzebne. Głosy sprzeciwu pocho-
dziły nawet od jego biernych użyt-
kowników, którzy z Forum czerpali 
fachową wiedzę, ale aktywnie się 
na nim nie udzielali.

Od tamtego momentu staramy 
się aktualizacje czy wszelkiego 
rodzaju przerwy w działaniu Forum 
komunikować wcześniej.

A.J.: Czy o całej tej akcji 
poinformowany był wcześniej 
prezes, czy dowiedział się 
o niej dopiero w momencie 
otrzymania pierwszej skargi?

Z.K.: Był to okres, w którym po-
zwalaliśmy sobie na troszkę wię-

PLEJADY 1/2022facebook.pl/MagazynPlejady 33



cej dystansu do świata. (śmiech) 
Prezes miał świadomość podej-
mowania przez nas działań „roz-
luźniająco-humorystycznych”, 
co więcej – często sam brał w nich 
udział (przypomnijmy chociażby 
komunikaty 1-kwietniowe). Mieli-
śmy jednak nadzieję, że zdążymy 
w porę zareagować i przyznać, 
że podana informacja to tylko żart. 
Tymczasem niemalże natychmiast 
wiele osób postanowiło uznać ją 
za prawdziwą i podjąć stanowcze 
działania. Taka nagła reakcja 
pokazała, że dla użytkowników 
Forum jest po prostu ich domem 
i nigdy nie oddadzą go bez walki. 
Co ciekawe, ta przerwa techniczna 
nie trwała długo, ale wystarcza-
jąco, aby wiadomości zdążyły do-
trzeć do prezesa.

Było to bardzo ciekawe przeży-
cie, jednak w przyszłości raczej już 
tego typu żartów nie planujemy. 
(śmiech) Od tamtego momentu czę-
sto tylko żartobliwie komentujemy 
ankiety hasłem „FTZ”, tj. „Forum 
Trzeba Zamknąć”.

A.J.: Czy szata graficzna, układ 
tematów i inne techniczne aspekty 
Forum pozostaną w najbliższym 
czasie bez zmian, czy też Forum 
czeka kolejna aktualizacja?

Z.K.: Forum to tak naprawdę 
długa historia wielu małych i kilku 
dużych zmian. Tematy co jakiś 
czas pojawiają się nowe, szata gra-
ficzna jest raczej dodatkiem, więc 
nie ulega zbyt często zmianom. 
Technicznie Forum zaczęło istnieć 
na serwerze, obok którego kiedyś 
siedziałem (tak, ten sam – lata-
jący) – na nim znajdował się cały 
system Forum, strona internetowa, 
poczta i jeszcze kilka innych apli-
kacji  Subaru.

Kilkukrotnie przenosiłem Forum 
do nowych serwerowni, zmienia-
ne też były maszyny (serwery). 
W 2012 roku wymieniliśmy „sil-
nik” Forum na płatny, ale przede 
wszystkim na bezpieczniejszy niż 
dotychczasowy. To mechanizm, 
na którym do tej pory uruchomione 

jest Forum. Spełnia on 
w stu procentach nasze 
oczekiwania i odpowia-
da naszym potrzebom.

Dzisiaj jesteśmy 
w punkcie, do którego 
chcieliśmy dotrzeć. 
Wszystko działa stabil-
nie, jest funkcjonalne, 
bezpieczne i nie mamy 
problemów z obsługą 
w serwerowni, gdzie 
stacjonuje Forum. Tam 
też pracują ludzie rów-
nie pozytywnie zakrę-
ceni jak my, dobrze rozumiejący 
specyfikę wybranych przez nas 
rozwiązań.

Dotarliśmy do momentu, w któ-
rym możemy pozwolić sobie na roz-
wój również innych – wewnętrz-
nych systemów. A zatem, wracając 
do pani pytania, nie planujemy 
w najbliższej przyszłości większych 
zmian technicznych na Forum. 
W planach na ten rok mam za to 
wdrożenie kilku innych aplikacji 

wewnątrz sieci. Są one podstawą do 
dalszego rozwoju  Subaru w prze-
strzeni cyfrowej, ale to już temat 
na inną rozmowę.

A.J.: Wspominając dzisiaj dzieje 
Forum, nie sposób nie nawiązać 
do „świnki”. Czy dla jeszcze 
niewtajemniczonych mógłby 
Pan przypomnieć jej historię?

Z.K.: Świniak i  Subaru mają 
za sobą ponad 20-letnią histo-
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rię – początki sięgają startów 
Pettera Solberga w barwach SWRT. 
W 2000 roku podpisał on umowę 
o współpracę z japońskim czasopi-
smem dla fanów komiksów manga, 
które używało tego znaku na swo-
ich łamach.

Świniak pojawił się na ze-
wnętrznym lusterku kierowcy i od 
tego czasu, w ramach utożsamia-
nia się ze startami Pettera, SWRT 
i tym samym fani  Subaru zaczęli 
umieszczać ten znak na lusterkach 
własnych pojazdów. Jako że ta kul-
tura najsilniej reprezentowana była 
w kręgu Forumowiczów – z czasem 
„uświnione”  Subaru było identy-
fikowane z przedstawicielami na-
szego Forum. Świniaka zgłosiliśmy 
więc do Urzędu Patentowego i od 

2015 roku jest on oficjalnie zareje-
strowanym znakiem towarowym 
należącym do  Subaru Import Polska.

A.J.: Jak ocenia Pan obecną 
sytuację – czy w dobie pandemii 
zaobserwował Pan wzrost 
zainteresowania Forum?

Z.K.: Przyznam szczerze, że nie 
zaobserwowaliśmy w statystykach 
jakiejś zasadniczej zmiany. Forum 
jest już pełnoletnim organizmem, 
który wyrobił sobie odporność 
na negatywne sygnały z zewnątrz. 
Jest to taka nasza enklawa odpo-
wiedniego zachowania, kultury, 
sposobu komunikacji i porusza-
nych tematów. Oczywiście to, co 
dzieje się wokół, przekłada się 
na to, o czym piszemy, i te „cięż-

szego kalibru” wątki też są podej-
mowane.

Kumulację wszystkich emocji, 
które towarzyszą nam w codzien-
nym życiu, dało się wyraźnie za-
uważyć też na Forum. Skala tego, 
co smutne i niełatwe, jest zdecydo-
wanie większa w okresie pandemii 
i było nam na początku trochę 
trudniej rozmawiać. Zauważyłem, 
że wielu użytkowników w tym wy-
magającym czasie traktuje je jed-
nak jako odskocznię od, nie zawsze 
fajnej i przyjemniej, rzeczywistości. 
Forum od początku było miejscem, 
w którym spotykaliśmy się po to, 
aby pobyć w gronie równie zakręco-
nych ludzi i cieszyć się z tej naszej 
obecności… Nawet, jeżeli to „grono” 
liczy ponad 40 tysięcy osób.
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A.J.: Co doradziłby Pan osobom, 
które chciałyby administrować 
podobnymi forami? Jak brzmiałby 
Pana autorski przepis na sukces?

Z.K.: Myślę, że trzeba zacząć 
od siebie: powyłączać wszystkie 
narzędzia marketingowej analizy 
i skupić się na tworzeniu szczerej, 
otwartej i szanującej się społecz-
ności, angażując w to siebie całego.

Na Forum  Subaru jesteśmy ludź-
mi, jesteśmy szczerzy, rozmawiamy 
otwarcie. Kiedy popełniamy błędy, 
to przyznajemy się, przepraszamy 
i poprawiamy się, ale zawsze podej-
mujemy dialog. Jeżeli chcemy stwo-
rzyć takie forum typowo dyskusyj-
ne, to jego słowem kluczem musi 
być… dyskusja. Pamiętamy, że po 
drugiej stronie klawiatury siedzi 
człowiek, w żadnym przypadku nie 
można go traktować przedmiotowo, 
statystycznie!

Do prowadzenia dialogu po-
trzebny jest szacunek do drugiej 
osoby – wtedy z powodzeniem bę-
dziemy mogli rozmawiać na każdy 
temat i tworzyć przyjazne miejsca.

A.J.: Ile czasu dziennie 
poświęca Pan Forum?

Z.K.: Nie mogę szczerze od-
powiedzieć na to pytanie! Jak 
wspomniałem wcześniej, czasami 
można za to dostać reprymendę. 
(śmiech) Odkładając jednak żarty 
na bok, Forum jest częścią mojego 
życia, również prywatnego, i nie 
potrafię oszacować dokładnie, 
ile czasu na nie poświęcam. Je-
stem tam stale zalogowany, jed-
nak nie jestem już tak aktywny 
w dyskusjach jak kiedyś. Forum 
to ludzie, a z tymi bardzo często 
przyjaźnimy się prywatnie. Nie ma 
takiej czytelnej granicy między 
obowiązkami a przyjemnościami 
związanymi z działaniem na rzecz 
Forum.

Ostatnimi laty dużo więcej cza-
su poświęcam jednak na aspekty 
techniczne jego istnienia niż na te 
„społecznościowe”. Bardzo brakuje 
mi części „integracyjnej”… Może 
trzeba będzie wrócić do systema-

tycznych spotkań… Tylko jak jeść 
kiełbaski z… maseczką? (śmiech)

Myślę, że nie tylko w moim przy-
padku jest to rodzaj uzależnienia, 
takiego świadomego. (śmiech) To 
przywiązanie do wspaniałych lu-
dzi – ciekawej społeczności, z którą 
wspólnie przez te dwie dekady 
zbudowaliśmy coś niepowtarzalne-
go, z czego jesteśmy dumni: naszą 
rodzinę  Subaru!

A.J.: Co wyróżnia Forum 
 Subaru na tle innych?

Z.K.: Odróżniają nas trzy aspek-
ty: formalne, moralne i społeczno-
ściowe. Jeżeli nic się nie zmieniło, to 
nasze Forum jest jedynym na świe-
cie tego typu miejscem. Mówiąc 
„tego typu” mam na myśli to, że for-
malnie prowadzone jest ono przez 
importera, czyli oficjalnego przed-
stawiciela firmy motoryzacyjnej. 
To powoduje obligacje prawne, które 
mamy wobec producenta. Informa-
cje publikowane na forach, których 
właścicielami są grupy nieformalne, 
nie mają zazwyczaj takich zobowią-
zań. My nie tylko nie możemy pu-
blikować nieprawdy (bądź prawdy, 
której jeszcze nie możemy zdradzić), 
ale wiedząc, że takowa ukazuje się 
na Forum – musimy na nią reago-
wać. Ponosimy zatem formalną, 
prawną odpowiedzialność za treści. 
Nie wspominam już o lokalnych 
przepisach (np. prawo prasowe).

Drugim aspektem jest aspekt 
moralny. Czujemy się odpowie-
dzialni za pracowników całej sieci, 
jak i za ich rodziny, które żyją dzię-
ki  Subaru – stąd nasze stanowcze 
stanowisko wobec działań konku-
rencji na łamach Forum. Nie sprze-
dajemy prywatności Forumowi-
czów. Nie publikujemy tu zewnętrz-
nych reklam. Środki na utrzymanie 
Forum w stu procentach pochodzą 
z naszej działalności (czyli też 
z pracy naszych dealerów). Musimy 
zatem dbać o wizerunek, aby… być.

Ostatnim i najważniejszym 
aspektem są ludzie. Ciężko byłoby 
wyliczyć wszystkie akcje wsparcia, 
które tutaj powstały. Myślę, że tym, 

którzy pamiętają, jaką siłę ma Forum 
 Subaru, wystarczy wspomnieć dzia-
łania dla jednego z naszych, niestety 
nieobecnych już, przyjaciół – Oska-
ra, którego wielka walka z chorobą 
chwyciła wielu z nas za serce.

Zgromadzeni wokół  Subaru two-
rzą filar inności tego miejsca. Udało 
nam się przyciągnąć bardzo wy-
jątkowe osoby, które kreują wspa-
niałą atmosferę i ta grupa tworzy 
wyjątkowe rzeczy. To największa 
wartość Forum  Subaru.

Nasz jubileusz to 
powrót do przeszło-
ści, wspomnień, 
to świadomość 
zaistnienia wielu 
znajomości i przy-
jaźni, które do tej 
pory funkcjonują, 
a czasami prze-
rodziły się nawet 
w związki. Forum 
to kawał historii, 
wspólnego uczenia 
się innego spojrze-
nia na świat.
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ROZMOWY

A.J.: Co po dwudziestu latach funk-
cjonowania Forum jego administrator 
chciałby powiedzieć Forumowiczom?

