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na początek

A jednak. Długo biłem się z myśla-
mi, czy na pewno ma sens po-

nownie pisać o zjawiskach negatyw-
nych. Zaczyna mnie nieomal przerażać 
sprawdzalność moich „przepowied-
ni”, zamieszczanych na tych łamach. 
Napisałem w 2005 roku o nonsensach 
nowej matury – i masz, zmieniono na 
abstrakcyjne warunki dla… przedszko-
laków. A (wice) minister ds. finansów 
wykazał się brakiem znajomości pod-
staw matematyki.

Pisałem o szkodliwości spekulacji – 
to i ich ilość lawinowo się zwiększyła. 
Pisałem o niej w odniesieniu do krajów 
Trzeciego Świata – no, to przyszła do 
Polski, i to w postaci spekulacji warto-
ścią narodowej waluty. 

Pisałem o zwalczaniu szarej strefy  
i kryzysie – no i rząd postanowił pod-
wyższyć akcyzę na samochody, uznając 
to za metodę walki z kryzysem, i jedno-
cześnie poprawiając samopoczucie sza-
rej strefy. Pisałem o odpowiedzialności 
i braku odpowiedzialności – i rząd ru-
szył się… Nieodpowiedzialnie. Jakieś 
fatum?

Kolega Karcz, powszechnie znany jako 
„Flipper”, ponaglając mnie do napisania 
wstępniaka, prosił wręcz, abym może 
tym razem napisał coś pozytywnego.  

Nic jednak nie poradzę. Myśli wygrały. 
Myśli o spekulacyjnych zmianach kursów 
walut. Ale i te o słowach wypowiedzia-
nych przez przedstawiciela miłościwie 
nam panujących na temat ewentualnej 
pomocy dla fabryk motoryzacyjnych 
w Polsce: „A po co im pomoc? Przecież 
i tak wszystko eksportują, to pomożemy 

tylko kupować taniej zagranicznym 
klientom…”.

Premier ruszył się raz. Aby podwyż-
szyć akcyzę. I ponownie zapadł w ka-
tatonię. Zachowanie doskonale znane 
zoologom, polegające na kompletnym 
bezruchu bezbronnego stworzonka  
w obliczu niebezpieczeństwa. I z tego 
bezruchu obserwuje (a może i nie ?) tak 
istotne dla funkcjonowania państwa 
działania, jak „afera” Palikota, polsko-
niemiecki konflikt Rokity czy niekoń-
czące się dyskusje na temat tego, kto ma 
zasiąść w jakiej speckomisji.

Chwilowo naród ma się czym zająć. 
Spadł śnieg i wszystko przykrył białym 
puchem. Ale, jak co roku, nadejdzie 
wiosna. I śnieg będzie się topił, może 
nawet szybciej, niż wartość złotówki.

A wtedy okaże się, że zasada naczyń 
połączonych (tak, pamiętam – fizyka na 
maturze też nie jest obowiązkowa) we 
współczesnej gospodarce funkcjonuje 
niezawodnie. I wówczas ceny zaczną 
rosnąć. Podobnie jak dziura budżetowa 
i bezrobocie. Bo tak się, niestety, składa, 
że także nasza gospodarka nie funkcjo-
nuje na zasadach autarkii. A za dostawy 
trzeba zapłacić.

Jeżeli przyjąć, że tylko połowa war-
tości produktów na naszym rynku jest 
bezpośrednio zależna od importu, to 
wobec spadku wartości naszej tak moc-
no przez niektórych polityków bro-
nionej złotówki o ponad 40% można 
przewidzieć inflację na poziomie 20%. 
Logiczna konsekwencja to spadek siły 
nabywczej, czyli popytu wewnętrznego. 
Niebezpieczna spirala jest coraz bliżej 

i szczodrze ferowane, lecz niestety go-
łosłowne zapewnienia o stabilności na-
szej gospodarki zaliczyć trzeba raczej 
do kategorii pobożnych życzeń.

Zoologia zna jeszcze inne, oprócz 
katatonii, formy obrony. Nadchodzi 
wiosna – a może już czas się obudzić  
i zacząć działać? 