Z.K.: Chciałby powiedzieć, 
że jest pod ogromnym wrażeniem 
tego, że po tych latach naszej foru-
mowej przygody dalej udowodniają, 
że Forum  Subaru ma siłę, że prze-
trwa wszystko, że absolutnie się nie 
„przejadło”.

Jest mi ogromnie miło, że było 
mi dane przez te wszystkie lata 
poznać rzesze wspaniałych osób, 

móc pozostawić w pamięci tak 
wiele pozytywnych wspomnień 
i obserwować, jak duży wpływ 
na ludzi może mieć takie jedno 
małe miejsce w internecie.

Nasz jubileusz to powrót do 
przeszłości, wspomnień, to świa-
domość zaistnienia wielu znajo-
mości i przyjaźni, które do tej pory 
funkcjonują, a czasami przerodzi-
ły się nawet w związki. Forum to 
kawał historii, wspólnego uczenia 
się innego spojrzenia na świat. 

Mimo różnicy zdań w wielu kwe-
stiach potrafimy ze sobą rozma-
wiać. I to jest fenomen tego miej-
sca. Za możliwość bycia chociaż 
małą częścią takiej społeczności – 
dziękuję!

A.J.: Dziękuję za rozmowę. Jestem 
pewna, że Forum wszystko przetrwa 
i za kolejne dwie dekady znowu 
będziemy mogli o nim porozmawiać.

Z.K.: Dziękuję i… pozdrawiam 
Forum  Subaru!
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SREBRNE WESELE?
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych w skali świata modeli kończy w 2022 roku 25 lat. 
Narodził się w 1994 roku jako koncept, tuż po Outbacku, a na rynki świata wszedł 
w 1997 roku. Jednocześnie na wszystkie, choć w różnych wersjach. Wszędzie spowodował 
zmianę w myśleniu o autach tej klasy.

TEKST: MACIEJ PERTYŃSKI
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MODELE

Tak – Streega ma już ćwierć 
wieku! Niemal nikt go nie zna 
pod tą nazwą – występował 

pod nią tylko w programie rozwoju 
modelu i podczas prezentacji pro-
totypu na tokijskim salonie samo-
chodowym w 1995. Zrobił wówczas 
świetne wrażenie na środowisku 

i po dopracowaniu koncepcji  Subaru 
wdrożyło jego produkcję i rozpoczę-
ło sprzedaż pod nazwą „Foresuta”. 
Według szefostwa firmy nazwa 
modelu miała od razu wywoływać 
skojarzenia ze zdolnością do jazdy 
w terenie (ale przy zachowaniu peł-
nego fachowości szacunku dla śro-

dowiska naturalnego) oraz z umie-
jętnościami zawodowego kierowcy. 
„Leśniczy” doskonale się wpisuje 
przecież w takie rozumienie…

Wyjaśniam do końca… Chodzi 
oczywiście o Forestera (ang. „leśni-
czy”). Japońska wymowa wyrazów 
pochodzących z innych języków nie 

jest od razu zrozumiała, niemniej 
właśnie tak, jak napisałem powyżej 
(„Foresuta”), nazywał się oficjalnie 
w Japonii i model, i program rozwo-
ju. A w największym skrócie – po-
dobnie jak to było w przypadku Out-
backa (Legacy Outback) –  Subaru 
wzięło na cel gwałtownie rosnącą 
liczbę klientów, którzy może jeszcze 
tego sobie do końca nie uświa-
damiali, ale nie znosząc SUV-ów, 
koniecznie chcieli użytkować auto 
oferujące wszystkie zalety SUV-a, 
ale bez wad SUV-a…

 Subaru już dużo wcześniej wy-
czuło ten trend, proponując właśnie 
model Legacy Outback. W klasie 

kompaktowej, czyli o poziom niżej, 
bezwzględnie dominowała Toyota 
ze swoim znakomicie wygląda-
jącym modelem RAV4, a na pięty 
nadeptywała jej Honda z CR-V. Oba 
te auta były jednak tylko świetnie 
wystylizowanymi ofertami dla tych, 
którzy chcą się wyróżniać,  Subaru 
celowało w innych klientów.

W takich ludzi, którzy zachwy-
cali się możliwościami i etosem 
Imprezy (szczególnie WRX oczy-
wiście), ale zarazem w głębi ducha 
wiedzieli, że pojeździć cztero-
kołowymi poślizgami jest fajnie, 
ale na co dzień jeszcze fajniej mieć 
wygodne fotele, zawieszenie wy-

konane ze sprężyn, a nie z betonu 
i praktyczne nadwozie. No i do-
strzegali, iż fenomenalnie sprawny 
w sporcie motorowym symetryczny 
napęd na wszystkie koła ma jesz-
cze inny potencjał.

Firmy  Subaru nikt nie musiał 
do tego przekonywać, czego jasno 
dowiodła, oferując Outbacka – 
już wtedy ogromny hit rynkowy. 
Ale w przypadku Imprezy było 
nieco inaczej niż z luksusowym 
Legacy. Bo Impreza była najzwy-
czajniej w świecie ikoną sportową, 
a pomysł, by z niej zrobić SUV-a, był 
czymś kompletnie nowatorskim. 
Dziś już nikogo nie szokuje  Subaru 



XV jako podniesiona wersja Im-
prezy, ale wówczas… W dodatku 
pomysł na Streegę/Forestera obej-
mował kompletną zmianę idei auta. 
Nie w sensie wielkości kół, więk-
szego prześwitu i nakładek na błot-
niki, jak w Outbacku, a w znacze-
niu zupełnie nowatorskiej idei. 
Jasne, wykorzystującej technikę 
Imprezy, ale…

Cały wymyślony przez  Subaru 
przepis na Forestera był inny niż 
w Outbacku. Bliższy staremu opo-
wiadaniu o zupie na gwoździu, gdzie 
do „garnka” wrzucano z ogromną 
dezynwolturą wszystko to, co aku-
rat wpadło do głowy projektantom. 
Nie da się ukryć, że musieli sami 
przynależeć do tej grupy poten-
cjalnych klientów, którą wymyślili 
na początku. Chcieli zrobić auto dla 
siebie samych – auto opierające się 
na sprawdzonej technice z najwyż-
szej półki i o renomie wykraczającej 
poza skalę osiągalną dla jakiegokol-
wiek potencjalnego rywala, ale za-
razem niedrogie, dramatycznie 
wręcz praktyczne, o oszałamiającej 
dzielności terenowej, ale zdolne do 
sportowej jazdy w stylu rajdów WRC, 
wyglądem świadczące o tym, że jego 
użytkownik to rozsądny człowiek, 
godzien zaufania, żaden z mokrą 
czy płonącą głową, za to świadomy 
swoich dążeń i stąpający mocno po 
ziemi. Takiego samochodu nie było 
na świecie.

Jednak kiedy powstał i stanął 
w salonach i na parkingach deale-
rów  Subaru, nagle się okazało, jak 
gigantyczna była ta grupa klientów 
nieuświadamiających sobie swoich 
potrzeb. Z marszu przemówiła do 
nich ta forma – po prostu niesamo-
wicie przeszklone kombi o prze-
świcie niemal co do mikrona 20 cm, 
wyposażone zawsze w czterocylin-

drowy przeciwsobny silnik (później 
nawet wysokoprężny!) i w słynny 
symetryczny napęd na wszystkie 
koła, oparty na układzie jezdnym 
o konstrukcji identycznej jak w Im-
prezie, ale o kołach większych 
o 12% i charakterystyce jezdnej 
doskonale łączącej w sobie wystar-
czająco wysoki komfort, by nawet 
teściowa z niemieckich dowcipów 
nie kręciła nosem, i wystarczająco 
duże rezerwy sportowego prowa-
dzenia, by możliwe było wyskocze-
nie na weekend na szutrowo-asfal-
towe tory typu rallycross. No i żeby 
zarazem możliwe było zahaczenie 
po drodze o jakieś maksymalnie 
trudno dostępne miejsce poza 
utwardzonymi drogami, gdzie da 
się zorganizować obozowisko dla 
miłośnika natury, ale bez masochi-
stycznych skłonności do przedzie-
rania się piechotą przez bezdroża 
i skały.
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Słowem – stworzono prawdzi-
wego potwora, Złego Luda, niezwy-
kle cywilizowanie i wielkomiejsko 
wyglądające, rodzinne kombi, które 
miało, niczym kot, dziewięć żywo-
tów. Ale bez śladu rozszczepienia 
osobowości.

Przyznam się, że kiedy pierwszy 
raz zobaczyłem Forestera – musiało 

to być w 1998 roku – na początku 
nie rozumiałem tego auta. Prze-
cież istniała już Impreza Combi, 
nawet ze skrzynią redukcyjną, 
więc postrzegałem Forestera jako 
„too much of heaven”, co po polsku 
najlepiej określić jako „przedobrze-
nie”. Wiedziałem doskonale, iż nie 
jestem w tym poglądzie osamotnio-

ny, ale stan ten – nie tylko u mnie – 
trwał tylko do chwili pierwszej 
przejażdżki za kierownicą tego 
prawdziwie terenowego auta, które 
umiało wszystko, a przede wszyst-
kim zapewniało doznania rodem 
z kokpitu Colina McRae, ale bez 
konieczności rezygnacji z potrzeb-
nej na co dzień użyteczności.

W dodatku od chwili wejścia 
na rynek Forester masakrował kon-
kurencję tak dziś oczywistym po-
dejściem marki do kwestii bezpie-
czeństwa. Wystarczy wspomnieć, 
że przez kolejnych 6 lat był jedy-
nym samochodem tej klasy, którego 
użytkownicy nigdzie na świecie 
nie musieli płacić podwyższonych 
stawek ubezpieczeniowych ani 
za moc silnika, ani za oczywiście 
sportowy charakter, ani (w USA to 
niesłychanie istotna kwestia) za 
„SUV-owość”, czyli wysoko umiesz-
czony środek ciężkości, podnoszą-
cy drastycznie ryzyko wywrotki 
podczas szybkiego pokonywania 
łuku drogi. Bo  Subaru Forester 
wyśmienicie się prowadziło, miało 
doskonałe hamulce i wspaniały 
układ kierowniczy, a o wsparcie 
kierowcy dbały już wtedy systemy, 
które dopiero zaczynano wprowa-
dzać jako drogie opcje w innych, 
nawet bardzo drogich markach. 
W absolutnie wszystkich testach 
dopiero rozkręcających się wów-
czas organizacji konsumenckich, 
ubezpieczeniowych i badawczych 
Forester zaskoczył oszałamiający-
mi zdolnościami ochrony swych 
pasażerów – co wówczas było wła-
ściwie nie do pomyślenia w aucie 
klasy SUV.

Żeby niepotrzebnie nie przecią-
gać, podsumuję tak: o ile dzisiej-

sza, piąta już generacja Forestera 
to auto w naturalny sposób trakto-
wane przez wszystkich jako wyjąt-
kowo dobrze zaprojektowany cros-
sover i wzorzec bezpieczeństwa 
nie tylko w swojej klasie ( Subaru 
nas wszystkich do tego przyzwy-
czaiło drakońską konsekwencją 
w rozwijaniu idei maksymalnie 

bezpiecznych aut o imponujących 
zdolnościach użytkowo-jezdnych), 
to jednak skądś się to wzięło. 
A Forester w 1997 roku był przysło-
wiową jaskółką tej motoryzacyjnej 
wiosny.

Aha, jeszcze jedno: wkrótce 
doczekamy się w salonach nowej 
wersji obecnego Forestera (na ryn-

ku od 2019), która swych nabyw-
ców uszczęśliwi, a rywali wpędzi 
w depresję. Bo o tym, co na jego 
pokładzie znajdzie się seryjnie, 
inni producenci dopiero zaczynają 
wzmiankować jako swoich prze-
łomowych dokonaniach. Takich 
eksperymentalnych. Nie mogę się 
doczekać…
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TEKST: PRZEMYSŁAW KACZMAREK
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PODRÓŻE

Kolejny dzień rozpoczął się po-
dobnie do poprzednich wcze-
snym śniadaniem i zwinięciem 

namiotów. Czynności te szły nam 
coraz sprawniej, co zwiastowało, 
że wyprawa powoli dobiega końca. 
Jednak przewodnicy mieli w zana-
drzu jeszcze sporo atrakcji. Tego 
dnia mieliśmy dotrzeć na południo-
wy kraniec wyspy, w okolice miasta 
Bonifaccio. Po drodze czekała nas 
kolejna porcja jazdy terenowej. 
Trasa była malownicza, momentami 
trudna technicznie, wymagająca 
precyzji przy szybko pokonywa-
nych stromych podjazdach i obfitu-

jąca w dochodzące spod aut odgłosy 
szurania „brzuchami” o kamieniste 
podłoże. Największą jednak prze-
szkodą, która mocno nas spowal-
niała, były rosnące wzdłuż trasy 
ostre krzaki, które znacznie urosły 
od czasu, gdy Miłosz z Beatą prze-
jeżdżali nią na zapoznaniu. W ruch 
poszły maczety, które w rękach 
m.in. Tomka i Miłosza sprawnie 
poszerzały szlak, a orszak Suba-
raków poruszał się za nimi powoli, 
nie niszcząc lśniącego w słońcu 
lakieru. Pokonanie tego odcinka 
zbiegło się w czasie z porą obiadu. 
Szczęśliwie, kilka kilometrów dalej, 

nad samym morzem, znaleźliśmy 
restaurację, która pomieściła całą 
naszą grupę i sprawnie zaserwowa-
ła nam pyszne jedzenie. Po obiedzie 
kilku śmiałków, którym nie straszne 
były wysokie fale wzburzonego mo-
rza, zażyło szybkiej kąpieli. Była ona 
szybka nie tylko przez limit czasu, 
jaki wyznaczył Miłosz, powodem 
było także to, że kąpiący się w star-
ciu z morzem skazani byli na poraż-
kę. Wzburzone morze broniło dostę-
pu do głębszej wody, uniemożliwiało 
jakiekolwiek pływanie, pozwalało 
jedynie na moczenie nóg i ucieka-
nie przed nadciągającymi falami.

W drodze na po-
łudniowy kraniec 
wyspy czekała 
nas kolejna porcja 
jazdy terenowej. 
Trasa była malow-
nicza, momentami 
trudna technicznie, 
wymagająca pre-
cyzji przy szybko 
pokonywanych 
stromych podjaz-
dach. 

25. SUBARIADA KORSYKA 
– ISLE OF BEAUTY,
CZYLI WYPRAWA DLA CIERPLIWYCH /CZ. 3/

Gdy w styczniu 2020 roku zapisywaliśmy się na tę wyprawę, nie przypuszczaliśmy, 
że będziemy musieli na nią czekać ponad rok. Wprawdzie w mediach pojawiły się już 
informacje o tajemniczym wirusie w dalekich Chinach, lecz nie sądziliśmy, że zaledwie 
po kilku miesiącach zmieni on diametralnie także nasze dotychczasowe życie i plany.

ciąg dalszy z poprzedniego numeru



Po obiedzie i kąpielach wyruszy-
liśmy w drogę ku następnej atrakcji, 
tym razem o charakterze historycz-
nym. Po pokonaniu kilkudziesięciu 
kilometrów krętych górskich dróg 
dotarliśmy do miejscowości Filitosa, 
gdzie znajduje się stanowisko me-
galityczne. Odkryte w połowie XX 
wieku ruiny kamiennej osady oraz 
granitowe menhiry, czyli 2–3-me-
trowej wysokości słupy z wykutymi 
w nich zarysami ludzkich twarzy 
pochodzą z czasów neolitu i dato-

wane są na około 8 tysięcy lat. Oto-
czone starymi drzewami oliwnymi 
tworzą wraz z nimi niepowtarzalny 
klimat i atmosferę tajemniczości. 
Pomimo upału godzinę spacero-
waliśmy pomiędzy głazami, zasta-
nawiając się, w jakim celu zostały 
stworzone, gdyż ich znaczenie nie 
zostało dotychczas jednoznacznie 
ustalone. Uważa się, że mogły stano-
wić obiekt kultu lub pełnić rolę mo-
gił i przedstawiać wizerunki zmar-
łych. Istnieje teoria, że zwyczaj ten 

wywodzi się z północno-zachodniej 
Francji i jego rozprzestrzenianie się 
w Europie związane było z ekspan-
sją morską w epoce neolitu oraz 
przemieszczaniem się wraz z żegla-
rzami kapłanów, którzy zakorzeniali 
w nowych miejscach swe wierzenia 
i idee. Po tej historycznej wędrówce 
opuściliśmy miasteczko i późnym 
wieczorem dotarliśmy na kemping, 
położony nieopodal Bonifaccio.

Nazajutrz po śniadaniu i opusz-
czeniu kempingu przejechaliśmy 
kilka kilometrów krętą drogą, wy-
kutą w charakterystycznej jedynie 
dla okolic Bonifacio wapiennej 
skale. Auta zaparkowaliśmy na par-
kingu nieopodal portu jachtowego, 
w zatoce Świętego Bonifacego, 
a zwiedzanie zaczęliśmy od rejsu 
małym statkiem. Po wypłynięciu 
z zatoki skierowaliśmy się naj-
pierw na zachód. Morze było tego 
dnia wzburzone i nasz statek dość 
gwałtownie wznosił się i opadał, 
pokonując kolejne wysokie fale. 
Dodawało to dreszczyku emocji pa-

sażerom, może z wyjątkiem małej 
Marysi, która w trakcie rejsu zasnę-
ła smacznie na kolanach rodziców. 
Podziwialiśmy skaliste brzegi, for-
mowane od wieków jednostajnymi 
uderzeniami morza, wpłynęliśmy 
także do dwóch zatoczek, skry-
wających niewielkie piaszczyste 
plaże. Pierwsza z nich, La Calanche 
de Fazio, była mniejsza, ale bardziej 
malownicza, ze skalistą wysepką 
u jej wrót. W drugiej natomiast, La 
Calanche de Paragan, mogliśmy 
zobaczyć granicę pomiędzy skała-
mi wapiennymi a skałami granito-
wymi, typowymi dla całej wyspy, 
poza Bonifacio. Następnie statek 
skierował się na wschód, minąwszy 
port, przepłynęliśmy pod wysokim 
na około 70 m i mocno podciętym 
przez morze klifem, na którym 
znajduje się tzw. górne miasto. 
Domy wzniesione na samej krawę-
dzi klifu, zawieszone nad morską 
tonią, wyglądały spektakularnie, 
jednocześnie budząc grozę. Niesa-
mowite wrażenie robiły też wycięte 

w pionowej skale i liczące 187 stop-
ni Schody Króla Aragonii, prowa-
dzące z górnego miasta do Groty 
św. Bartłomieja, kryjącej ujęcie 
wody pitnej, niegdyś jedyne dla ca-
łego miasta. Według legendy scho-

dy wykuli w jedną noc w 1420 roku 
rycerze króla Aragonii, Alfonsa V, 
podczas oblężenia miasta, jednak 
najprawdopodobniej są znacznie 
starsze. Patrząc na wschód, mogli-

śmy zobaczyć Punkt św. Antoniego, 
najbardziej na południe wysunięty 
kraniec wyspy, będący jednocze-
śnie dobrym punktem widokowym, 
na który można dotrzeć biegnącą 
wśród makii ścieżką. Na południo-

wym nieco zamglonym horyzoncie 
majaczyły z kolei północne brzegi 
Sardynii. Po powrocie do portu 
udaliśmy się długimi schodami do 
górnego miasta. Po przejściu przez 

Największą 
przeszkodą, która 
mocno spowalniała 
nasz przejazd 
w terenie, były 
rosnące wzdłuż 
trasy ostre krzaki, 
które znacznie 
urosły od czasu, 
gdy Miłosz z Beatą 
przejeżdżali nią na 
zapoznaniu. 
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główną bramę w okazałych, wyso-
kich murach miejskich weszliśmy 
w labirynt wąskich uliczek. Wyso-
kie kamienice skrywały mnóstwo 
sklepików z pamiątkami, knajpek 
i restauracji. Po szybkim spacerze 
i zakupieniu pamiątek skryliśmy 
się w cieniu jednej z uliczek, w ma-
łej restauracji, gdzie zjedliśmy 
obiad. Po jedzeniu podeszliśmy 
jeszcze na taras widokowy nieopo-
dal wejścia na aragońskie schody, 
skąd roztaczała się niesamowita 

panorama na pionowe klify. Na par-
king wróciliśmy przez port. Opuści-
liśmy miasto, zostawiając za sobą 
morze, skierowaliśmy się na północ 
i znów wjechaliśmy w góry.

Tego dnia czekał nas jeszcze 
jeden punkt programu – trekking 
do wodospadu Piscia di Ghjaddu. 
W krótkim czasie krajobraz zmienił 
się diametralnie. Sosnowe lasy raz 
po raz ustępowały miejsca nagim 
skalistym zboczom. Tak też było 
podczas pieszej wędrówki. Począt-
kowo szliśmy płaskim, odkrytym 
kamienistym terenem, by następ-
nie wejść w gęsty las, który dał nam 

nieco ochłody od upału. Po kilku-
nastu minutach znów pojawiły się 
skały, tym razem jednak ścieżka 
pięła się już w górę. Na szczycie 
znajdowały się olbrzymie gła-
zy, które aż prosiły się o zdjęcia. 
W oddali słychać już było szum 
wodospadu, jednak byliśmy dopie-
ro w połowie drogi. Ścieżka znów 
skryła się wśród drzew, tym razem 
jednak prowadziła dość stromo 
w dół. W pewnym momencie na-
szym oczom ukazał się wypływają-

cy ze środka przeciwległej pionowej 
ściany wodospad, a w zasadzie jego 
górna część, gdyż niższe partie za-
słaniały nam rosnące na stromym 
zboczu drzewa. Aby zobaczyć jego 
większą część, trzeba było zejść po 
prawie pionowych skalistych stop-
niach kilkadziesiąt metrów w dół, 
asekurując się pojedynczymi sta-
lowymi poręczami i pniami przy-
klejonymi do ściany drzew. Ten 
odcinek pokonało tylko kilka osób, 
najbardziej zdeterminowanych 
na uwiecznienie wodospadu na fo-
tografiach. Wysiłek zdecydowanie 
był jednak tego wart. Droga powrot-

na była równie wyzywająca i wy-
czerpująca. Dodatkową trudność 
stanowili inni turyści poruszają-
cy się w przeciwnym kierunku. 
Ostatecznie wszyscy szczęśliwie 
pokonaliśmy stromy odcinek. Po 
powrocie na parking uzupełniliśmy 
jeszcze płyny w pobliskiej kawiarni 
i krętą górską drogą dojechaliśmy 
pod wieczór na kolejny kemping. 
Był on położony na zboczu, a pro-
wadząca przezeń droga była wielką 
stromą serpentyną. Pomiędzy jej 

zakrętami znajdowały się miejsca 
biwakowe tworzące swego rodzaju 
piętrowe tarasy. Podczas zjazdu 
zastanawiałem się, jak będziemy 
następnego dnia wyjeżdżać z kem-
pingu. Na szczęście okazało się, 
że droga jest jednokierunkowa, 
a wyjazd znajdował się w innej 
części niż wjazd. Po mozolnym 
poszukiwaniu w miarę poziomych 
miejsc rozbiliśmy namioty i przy-
stąpiliśmy do przedostatniej już 
nocnej biesiady.

Ostatniego dnia wyprawy cze-
kała nas atrakcja, która miała być 
ukoronowaniem korsykańskich 

doznań – kanioning. Osoby, które 
były na Subariadzie w Słowenii, 
wiedziały już, co je czeka, jednak 
dla pozostałych uczestników była 
to niespodzianka. Dla niektórych, 
np. dla mnie i dla Izy, przygotowania 
zaczęły się już rano, od uzbrojenia 
naszych oczu w szkła kontaktowe, 
których na co dzień nie nosimy. 
Na kanioningu nie można bowiem 
mieć okularów ze względów bez-
pieczeństwa. Izie sprawnie pomogła 
nałożyć kontakty Ewa, ja natomiast 

postanowiłem sam zmierzyć się 
z tym wyzwaniem i już po półgo-
dzinie i zmarnowaniu trzech so-
czewek widziałem ostro i wyraźnie 
bez klasycznych okularów. Dojazd 
na kanioning Miłosz poprowadził 
ostatnim na tej wyprawie odcinkiem 
terenowym. Na szczęście nie było 
na nim ostrych gałęzi, przebiegał on 
natomiast piękną widokową trasą. 
Po dotarciu do bazy organizatora 
kanioningu odebraliśmy sprzęt, 
tj. piankowe stroje, uprzęże i kaski, 
a następnie podjechaliśmy na par-
king zlokalizowany przy górskim 
potoku. Stamtąd ruszyliśmy za 

przewodnikami skalistą ścieżką 
w górę potoku, w kaskach i uprzę-
żach oraz z piankami obwiązanymi 
wokół tułowia. Ścieżka prowadziła 
chwilami wąskimi półkami skalny-
mi, wymagającymi przypięcia się 
do lin poręczowych. Gdy dotarliśmy 
na miejsce startu, ubraliśmy na sie-
bie pianki i po krótkim szkoleniu 
rozpoczęliśmy właściwą zabawę, 
czyli „spływ” w dół rwącego poto-
ku. Były wodospady, na których 
przewodnik opuszczał nas na linie, 

były wyżłobione w skałach rynny, 
którymi zjeżdżaliśmy, były miejsca, 
w których skakaliśmy ze skał do 
znajdujących się kilka metrów niżej 
głębokich naturalnych basenów, 
a odważniejsi wykonywali przy 
tym salta w przód lub w tył. Głębsze 
odcinki potoku pokonywaliśmy 
wpław, a płytsze pieszo, brodząc po 
kamienistym dnie. Uwieńczeniem 
„spływu” był ostatni zjazd wyżło-
bioną w skale rynną w kształcie 
przypominającym nieco skocznię 
narciarską. Przewodnik wypusz-
czał do niej kolejno osoby, ułożone 
na plecach, głową w dół. Efekt był 

niesamowity, bowiem nie widziało 
się zjazdu, tylko błękitne niebo nad 
głową, czuło się jedynie nabieranie 
prędkości i kończącą się nagle pod 
plecami zjeżdżalnię, po czym nastę-
pował wyrzut do góry i swobodne 
spadanie do głębokiej wody. Szkoda, 
że można było doświadczyć tego 
tylko raz, bo na pewno nie brakłoby 
chętnych na kolejny zjazd. Wszyscy 
zgodnie przyznali, że było to wspa-
niałe uwieńczenie nie tylko kanio-
ningu, ale także całej wyprawy.

Po oddaniu sprzętu i pożegnaniu 
przewodników ruszyliśmy w drogę 
do Bastii, na ostatni nocleg na kem-
pingu, tym razem położonym przy 
pięknej piaszczystej plaży. Przed 
opuszczeniem interioru zatrzy-
maliśmy się jeszcze przy punkcie 
widokowym z przepiękną górską 
panoramą. Na kemping dojechali-
śmy wczesnym wieczorem.

Następnego dnia część uczest-
ników, kontynuująca przygodę 
z Beatą i Miłoszem, udała się w kie-
runku Sardynii, a pozostali różnymi 
promami opuścili „wyspę piękna” 
i wyruszyli w drogę do domu.

Aby móc podziwiać 
wodospad, trzeba 
było zejść po 
prawie pionowych 
skalistych stop-
niach kilkadziesiąt 
metrów w dół, 
asekurując się 
pojedynczymi 
stalowymi 
poręczami i pniami 
przyklejonymi do 
ściany drzew.
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Efekt zjazdu był 
niesamowity, wi-
działo się bowiem 
tylko błękitne 
niebo nad głową, 
czuło się jedynie 
nabieranie prędko-
ści i kończącą się 
nagle pod plecami 
zjeżdżalnię, po 
czym następował 
wyrzut do góry 
i swobodne spa-
danie do głębokiej 
wody.
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BEZPIECZEŃSTWO MA PIERWSZEŃSTWO!
Szkoła Jazdy  Subaru powstała w 2000 roku z inicjatywy Witolda Rogalskiego, prezesa 
 Subaru Import Polska, oraz Wacława Kosteckiego, właściciela istniejącej od 1995 roku 
Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy – Auto Trening. Już od ponad 20 lat konsekwentnie 
propaguje bezpieczną jazdę, organizując rozmaite szkolenia, które mają na celu 
zrozumienie praw fizyki, które nią rządzą, doskonalenie techniki jazdy i nabycie przez 
kierowców większej świadomości oraz umiejętności przewidywania zagrożeń. 

TEKST: IREK DANCEWICZ / ZDJĘCIA: PATRYK PTAK, ARCHIWUM SJS

50 51

NASI PARTNERZY

Wszystko po to, by na dro-
gach było bezpieczniej. 
Ta misja, w połączeniu 

z pasją, która na co dzień towarzy-
szy pracownikom SJS (a potwierdzi 
to każdy, kto choć raz był na szko-
leniu) pozwoliła zbudować silny 
i stabilny fundament, co wpły-
nęło na rozwój firmy i jej pozycję 
na rynku. 

W pierwszym wydaniu Maga-
zynu „Plejady” z 2003 roku pojawił 
się krótki artykuł na temat Szkoły 
Jazdy  Subaru jako szkoły jazdy 
dla wszystkich. Wówczas po raz 
pierwszy opowiedzieliśmy, na czym 
polegają szkolenia doskonalące 
technikę jazdy i co w praktyce 
dają. Czas leci, to fakt nieubła-
gany, natomiast pewne rzeczy 

na szczęście się nie zmieniają, jak 
na przykład to, że wciąż pojawiamy 
się w „Plejadach” w roli ekspertów, 
a dziś mamy okazję podzielić się 
z Państwem naszymi przemyśle-
niami w jubileuszowym, setnym już 
wydaniu!

Blisko dwadzieścia lat temu 
ubolewaliśmy nad tym, iż 90% kie-
rowców zapytanych o to, jak jeżdżą, 



z miejsca odpowiadało, że świetnie. 
Pierwsze strony gazet i statystyki 
wypadków pokazywały jednak coś 
zupełnie przeciwnego. Umiejętność 
samokrytyki była z pewnością 
rzadsza niż obecnie, przyznanie 
się do błędu czy choćby niewiedzy 
traktowano jako ujmę na honorze, 
więc – jako pierwsza markowa 
akademia doskonalenia techniki 
jazdy w Polsce – wcale nie mieli-
śmy łatwego zadania. Było dużo do 

zrobienia, ale przede wszystkim 
trzeba było zmienić mentalność 
kierowców. Celem nadrzędnym od 
zawsze była dla nas poprawa bez-
pieczeństwa użytkowników dróg, 
ale również stworzenie elity kie-
rowców, którzy będą rozpoznawani 
na drodze poprzez swoje umiejęt-
ności i zachowania.

Dziś, patrząc z perspektywy 
czasu, mamy wrażenie, że udało 
się to zrobić, bo szkolenia z bez-

piecznej jazdy nie są już czymś 
egzotycznym, lecz upowszechniły 
się na dobre. Każdy szanujący się 
kierowca myśli nie tylko o sobie, 
ale również o innych, dlatego 
nasze zajęcia cieszą się dużą po-
pularnością. Ludzie decydują się 
na nie, bo po prostu widzą w tym 
sens, obdarowują się voucherami, 
bo wiedzą, że bezpieczeństwo to 
podstawa. Mimo że wzrost świa-
domości w zakresie bezpiecznej 

jazdy stał się faktem, wciąż jednak 
wiele przed nami i to nas napędza 
do działania! Na szczęście nasza 
praca jest dla nas prawdziwą pasją, 
a gdybyśmy nie kochali tego, co 
robimy, z pewnością nie bylibyśmy 
dziś tu, gdzie jesteśmy. Podczas 
prowadzonych przez nas szko-
leń uczestnicy dowiadują się, jak 
optymalnie ustawić fotel czy też 
jak prawidłowo kręcić kierownicą. 
W bezpiecznych warunkach uczą 

się właściwego hamowania awa-
ryjnego, które co do zasady wyko-
nujemy na nawadnianych płytach 
poślizgowych. Jednym z ciekaw-
szych ćwiczeń jest pokonywanie 
łuku o obniżonej przyczepności. 
Nawet podczas letnich, upalnych 
dni wspomniany zakręt jest bardzo 
śliski za sprawą intensywnego 
nawodnienia i specjalistycznej 
farby, którą jest pokryty. To tu-
taj kursanci mogą bez żadnych 

konsekwencji i w bezpiecznych 
warunkach przekraczać granicę 
przyczepności opony, dowiedzieć 
się, jak działają systemy stabiliza-
cji toru jazdy, potocznie nazywane 
ESP, czy chociażby system ABS, 
działający w asyście BAS. Na jed-
nym z modułów pokazujemy, czym 
jest niezachowanie bezpiecznego 
odstępu od poprzedzającego po-
jazdu, czyli tzw. jazda na zderzaku. 
Realizując ćwiczenie w parach, 
przy udziale dwóch samochodów, 
mamy swoje sposoby, aby ten mo-
duł był bezpieczny i aby wszyscy 
cało wrócili do swoich domów.

Dwa lata temu obchodziliśmy 
20-lecie istnienia Szkoły Jazdy 
 Subaru, a takie wydarzenia z re-
guły skłaniają do wspomnień. Dziś 
chcemy się z Państwem podzielić 
szczególnymi momentami z naszej 
bogatej historii, ponieważ społecz-
ność  Subaru jest dla nas niczym 
najbliższa rodzina – to ona nas 
współtworzy i dodaje nam skrzydeł!

Ci, którzy znają SJS, wiedzą, 
że w naszych żyłach płynie nie 
krew, a benzyna. Tak bardzo je-
steśmy przesiąknięci motoryzacją, 
że nie widzimy świata poza nią; 
to ona nas napędza i definiuje. 
Tę pasję staramy się zaszczepić 
każdemu, kto do nas trafi. Dlatego 
za każdym razem jest nam miło, 
gdy klienci chwalą atmosferę, jaka 
u nas panuje. To ważny aspekt 
funkcjonowania Szkoły Jazdy 
 Subaru, która jest nie tylko akade-
mią doskonalącą technikę jazdy, 
lecz również tworzy społeczność 
ludzi kochających jazdę. Mamy 

Celem nadrzędnym 
od zawsze była 
dla nas poprawa 
bezpieczeństwa 
użytkowników 
dróg, ale również 
stworzenie elity 
kierowców, którzy 
będą rozpoznawani 
na drodze poprzez 
swoje umiejętności 
i zachowania. 
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wielką satysfakcję z tego, że przez 
te dwadzieścia dwa lata wykształ-
ciliśmy nie tylko znakomitych, 
świadomych kierowców, ale przede 
wszystkim poprzez wspólny mia-
nownik – pasję – prawdziwych 
zapaleńców, w fantastyczny sposób 
łączących miłość do samochodów 
z odpowiedzialnością za kółkiem. 
To jest siła naszej szkoły!

Początków Szkoły Jazdy  Subaru 
należy szukać w drugiej połowie lat 
90. ubiegłego wieku. Jak to archa-
icznie brzmi! Wtedy to w naszych 
głowach po raz pierwszy zakieł-
kowały odważne i ryzykowne, bo 
pionierskie w Polsce, pomysły. Jak 
tylko sięgnąć pamięcią, samocho-
dami interesowaliśmy się od za-
wsze, techniką ich prowadzenia – 
od bardzo dawna. Te dwie cechy 
należało wreszcie ze sobą połączyć 
i zrobić z nich użytek. Jednak po-
trzeba czasu, by zdobyć wiedzę, 
i milionów pokonanych kilometrów, 
by nabrać doświadczenia, które 
upoważniałoby nas do założenia 
szkoły uczącej kierowców tego, 
co – jak im się wydaje – sami ro-

bią najlepiej. Scalenie naszej pasji 
z profesjonalizmem stało się jednak 
faktem i odważyliśmy się zainicjo-
wać na polskim rynku stworzenie 
pierwszej takiej akademii, która 
za cel obrała sobie doskonalenie 
techniki jazdy. Gdy spojrzymy 
wstecz, śmiało możemy stwierdzić, 

iż jesteśmy niezmiernie dumni 
z tego, że udało nam się wcielić ten 
ambitny plan w życie. Dzięki temu 
dotarliśmy do świadomości dziesią-
tek tysięcy kierowców, dla których 
bezpieczeństwo jest obecnie naj-
ważniejszym aspektem w porusza-
niu się samochodem.

Nie byłoby jednak Szkoły Jazdy 
 Subaru, gdyby nie jeden postę-
powy, lubiący łamać stereotypy 
człowiek, Witold Rogalski. I tak 
w 2000 roku, w wyniku wspólnej 
inicjatywy prezesa  Subaru Im-
port Polska oraz prowadzącego 
od lat szkolenia z techniki jazdy 
Wacława Kosteckiego, powstała 
pierwsza w Polsce szkoła jazdy, fir-
mowana przez oficjalnego impor-
tera samochodów – Szkoła Jazdy 
 Subaru – SJS Sp. z o.o. Prezes Wi-
told Rogalski, przywiązujący wiel-
ką wagę do idei bezpieczeństwa, 
dostrzegł przede wszystkim szan-
sę na wyedukowanie kierowców 
i stworzenie z nich odpowiedzial-
nych użytkowników ruchu drogo-
wego. Dlatego też do każdego nowo 
zakupionego samochodu w ofi-
cjalnej sieci dealerskiej w Polsce 
 Subaru Import Polska finansuje 
szkolenie z zakresu doskonalenia 
techniki jazdy; te szkolenia cie-

szą się dużą popularnością wśród 
użytkowników samochodów marki 
 Subaru, bo dają wiele korzyści.

Naszym patronem został star-
tujący wówczas w rajdach  Subaru 
Imprezą WRC Krzysztof Hołowczyc. 
Jego sukcesami żyła cała Polska, 
„Hołek” dla wielu był wzorem do 

naśladowania, no i… jeździł  Subaru. 
Z jego merytorycznym wsparciem 
opracowaliśmy program ćwiczeń, 
a cyklicznie organizowane kur-
sy dla kierowców samochodów 
 Subaru Impreza WRX oraz STI 
w szybkim czasie stały się wizy-
tówką SJS. W naszym teamie in-
struktorskim, obok „Hołka”, znalazł 
się znakomity pilot rajdowy, Maciek 
Wisławski, który – startując wraz 
z nim samochodem  Subaru Impre-
za – w 1997 roku zdobył tytuł Raj-
dowego Mistrza Europy, czym nie 
tylko przeszedł do historii, ale za-
skarbił sobie sympatię i szacunek 
całego środowiska. Warto dodać, 
że Maciek, obecnie honorowy in-
struktor SJS, do dziś towarzyszy 
nam na imprezach i wciąż ma taki 
sam entuzjazm jak na początku, za 
co wszyscy go uwielbiamy. Bardzo 
mocno angażuje się w promowanie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
a biorąc udział w naszych szkole-

niach, już od ponad 20 lat z radością 
dzieli się swą ogromną wiedzą 
i bezcennym doświadczeniem!

Pierwsze odnotowane szkolenie 
odbyło się 28 kwietnia 2000 roku. 
Tego dnia przeprowadziliśmy 
zajęcia dla właścicieli kultowych 
 Subaru Imprez GT!

Rozpoczynając od „zwykłej” 
 Subaru Imprezy GT i 20 szkoleń 
rocznie, Szkoła Jazdy  Subaru kon-
sekwentnie realizowała obrany 
wspólnie z  Subaru Import Polska 
cel – poprawę świadomości kierow-
ców i szerzenie idei bezpieczeń-
stwa, czego dowodem stał się fakt 
sygnowania przez SJS w 2007 roku 
Europejskiej Karty Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Jako promotor 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym od początku swej działalności 
wielokrotnie byliśmy pomysłodaw-
cą i organizatorem akcji edukacyj-
nych w tym zakresie.

Jednakże równolegle ze szko-
leniami, na fali popularności i suk-
cesów marki  Subaru na rajdowych 
trasach, coraz częściej organizo-
waliśmy eventy motoryzacyjne dla 
firm, oparte na legendzie modelu 
Impreza. Udostępniając do jazdy za 
kierownicą swoje najmocniejsze 
samochody, sygnowane znaczkiem 

STi, Szkoła Jazdy  Subaru zyskała 
grono nowych klientów.

Efektem szybkiego rozwoju 
firmy było rozdzielenie działalności 
szkoleniowej od eventowej. W ten 
sposób w 2006 roku wyodrębni-
ły się dwa brandy: Szkoła Jazdy 
 Subaru oraz SJS Experience (dziś 

szerzej znany jako SJS Driving 
Experience). Wówczas nasz skład 
instruktorski wzbogacił się o nie-
przeciętną postać – Kajetana Ka-
jetanowicza! Tak Kajto wspominał 
ten czas:

To był początek wspaniałej 
przygody, która trwa do dzisiaj. Do-
świadczenie, jakie zdobyłem u startu 
kariery współpracując z SJS i tysiące 
pokonanych kilometrów w dużym 
stopniu pomogły mi rozwinąć się jako 
kierowcy. Przede wszystkim jednak 
poznałem świetnych ludzi, którzy są 
profesjonalistami w każdym wymia-
rze. To może wydawać się dziwne, 
ale zawód kierowcy bardzo różni się 
od bycia instruktorem techniki jaz-
dy. Dzięki wielu przeprowadzonym 
szkoleniom i wsparciu najbardziej 
doświadczonych członków zespołu 
mogę z dumą powiedzieć, że udało mi 
się połączyć te dwie pasjonujące role.

Warto dodać, że Kajetan Kajeta-
nowicz, mimo licznych sukcesów 

PLEJADY NR 100 PLEJADY 1/2022plejady.subaru.pl facebook.pl/MagazynPlejady54 55

NASI PARTNERZY

W 2000 roku, 
w wyniku wspólnej 
inicjatywy prezesa 
 Subaru Import 
Polska Witolda 
Rogalskiego oraz 
prowadzącego 
od lat szkolenia 
z techniki 
jazdy Wacława 
Kosteckiego, 
powstała pierwsza 
w Polsce szkoła 
jazdy, firmowana 
przez oficjalnego 
importera samo-
chodów – Szkoła 
Jazdy  Subaru – 
SJS Sp. z o.o.



i towarzyszących im obowiązków, 
wciąż jest naszym instruktorem. 
To potwierdzenie tego, o czym 
wspomniałem na początku tej opo-
wieści – SJS łączy ludzi!

Rok 2006 był dość istotny w na-
szej historii, ponieważ – wsłuchu-
jąc się w potrzeby i prośby naszych 
klientów – wprowadziliśmy do ofer-
ty jazdy za kierownicą sportowych 
samochodów i na dobre zaczęliśmy 
realizować marzenia! Z początku 
dość nieśmiało (taki los prekurso-
ra), potem jednak z coraz większym 
zaangażowaniem, bo okazało się, 
że miłośników szybkiej, lecz kon-
trolowanej jazdy nie brakuje. Wtedy 
też oddaliśmy klientom do dyspo-
zycji  Subaru Imprezę STi (320 KM), 
która wiodła prym w pierwszych 
firmowych eventach. Rok później 
powstała sekcja prezentowa, któ-
ra dała klientom indywidualnym 
znacznie szersze możliwości wy-
boru atrakcji na torze. Pojawiły się 
nowe samochody, w tym Porsche 
911 Carrera, wzmogły się emocje 
i apetyty na więcej.

Fakt, iż obok szkoleń z zakresu 
doskonalenia techniki jazdy rozpo-
częliśmy realizację eventów mo-
toryzacyjnych z wykorzystaniem 
supersportowych samochodów, 
odcisnął wyraźne piętno na naszej 
historii, bo do dziś nas to definiuje 
i już nie wyobrażamy sobie życia 
bez połączenia dwóch przeciw-
stawnych, ale znakomicie się uzu-
pełniających pojęć: bezpieczeń-
stwa i adrenaliny.

Ponieważ od początku w historię 
SJS wpisany był motorsport, ściśle 
współpracowaliśmy z  Subaru Poland 
Rally Team, którego młodzi kierow-
cy rajdowi stale trenowali na Torze 
Kielce pod okiem instruktorów SJS. 
W 2011 roku trafił do SJS zauwa-
żony przez Witolda Rogalskiego 
obiecujący kierowca SPRT, Wojtek 
Chuchała. Wojtek w 2014 roku został 
najmłodszym w historii Rajdowym 
Samochodowym Mistrzem Polski 
i dołączył na stałe do kadry instruk-
torów SJS, a dwa lata później sięgnął 
po tytuł Mistrza Europy ERC2.

Naturalną konsekwencją 
ogromnego zainteresowania, 
jakie towarzyszyło Szkole Jazdy 
 Subaru, było poszerzenie naszej 
oferty o szkolenia z doskonalenia 
techniki jazdy nie tylko dla wła-
ścicieli samochodów spod znaku 
Plejad. Tak narodziła się SJS Dri-
ving Academy, która od 2017 roku 
zapewnia swoim klientom bar-
dzo szeroką ofertę szkoleń: od 
klasycznych szkoleń flotowych, 
poprzez szkolenia dla firm i klien-
tów indywidualnych, nastawione 
na zdobycie większej świadomości 
za kierownicą, szkolenia z EcoDri-
vingu, czyli obniżenie kosztów 
związanych z utrzymaniem floty, 
szkolenia z zakresu jazdy defen-
sywnej, aż po treningi jazdy spor-
towej dla amatorów czy też dla 
osób z aspiracjami mistrzowskimi 
w motorsporcie.

Stawiając przede wszystkim 
na jakość szkoleń, w ciągu ponad 
20 lat Szkoła Jazdy  Subaru uzy-
skała kilka prestiżowych wyróż-
nień tak opiniotwórczych tytułów 
prasowych jak „Wprost” czy „Auto 
Świat”. Szkoła Jazdy  Subaru oraz 
SJS Driving Academy, odpowiednio 
w 2013 oraz 2020 roku, otrzymały 
tytuł najlepszej akademii bez-
piecznej jazdy w Polsce w branżo-
wym plebiscycie Fleet Derby.

Nie byłoby jednak tych wszyst-
kich osiągnięć bez odpowiedniej 
kadry. Obecnie SJS to stała grupa 
14 certyfikowanych instruktorów. 
Wśród nich do dziś znajdują się 
największe polskie gwiazdy motor-
sportu: Maciej Wisławski, Kajetan 
Kajetanowicz i Wojtek Chuchała.

Szkoła Jazdy  Subaru pozwoliła 
dziesiątkom tysięcy kierowców stać 

się lepszymi i przede wszystkim 
świadomymi użytkownikami ruchu 
drogowego, co bezpośrednio przy-
czyniło się do poprawy bezpieczeń-
stwa na polskich drogach. Klimat pa-
nujący na zajęciach, wysoka jakość 
szkoleń w parze z profesjonalizmem 
naszych certyfikowanych instruk-
torów przyciągnęły szerokie grono 
zainteresowanych. I tak jest po dziś 

dzień. Obecnie Szkoła Jazdy  Subaru 
to już kultowa, stanowiąca gwarant 
szkoleń na najwyższym poziomie, 
marka, czego potwierdzeniem są nie 
tylko wyróżnienia w plebiscytach 
branżowych, ale przede wszystkim 
uznanie ze strony jej kursantów. Są 
wśród nich zarówno klienci indywi-
dualni, jak i firmy, dla których priory-
tetem jest bezpieczeństwo.

Setne wydanie Magazynu 
„Plejady” to znakomita okazja, by 
podzielić się z Państwem tą wyjąt-
kową historią. Dziękujemy, że wy-
bieracie Szkołę Jazdy  Subaru, aby 
podnosić własne umiejętności 
i zdobywać większą świadomość 
za kółkiem oraz spełniać motory-
zacyjne marzenia! 

Do zobaczenia na torze!
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TEKST: MAREK DWORAK

58 59

PRZEPISOWO

Przyszedł czas na problema-
tykę zanikającego prawego 
pasa ruchu. Chodzi o sytu-

ację, gdy jezdnia zwęża się pra-
wostronnie, naturalnie, z powodu 
węższej szerokości w kontynuacji 
pasa drogowego, albo zwężenie 
wymusza organizacja ruchu, 
np. poprzez utworzenie pasa posto-
jowego.

I tu pojawiają się często zadawa-
ne pytania:
 »  jak powinni postąpić kierujący: 
ten, który jechał przy prawej kra-
wędzi jezdni, i ten, który poruszał 

się sąsiednim, niewyznaczonym 
pasem ruchu?

 »  który kierujący w takiej sytuacji 
ma pierwszeństwo? (rys. 1)

W jednym z czasopism motory-
zacyjnych pojawiła się interpretacja 
wskazująca na pierwszeństwo 
kierującego pojazdem, który jechał 
przy prawej krawędzi, czyli poru-
szał się prawym, niewyznaczonym 
pasem ruchu. Interpretacja ta była 
oparta przede wszystkim na stwier-
dzeniu, że prawy pas ma zawsze 
kontynuację. W innym z czasopism 
pojawiło się określenie „zwężający 

się pas ruchu”. Otóż to nie pas ruchu 
się zwęża, tylko szerokość jezdni, 
przez co pas ruchu zanika. Zanika, 
a nie, cytuję: „ma zawsze kontynu-
ację”. Tych stwierdzeń nie da się 
obronić. Padało też stwierdzenie, że 
„pasy ruchu wyznacza się od prawej 
krawędzi, a nie od środka jezdni”.

Wyjaśnijmy:
 »  niczego w zakresie nieoznaczo-
nego pasa ruchu arbitralnie nie da 
się wyznaczyć,

 »  pas ruchu się nie zwęża,
 »  jeśli pas ruchu się kończy, to nie 
może mieć kontynuacji.

Zanikający 
prawy pas ruchu 
to sytuacja, gdy 
jezdnia zwęża się 
prawostronnie, na-
turalnie, z powodu 
węższej szerokości 
w kontynuacji pasa 
drogowego, albo 
zwężenie wymusza 
organizacja ruchu.

UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO PYTAJĄ
– EKSPERT ODPOWIADA /CZ. 3/
Kontynuuję cykl odpowiedzi na pytania z zakresu interpretacji przepisów 
ruchu drogowego. Podejmuję się zadania usunięcia wątpliwości i wypracowania 
jednolitego, właściwego podejścia do stawianych przez przepisy wymogów 
oraz optymalnego postępowania w określonych sytuacjach ruchu drogowego. 
Jednocześnie pragnę uczulić i przygotować uczestników ruchu na inne 
funkcjonujące interpretacje, te całkiem fałszywe i te mające jakieś podstawy.

ciąg dalszy z poprzedniego numeru



Wszystko to wynika z definicji 
pasa ruchu, która brzmi: „pas ru-
chu – każdy z podłużnych pasów 
jezdni wystarczający do ruchu 
jednego rzędu pojazdów wie-
lośladowych, oznaczony lub nie-
oznaczony znakami drogowymi” 
(pkt 7 w art. 2 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym – wytłuszczenia autora). 
Oznacza to, że szerokość rzędu po-
jazdów wielośladowych wyznacza 
pas ruchu, pas ten jest podłużny, 
a więc wyglądający tak, jakbyśmy 
pokroili jezdnię na podłużne pa-
ski. Jeżeli jezdnia się zwęża, czyli 
zmniejsza się jej szerokość, to pas 
ruchu zanika z tej strony, z której 
następuje zwężenie jezdni. Zanika 
i od tego momentu trzeba go zmie-
nić – inaczej będziemy musieli się 
zatrzymać. Jeżeli brakuje szeroko-
ści z lewej strony, to lewy pas się 
kończy, jeśli z prawej, to kończy się 
prawy pas ruchu. Innej odpowiedzi 

być nie może, bo byłaby niezgodna 
z zapisaną w przepisach definicją. 
Tyle i tylko tyle.

Patrząc na rysunek sytuacyjny, 
wyobraźmy teraz sobie, co stałoby 
się, gdyby na prawym kończącym 
się pasie ruchu znajdował się 
wysoki pojazd, np. choćby tylko 
samochód dostawczy (furgon), 
który swoją wysokością zasłaniał-
by przebieg jezdni z prawej strony 
(rys. 2). Gdyby przyjąć, że prawy 
pas ma swoją kontynuację, to sa-
mochód ciężarowy zajechałby – 
w majestacie prawa – drogę samo-

chodowi osobowemu. Czy w takim 
wypadku kierowca samochodu 
osobowego, niespodziewający się 
jakiegokolwiek zagrożenia bezpie-
czeństwa, miałby zostać uznany 
za winnego zdarzenia drogowego? 
Absurd. Teoretycy, którzy próbują 
bronić interpretacji pod nazwą 
„prawy pas ruchu ma zawsze kon-
tynuację”, stwierdzą w tej sytuacji, 
że kierowca samochodu osobowego 
nie powinien był wyprzedzać, nie 
mając odpowiedniej widoczności. 
Tyle że kierowca samochodu oso-
bowego nie wyprzedzał, a nawet 
nie miał takiego zamiaru. Jadąc 
przy osi jezdni, przygotowywał się 
do skrętu w lewo na najbliższym 
skrzyżowaniu.

Sądzę, że tak przeprowadzony 
dowód praktyczny i wcześniejszy, 
oparty na językowej wykładni 
przepisów, ostatecznie przesądza 
sprawę odpowiedzi na pytanie o to, 
kto w sytuacji zwężającej się 
prawostronnie jezdni ma pierw-
szeństwo.

Pierwszeństwo ma kieru-
jący pojazdem kontynuujący 
jazdę pasem ruchu, na którym 
się znajduje – przed pojazdem, 
którego kierujący, zamierzając 
kontynuować jazdę, zmuszony 
jest pas ruchu zmienić.

Kolejnym tematem będzie 
odpowiedź na pytanie: jak roz-
strzygnąć zdarzenie drogowe, 
w którym skręcający w lewo 
zderza się z wyprzedzającym, 
kto ponosi winę?

Oczywiście chodzi o przypadek 
skręcania do obiektu przydrożne-
go, np. na stację paliw, na parking 
itp., albo do własnego czy cudzego 
domostwa, bowiem w przypadku 
skrzyżowania wyprzedzanie pojaz-
du silnikowego jadącego po jezdni 
jest niedozwolone, co przerzuca 
ciężar winy na wyprzedzającego.

Zacznę od często przyjmowane-
go rozwiązania problemu. Ponieważ 
skręcający w lewo zajeżdża drogę 
pojazdowi będącemu w fazie wy-
przedzania, kierujący pojazdem 
wykonującym lewoskręt ponosi 

winę za zdarzenie drogowe, które 
czasem jest tylko kolizją, jednak 
w większości przypadków, z uwagi 
na prędkość pojazdu wyprzedza-
jącego, kończy się obrażeniami 
jadących w co najmniej w jednym 
pojeździe, czyli wypadkiem.

Do powyższego werdyktu moż-
na nie mieć zastrzeżeń jedynie 
w dwóch przypadkach:
 »  jeśli skręcający najedzie na po-
jazd wyprzedzający,

 »  jeśli skręcający w lewo nie za-
sygnalizował swojego zamiaru 
lub zasygnalizował go jednocze-
śnie z rozpoczęciem manewru.

W każdym innym przypadku do 
tematu należy podejść od strony 
winy kierującego, który wykonuje 
manewr wyprzedzania, przyjmując 
jedynie przyczynienie się kierują-
cego wykonującego zmianę kierun-
ku jazdy w lewo.

Koronnym przepisem, na którym 
należy się oprzeć, jest ustęp 5 ar-
tykułu 24 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, który stanowi, że wy-
przedzanie pojazdu lub uczest-
nika ruchu, który sygnalizuje 
zamiar skręcenia w lewo, może 
odbywać się tylko z jego pra-
wej strony. Jeśli więc kierujący, 
który przystąpił do wyprzedzania, 
zobaczy taką sygnalizację, czyli 
włączony lewy kierunkowskaz, 
powinien niezwłocznie zaprzestać 
wyprzedzania z lewej strony. Wów-
czas do zdarzenia drogowego dojść 
nie może.

Problemem jest tylko moment, 
w którym kierunkowskaz zostanie 
uruchomiony przez skręcającego 
w lewo. Jeśli włączenie lewego 
kierunkowskazu nastąpi równo 
lub prawie równo z rozpoczęciem 
wykonania skrętu, to powstaje 
przyczyna do uznania współwiny 
wyprzedzającego, względnie jego 
przyczynienia się do zdarzenia 
drogowego. Należy bowiem pamię-
tać, że kierujący, który podejmuje 
się wyprzedzania, jest odpowie-
dzialny za bezpieczne przepro-
wadzenie tego manewru podczas 
całego czasu jego trwania – od 

początku do końca. Do jego 
przeprowadzenia konieczne jest 
szczególna ostrożność i bieżące 
upewnianie się o odpowiedniej 
widoczności i miejscu do wyprze-
dzania.

Wyprzedzający aż do zakończe-
nia manewru musi więc reagować 
na rozwój sytuacji i zapewnić bez-
pieczeństwo wyprzedzania, albo 
się z niego wycofać (oczywiście 
nie mam tu na myśli manewru co-
fania). Warto też pamiętać, że nic 
nie zmusza do wykonywania wy-
przedzania, szczególnie trudnego 

na drodze dwukierunkowej mającej 
po jednym pasie ruchu dla każdego 
kierunku, natomiast trudno odmó-
wić kierującemu prawa do wjecha-
nia na własne podwórko.

Dodatkową okolicznością 
przesądzającą o winie wyprze-
dzającego, o czym wspomniałem 
już wcześniej, będzie wykonanie 
manewru wyprzedzania samocho-
du lub innego pojazdu silnikowe-
go na skrzyżowaniu, co zgodnie 
z punktem 3 ustępu 7 w artykule 
24 ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym jest zabronione. Oczywiście 
i w tym przypadku musi być rozpa-
trywane przyczynienie się skręca-
jącego w lewo, albowiem manewr 
ten – analogicznie jak manewr 

wyprzedzania – należy wykony-
wać ze szczególną ostrożnością, 
sprawdzając możliwość jego prze-
prowadzenia. Gdyby skręcającym 
był kierujący pojazdem niesilniko-
wym (rowerzysta, motorowerzy-
sta…), to wyprzedzanie dozwolone 
jest nawet na skrzyżowaniu, co 
poddaję pod rozwagę skręcających 
i apeluję, aby ustawiali się do skrętu 
w przepisowej pozycji, umożliwia-
jącej skręt, i bardzo zawczasu sy-
gnalizowali swoje zamiary.

Najczęściej do zdarzeń drogo-
wych, w których występuje zbieg 
wyprzedzania z lewoskrętem, 
dochodzi poza obszarem zabudo-
wanym na drogach dwukierunko-
wych, kiedy kierowca podejmuje 
się wyprzedzania kilku pojazdów, 
wjeżdżając na pas ruchu dla kie-
runku przeciwnego, a kierujący 
jadący którymś z kolei wyprze-
dzanych pojazdów skręca w lewo 
na posesję.

Moja odpowiedź o winie za spo-
wodowanie zdarzenia jest nastę-
pująca: skręcający dopełnił obo-
wiązku odpowiednio wczesnego 
i wyraźnego zasygnalizowania 
manewru skrętu, sprawcą zda-
rzenia drogowego jest wyprze-
dzający. Takie niewątpliwie będzie 
rozstrzygnięcie sądowe, nawet 
gdyby wcześniej miała miejsce inna 
ocena co do winy.

Takich zdarzeń, które najczę-
ściej są poważnym wypadkiem, 
jest wiele. Warto zdać sobie z nich 
sprawę i postępować tak, żeby nie 
doszło do zagrożenia bezpieczeń-
stwa. Dotyczy to oczywiście obu 
stron ewentualnego konfliktu, tych 
zamierzających skręcić w lewo 
i tych podejmujących manewr wy-
przedzania.

W kolejnych artykułach rozwa-
żymy m.in. problematykę skrzy-
żowań o przesuniętych wlotach 
i pierwszeństwa przy zmianach 
pasa ruchu, biorąc pod uwagę 
tzw. pas rozbiegowy.

Zapraszam do lektury.
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PRZEPISOWO

ciąg dalszy w następnym numerze

Wyprzedzający 
aż do zakończenia 
manewru musi re-
agować na rozwój 
sytuacji i zapewnić 
bezpieczeństwo 
wyprzedzania, 
albo się z niego 
wycofać.

rys. 1

rys. 2



W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność zorganizować na naszym 
oficjalnym fanpage’u dwa konkursy: „Twoja historia z  Subaru” oraz 
„Zimowe  Subaru”. Oglądając nadesłane zdjęcia, nie mamy wątpliwo-

ści – to, co łączy wszystkich sympatyków  Subaru, to radość z jazdy bez względu 
na pogodę i warunki na drodze. Fotografie przedstawiają rewelacyjne ujęcia, 
przywołujące wspaniałe wspomnienia ich autorów.
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Bardzo się cieszymy, że mamy 
okazję widzieć, jak  Subaru towa-
rzyszy swoim właścicielom podczas 
najróżniejszych wypraw, przygód 
i ważnych wydarzeń.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursów i przed-
stawiamy nagrodzone fotografie.
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Zachęcamy czytelników Magazynu „Plejady” 
oraz miłośników marki  Subaru do śledzenia 
naszego profilu:  facebook.com/subarupolska  
oraz udziału w kolejnych konkursach!
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NA POCZĄTEK

Poœlizg Kontrolowany...
...czyli bezpieczna jazda z SJS

Podsumowanie...
Rajd Szwecji

Rajd Turcji

w Polsce

Premiera Subaru B11S
Genewa 2003
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Nr 01 /2003

z podatkiem VAT 22%
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Podsumowanie...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata 

15.03.2004

Nr 04 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

Historia Fuji Heavy

Rajd Szwecji od kuchni

Impreza WRC Spec. 2004

Niedzica 2004

Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

Historia Fuji Heavy

Rajd Szwecji od kuchni

Impreza WRC Spec. 2004

Niedzica 2004

15.12.2004

Nr 07 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³

"Mniej znaczy wiêcej" - Subaru R1e"Mniej znaczy wiêcej" - Subaru R1e

Mistrzostwo Polski dla Leszka Kuzaja 
i Subaru Poland Rally Team!

Mistrzostwo Polski dla Leszka Kuzaja 
i Subaru Poland Rally Team!

Podsumowanie Sezonu RajdowegoPodsumowanie Sezonu Rajdowego

Nowa stylizacja SubaruNowa stylizacja Subaru

Bezpieczna jazda zim¹Bezpieczna jazda zim¹

15.02.2005

Nr 08 /2005

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS

Ho³ek w Rajdzie Dakar

Historia SWRT

Tribeca

Porady SJS

Historia SWRT

Ho³ek w Rajdzie Dakar

Tribeca

Subaru Emotion 2004Subaru Emotion 2004

Porady SJS
Zmiany w Regulaminie RSMŚ

Kalendarium rajdowe
Subaru R1
Rallycross

Porady SJS

Kalendarium rajdowe

Rallycross

Zmiany w Regulaminie RSMŚ

Subaru R1

Genewa 2005Genewa 2005

Podsumowanie
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata

30.04.2005
Nr 09 /2005

z podatkiem VAT 22%
cena 6,00 zł
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Nr 11 /2005

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS

Nowa Subaru Impreza

House Collection

Subaru - karate tradycyjne

Porady SJS

House Collection

Nowa Subaru Impreza

Subaru - karate tradycyjne

NowyNowy
Wczoraj we Frankfurcie - dziœ ju¿ u nas...Wczoraj we Frankfurcie - dziœ ju¿ u nas...

Relacje z RSMP oraz z RSMŒRelacje z RSMP oraz z RSMŒ

14.06.2006
Nr 13

z podatkiem VAT 22%
cena 6,00 zł
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Baja - test w terenieBaja - test w terenie
Latające bokseryLatające boksery

Freerajdy Subaru HeliskiingFreerajdy Subaru Heliskiing
Bardzo specjalna ImprezaBardzo specjalna Impreza

III Zlot Plejad
16-18.06.2006

III Zlot Plejad
16-18.06.2006

Nasi Partnerzy w akcji...Nasi Partnerzy w akcji...

Relacje...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Świata
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 

1(14)/2007
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Freeride
Białe szaleństwo

Legacy
Test najnowszego modelu

SI-DRIVE
Czym jest nowy
system wspomagania

Grzegorz
Miecugow
o swoim Outbacku

w wersji max
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160 koni pod budą

Forester
na drogach już od 10 lat

Tribeca na górskich stokach

Andrzej  
Sikorowski

Jagna
Marczułajtis

cena 6,50 zł   2(15)/2007   ISSn 1897-1989

IMPREZA
Legenda zmienia wizerunek

Radosław Pazura

Salon IAA Frankfurt’07
Nowe trendy, nowe modele
Pięciodrzwiowa ImprezaWRC

Subaru – miłość z planu

NR 4(17)/2007 CENA 6,50 ZŁ ISSN 1897-1989

M A G A Z Y N M I Ł O Ś N I K Ó W S U B A R U

okladka:MAKIETA PLEJAD  20-09-07  21:25  Page 1

STI

Diesel, ale bokser

Subaru w Tokio
Nowe koncepty i Impreza WRX STI
gwiazdami Tokyo Motor Show

Rewolucja, czy ewolucja

NR 5-6(18-19)/2007 CENA 6,50 ZŁ ISSN 1897-1989

M A G A Z Y N M I Ł O Ś N I K Ó W S U B A R U

ImprezaWRX

Artysta w drodze
Grzegorz Turnau

Trasą Fuji Subaru Line
Cień wulkanu

Pierwsze wrażenia z jazd na torze Fuji Speedway

I_okladka:MAKIETA PLEJAD  11.12.2007  13:22  Page 1

Tribeca

Boxer Diesel

Debiuty 2008
Genewa Motor Show

Pierwsze wrażenia z jazdy

NR 1(20)/2008 CENA 6,50 ZŁ ISSN 1897-1989
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O sporcie i nowych wyzwaniach
Mirosław Szymkowiak

Dyrektor Masatsugu Nagato dla Plejad
O atutach Subaru

Komfort i wszechstronność

Nowy Forester
prezentacja w Grecji

Forester Diesel
już niebawem

V Zlot Plejad
niezapomniana impreza

Naoki Fujimaki
Europejski Japończyk

Japonia
wyprawa życia

Nr 2 (21)/2008 ISSN 1897-1989
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McRae Gathering

Japonia

Colin dalej z nami

wyprawa życia (część II)

Free Rajdy
wczasy w siodle

V Zlot Plejad
trasa szosowa

Subaru w Paryżu
gościnne stoisko

nR 3 (22)/2008 ISSn 1897-1989 (w tym 7% VAT)CENA: 12 zł
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Samochody elektryczne
Nie tylko symetrycznie

Oskar Langner
„Oscar” za... pasję Oskara 

Subaru 360 
Samochód dla mas

Impreza Diesel
Kolejny przełom

Nr 4 (23)/2008 (w tym 7% VAT)CENA: 12 zł
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Wywiad z Kajetanem Kajetanowiczem

Szybki i sympatyczny
Historia

Do pracy i dla rodziny
VI Zlot Plejad

Trasa terenowa

nr 3 (26)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Ciekawostki

Jak bezpiecznie oglądać 
rajd samochodowy

Od Stella do R2
Długa historia małej limuzyny

SJS
Szkolenie instruktarz jazdy

Jagna 
Marczułajtis

Parapet do…Forestera

Japonia
Wyprawa życia (część IV)

Technika
Symetrycznie i aktywnie

(w tym 7% VAT)nR 1 (24)/2009 CENA: 12 złISSn 1897-1989nR 1 (24)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Legacy  
    Concept

JATO Carspecs...
...i już wiemy, które auto wybrać!

Jagna Marczułajtis
Parapet do… Forestera

Keicar Subaru
Długa historia małej limuzyny

Japonia
Wyprawa życia (część IV)
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Od Stella do R2
Długa historia małej limuzyny

SJS
Szkolenie instruktarz jazdy

Jagna 
Marczułajtis

Parapet do…Forestera

Japonia
Wyprawa życia (część IV)

Technika
Symetrycznie i aktywnie

(w tym 7% VAT)nR 1 (24)/2009 CENA: 12 złISSn 1897-1989nR 2 (25)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Wywiad z Danielem Olbrychskim

Outbackiem na oklep
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Aktualności

SPRT zwycięzcami I-go startu w RSMP

Ciekawostki

Filmowe Subaru

Historia

niebieska historia Subaru
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Histora

Dziedzictwo 
symetrycznego napędu

VI Zlot Plejad

Trasa szosowa

nr 4 (27)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Frankfurt

Europejska 
prezentacja Legacy
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Technika

Zmiany, których nie widać

VI Zlot Plejad

Trasa turystyczna

nr 5 (28)/2009 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Subaru - nie Subaru
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nr 1 (29)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Wywiad

Błoto... w żyłach

Historia

na podbój Ameryki

Technika

Styl i technologia
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nr 2 (30)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Szkoła Jazdy Subaru

Slalom na drodze, 
czyli jak bezpiecznie omijać przeszkody

Wywiad z Arturem Czekajem

Twoje życie w moich rękach

Historia

Czarownica, czyli leśnik
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nr 3 (31)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Subaru Vehicle X

VII Zlot Plejad

Trasa terenowa
Szkoła Jazdy Subaru

Użycie hamulca w zakręcie, 
a system ABS

Wyprawy

MArOCCO CHALLEnGE 2009
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nr 5 (33)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

SPrT

Podsumowanie 
sezonu 2010

VII Zlot Plejad

Trasa turystyczna,
czyli Świętokrzyskie Czarownice

Wywiad

nagrodą jest sama pasja
Kayah
Historia

rajdowa limuzyna
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nr 4 (32)/2010 CENA: 12 zł (w tym 7% VAT)ISSn 1897-1989

VII Zlot Plejad

Trasa szosowa,
czyli klucz rozszyfrowany
Szkoła Jazdy Subaru

Czy to już sport, 
czyli wyczucie masy samochodu
Historia

Początki sportowych Subaru

Wywiad

Spełniam moje marzenia
Bogusław Linda
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nr 1 (34)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Do pierwszego zwycięstwa

SPrT

najbardziej lubiłem przerwy
wywiad z Wojtkiem Chuchałą

Technika

Wszystko po nowemu
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nr 2 (35)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

numerologia Subaru

SPrT

250 dni poza domem
rozmowa z Tapio Laukkanenem

VIII Zlot Plejad

Czarna muzyka, czarny sport i Subaru. 
A wino czerwone!

nowości

nowy styl Subaru
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nr 3 (36)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Początki samochodów WrC
i dwudrzwiowa Impreza

Bezpieczeństwo

Jedziemy w trasę...
Gdy pojawi się konieczność dłuższej jazdy…

Wywiad

To musi wciągać!
Mistrz skoków - w rajdach samochodowych
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nr 4 (37)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Historia

Początki samochodów WrC
Ze zmiennym szczęściem

Technika

W stalowej klatce
Dążenie do całkowitego bezpieczeństwa

VIII Zlot Plejad

Szosowe zmagania
koło Zielonej Góry

Wywiad

Polscy mechanicy 
osiągnęli światowy poziom

– wywiad z robertem Bóladem
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nr 5 (38)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Aktualności

nowość w gamie modelowej
i kolorystycznej - Subaru XV

Historia

Prawdziwa promocja
marki przez sport

VIII Zlot Plejad

Trasa terenowa, czyli…
inspiracją był Fax

Wywiad

Dżentelmen, psycholog, saper...
czyli pilot rajdowy

– wywiad z Maciejem Wisławskim
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nr 6 (39)/2011 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSn 1897-1989

Pure
Handling

Delight
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NR 44 (5/2012) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

WYWIAD
Pociąga mnie technologia
– rozmawiamy z Ryszardem Litwinem

ZLOT PLEJAD
Trasa szosowa,
czyli taryfą przez świat

TECHNIKA
Hamulec Ci pomoże!

PODRÓŻE
Forester na Route 66
/cz. 1/
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NR 45 (6/2012) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 WYWIAD
Po prostu kocham rajdy
 – rozmawiamy z Marcinem Kaliszką

 HISTORIA
 Dreamliner
to także Subaru

PODRÓŻE
Forester na Route 66
/cz. 2/

 RAJDY
Kolejne
Mistrzostwo Polski
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NR 46 (1/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 ROZMOWY
Życie według kalendarza rajdów
 – wywiad z Beatą i Krzysztofem Chuchałami

 MODELE
Wszystko
się da ulepszyć
 nowy Forester 

PODRÓŻE
Forester na Route 66
/cz. 3/
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NR 49 (4/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 ZLOT PLEJAD
Trasa Szosowa,
czyli… dwóch Bębnów i triumf historii

 ROZMOWY
Robię to, o czym marzyłem
 – rozmowa z Andrzejem Górskim
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NR 47 (2/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 RAJDY
Platinum i Subaru 
 razem na rajdowych trasach

 ROZMOWY
Lubię się zmęczyć
 – rozmowa z Andrzejem Mrożkiem

PODRÓŻE
Bałkańska przygoda na czterech kołach
/cz. 1/
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NR 48 (3/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 ZLOT PLEJAD
Trasa Terenowa,
czyli… 100 sekund na minutę 

 ROZMOWY
Trzeba wyciągnąć rękę do tych, nielicznych już,
myślących, wrażliwych twórców
 – rozmowa z Anną Treter

MODELE
Outback
z nowym automatem goo.gl/OHW4R

NR 50–51 (5–6/2013) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989
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NR 52 (1/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 MIEJSCA
Spotkanie z legendą – wizyta w Banbury

 ZLOT PLEJAD
Trasa Turystyczna Szosowa,
czyli co szosa ma wspólnego z morzem?

 ROZMOWY
Najważniejsze,
by myśleć i mówić o tym samym...
– rozmowa z Łukaszem Kruczkiem
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NR 53 (2/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 HISTORIA
Trzydziestoletnie Leone na co dzień

 ROZMOWY
Król ośki, szpieg Subaru
– rozmowa z Waldemarem Doskoczem

 RAJDY
Chcę osiągnąć szybkie, pewne tempo
– rozmowa z Dominikiem Butvilasem

NR 54–55 (3–4/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989
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8 WYDARZENIA:

Mamy nowy rekord
Zielone Piekło, tam znowu się działo!
WRX STI w rękach rajdowego mistrza
Prodrive Final Gathering – wszystko ma swój koniec, 
który jest początkiem nowego
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NR 56 (5/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

WYDARZENIA
Mongolia Charity Rally /cz. 1/
– załoga Offtrax opakowana w XV 
na wyprawie do Ułan Bator

 ZLOT PLEJAD
Trasa Terenowa, czyli jak pokonać
Beskid Żywiecki (wiadrem)

ROZMOWY
Rozmowa z Piotrem Markiewiczem,  
człowiekiem spełnionym (w pięciu odsłonach)
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NR 58 (1/2015) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

ROZMOWY
Lubię gorzki smak i Subaru 

– rozmowa z Korą

 TECHNIKA
Żeby jechać, trzeba widzieć
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NR 59 (2/2015) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

ROZMOWY
Idzie własną drogą 

– rozmowa z Jerzym Dyszym

 MODELE
W pełni dojrzałe Subaru

 PODRÓŻE
IV Subariada – Armenia i Gruzja /cz. 1/
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NR 60 (3/2015) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

 MODELE
Japończyk w Europie

BEZPIECZEŃSTWO
W trosce o bezpieczne drogi 

 PODRÓŻE
Wrocław – Monte Carlo. 
Rallye de Vin /cz. 1/

NR 62 (5/2015) ISSN 1897-1989 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)

 ROZMOWY 
Czasu jest dużo, tylko trzeba go uporządkować… 
– rozmowa z z Janem Kantym Pawluśkiewiczem
ZLOT PLEJAD
„Turszos”– czyli walka z czasem, 
przestrzenią i… pilotem
BEZPIECZEŃSTWO
Skoncentrowane bezpieczeństwo
PRZEPISOWO
Kieruj świadomie, nie blokuj skrzyżowania!
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 64 (1/2016)

ROZMOWY
Zaczęło się od marzenia 
– rozmowa z Januszem Dudkiem

PODRÓŻE
1st Subaru Wine Cruise – Eger i Tokaj
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 65 (2/2016)

ZLOT PLEJAD
Projekt „Plejadowóz”, 
czyli trasa terenowa w 32-letnim Leone

ROZMOWY
Nic mnie nie kręci tak jak skoki narciarskie 
– rozmowa z Piotrem Żyłą

TARGI
Dynamiczne Subaru w Genewie
Nowa Impreza w Nowym Jorku
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ISSN 1897-1989 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)NR 66–67 (3–4/2016)

PODRÓŻE
Subaru na Karaibach /cz. 1/

ZLOT PLEJAD
Turystyczno-terenowa 
sentymentalna podróż na Wybrzeże

WYDARZENIA
Maroc Challenge
- Offtrax na saharyjskim piasku
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 68 (5/2016)

HISTORIA
Sylwetki konstruktorów Subaru  
– Shinroku Momose

ROZMOWY
Poczuć smak spalonej krwi  
– rozmowa z Mirosławem Zdanowiczem

PODRÓŻE
Mały śmieszny samochodzik 
na klimatyzowanych wakacjach
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 69 (6/2016)

BEZPIECZEŃSTWO
Pozycja przede wszystkim

PASJE
Coraz więcej Plejad w Rajdzie Niemiec

HISTORIA
Królik Subaru, czyli Fuji Rabbit
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 70 (1/2017)

SPORT
65. Turniej Czterech Skoczni dla trzech Polaków!

ROZMOWY
Pilot na miarę mistrzostw Europy – 
rozmowa z Danielem Dymurskim

PODRÓŻE
BRZ-em po Hiszpanii

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 71 (2/2017)
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RAJDY
Subaru Poland Rally Team
stawia na młodzież

ROZMOWY
Mistrzowskie doświadczenie – 
rozmowa z Tomaszem Kucharem

CIEKAWOSTKI
Subaru 
w służbie prawu

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 72 (3/2017)
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TARGI
Plejady wspinają się na szczyt
ROZMOWY
Nasz cel na ten sezon to dojeżdżanie do mety – 
rozmowa z Marcinem Słobodzianem
CIEKAWOSTKI
Erithacus rubecula, 
czyli Subaru Robin

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 73 (4/2017)
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ZLOT PLEJAD 
XIV Zlot Plejad: z wizytą u Ducha Gór

ROZMOWY
Chcemy być z sobą – 
rozmowa z zespołem Golden Life

BEZPIECZEŃSTWO
Torque Vectoring – cichy zwycięzca

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 74 (5/2017)
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RAJDY
Piąty udział w WRC na piątkę!

BEZPIECZEŃSTWO
Naszym celem jest ZERO!

LUDZIE
„Leśnik”, co ognia i wody się boi

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 76 (1/2018)
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PODRÓŻE
Jak zwiedzić Japonię w 10 dni 

MULTIMEDIA 
Subaru Biedronka w kinie

HISTORIA
Przyjrzyj mi się uważnie – nadwozia Subaru

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 80 (5/2018)
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04BEZPIECZEŃSTWO

Gdy pojawi się konieczność dłuższej jazdy…

RAJDY 
Kultowe samochody ciągle żywe  
w Rajdowych Mistrzostwach Świata

PODRÓŻE
VIII i IX Subariada do Mołdawii, 
krainy wina i… błota /cz. 1/

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 83 (2/2019)
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3

BEZPIECZEŃSTWO
SZKOŁA JAZDY SUBARU –
PIERWSZY STOPIEŃ ZALICZONY

ROZMOWY
POWSTANIEC I JEGO SUBARU
Z HISTORIĄ W TLE

TECHNIKA
ZALETY NOWEJ PLATFORMY

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 84 (3/2019)
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ROZMOWY
BYŁY TAKIE MOMENTY, ŻE NIE ZAUWAŻAŁEM WCALE, 
ŻE JESTEM NIEPEŁNOSPRAWNY –
ROZMOWA Z PAWŁEM CIASTKIEM

TARGI
SZÓSTA GENERACJA
WSZECHSTRONNEGO KOMBI

BEZPIECZEŃSTWO
10 NAJPOWAŻNIEJSZYCH BŁĘDÓW
POLSKICH KIEROWCÓW
W TECHNICE JAZDY SAMOCHODEM

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 85 (4/2019)
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3PODRÓŻE
FORESTEREM PRZEZ ALPY:
KRAKÓW – SALZBURG – WENECJA

ZLOT PLEJAD
TRASA SZOSOWA,
CZYLI CZAS NA NOWE WYZWANIE

CIEKAWOSTKI
JAPOŃSKIE TRADYCJE
NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 86 (5/2019)
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ROZMOWY
KLUBU NIE MOGĘ PROWADZIĆ PO ŁEBKACH –
ROZMOWA Z PAWŁEM PIETRZAKIEM

ZLOT PLEJAD
BIAŁASEM PRZEZ LUBELSKIE,
CZYLI STI NA TUR-SZOSIE

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZNY PIES W PODRÓŻY

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 87 (6/2019)
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10IMPREZY

KOLARSTWO GÓRSKIE
W WYDANIU SUBARU

PASJE
ALCYONE GIN HAYATE,
CZYLI O JEDNEJ Z PLEJAD (LUB O TYM, 
JAK ROZMNAŻAJĄ SIĘ SUBARU)

TECHNIKA
HYBRYDOWE SUBARU: E-BOXER –
ORYGINALNI JAK ZAWSZE

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 88 (1/2020)
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2MODELE
FORESTER Z MILIONEM KILOMETRÓW
NA LICZNIKU

ROZMOWA
W GŁOWIE MIAŁAM SWÓJ WYMARZONY LAKIER –
ROZMOWA Z BEATĄ SANTURĄ

TECHNIKA
PROGRAM MUSE –
NA SKRZYŻOWANIU DRÓG AUT I JEDNOŚLADÓW

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 91 (4/2020)
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2MODELE
SUBARU XV E-BOXER
– Z PRĄDEM DO CELU

ZLOT PLEJAD
ROZPROSZONE PLEJADY 2020,
CZYLI KIEDY ŻÓŁWIK MUSI ZASTĄPIĆ MISIA

PODRÓŻE
FORESTEREM PRZEZ SKANDYNAWIĘ
– WSPOMNIENIA Z WAKACJI

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 89 (2/2020)
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2PODRÓŻE
SUBARU XV NA DROGACH SŁONECZNEJ DALMACJI
ORAZ ŚLADAMI „GRY O TRON”

TECHNIKA
DLACZEGO HYBRYDOWO?

HISTORIA
SUBARU X100 –
CZŁOWIEK I JEGO MASZYNA

CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 75 (6/2017)
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RAJDY
Miko Marczyk mistrzem Polski  
w klasie Open N 2017!

HISTORIA 

 Tauri w wydaniu Subaru

WYDARZENIA
Forester na budowie
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CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989NR 63 (6/2015)

ROZMOWY
Od Komara do Subaru  
– rozmowa z Andrzejem Koperem

ZLOT PLEJAD
Skąpani w słońcu i barszczu – Arłamów 2015 
(trasa turystyczno-terenowa)

PRZEPISOWO
Partnerstwo to również szanowanie 
deficytowej powierzchni ulic

NR 61 (4/2015) ISSN 1897-1989 CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)

 ROZMOWY 
Subaru Band 
– rozmowa z zespołem „Elektryczne Gitary”
PODRÓŻE
Forester 
– z dziećmi na krańcu Europy
PRZEPISOWO
Na okrągło o ruchu drogowym
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NR 57 (6/2014) CENA: 12 zł (w tym 8% VAT)ISSN 1897-1989

PODRÓŻE
Nigdy go nie sprzedam!

ROZMOWY
Kombinator, który za dużo myśli i analizuje 
– rozmowa z Maciejem Kotem
 ZLOT PLEJAD
Trasa Turystyczno-Terenowa,  
czyli doprawianie marmelady pieprzem

 TECHNIKA
Wiodąca technologia bezpieczeństwa  
– EyeSight

M  A  G  A  Z  Y  N   M  I  Ł  O  Ś  N  I  K  Ó  W   S  U  B  A  R  U

NR 3(16)/2007    ceNa 6,50 zł    ISSN 1897-1989

Kraj kwitnącej motoryzacji

Paweł 
Krzywański
Karate i Subaru w jednym

Japonia

Tribeca

Impreza 2008
Techniczny majstersztyk

Najlepsza na bezdroża

Podsumowanie...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata

20.09.2004

Nr 06 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

I Zlot Plejad - Morsko 2004...
...podsumowanie

5-lat Subaru w Polsce

Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

I Zlot Plejad - Morsko 2004...
...podsumowanie

Leszek Kuzaj -
- Mistrzem Polski

5-lat Subaru w Polsce

Podsumowanie...
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata 

11.05.2004

Nr 05 /2004

z podatkiem VAT 22%

cena 6,00 z³
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Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

Historia Fuji Heavy cz.II
Jazda w terenie

Legacy 3.0 R Spec. B

Zlot Plejad 2004

Porady SJS...
...czyli bezpieczna jazda

Historia Fuji Heavy cz.II
Jazda w terenie

Legacy 3.0 R Spec. B

Zlot Plejad 2004