Ale proszę – przed działaniem –zapy-
tać kogoś, kto się na tym zna. Na przy-
kład fachowca (wiem, większość wy-
jechała. No, ale kryzys teraz wszędzie 
– może wrócą…). 

Jakie to szczęście, że nie pojawiła się po-
wyżej informacja o zielonych ludzikach 
z niedalekiej planety, atakujących naszą 
ukochaną małą planetę (przyp. red.).

Witold Rogalski
Dyrektor Subaru Import Polska

Katatonia
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W    malowniczym pejzażu Przed-
borskiego Parku Krajobra-

zowego 10 października nastąpi 
oficjalne otwarcie świątyni sztuk 
walki „Dojo – Stara Wieś”. Wybór tej 
daty jest nieprzypadkowy: tego dnia 
mija 90. rocznica nawiązania stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Polską 
a Japonią. Organizatorzy pragną, by 
otwarcie stało się jednym z elementów 
centralnych obchodów tej rocznicy. 
„Dojo – Stara Wieś” to już drugi tego 
typu obiekt, który będzie propagował 
japońską kulturę w Polsce. Pierwszym 
jest Centrum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Manggha” w Krakowie, 
które powstało w 1994 roku dzięki 

inicjatywie Fundacji Andrzeja Wajdy 
i   Krystyny Zachwatowicz Kioto-Kraków. 
Dojo, inaczej sala treningowa, to według 
tradycji japońskiej coś więcej niż miejsce 
treningu, to „świątynia”, umożliwiająca 
obcowanie z całą filozofią azjatyckich 
sztuk walki, kształtowanie ludzkiego cha-
rakteru przez skupienie i koncentrację, 
gdzie rozpoczyna się i kontynuuje wła-
sną edukację.  To właśnie w takich miej-
scach rozpoczynał swoją drogę życiową 

management gospodarki Japonii, dru-
giej potęgi ekonomicznej świata. Tam też 
doskonalili się liderzy polityki tego kraju.
Powstający wśród wzgórz okolicy 
Przedborza ośrodek nie tylko umożliwi 
miłośnikom japońskich sportów i sztuk 
walki doskonalenie umiejętności, ale 
będzie też świetnym zapleczem organi-
zacyjnym dla szkoleń z udziałem naj-
większych mistrzów wschodnich sztuk 
walk. Kompleks pozwoli też na promo-
wanie kultury Kraju Kwitnącej Wiśni, 
z jednej strony przez szkolenie adeptów 
sztuki układania kompozycji kwiato-
wych ikebana, czy też sztuki składania 
papieru origami, a z drugiej zaś przez 
organizowanie wystaw prezentujących 
dorobek tego kraju. Charakter nowo 
powstającego Dojo najlepiej oddaje 
wypowiedź minister Kazuko Shiraishi
– zastępcy ambasadora Japonii w Polsce: 
„Projekt ten to dialog dwóch kultur, 
dwóch filozofii – polskiej i japońskiej. 
Miejsce to z pewnością będzie służyło 
ćwiczeniu nie tylko ciała, ale i ducha”.
Powstanie centrum finansowane jest ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turys-
tyki, funduszy własnych Polskiego 
Związku Karate Tradycyjnego, oraz 
dzięki wsparciu rządu Japonii. Swoje 
osobiste poparcie dla projektu przekazał 
między innymi minister spraw zagra-
nicznych Japonii, Hirofumi Nakasone.

aktualności

Dojo – Stara Wieś coraz bliżejDojo – Stara Wieś coraz bliżej
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Miło nam zakomunikować, iż 
Subaru Import Polska otrzymało 

statuetkę w kategorii Innowacyjność za 
rewolucyjny silnik Diesla oraz wpro-
wadzenie, jako pierwszy importer  
w Europie, systemu ISR (szczegółowe 
informacje na stronie 18 – przyp. red.).

Projekt Rekiny Floty 2008, autorstwa 
magazynu „Flota”, ma na celu znalezie-
nie i wyróżnienie na rynku flotowym 
tych firm i osób, które w roku 2008 mo-
gły pochwalić się ponadprzeciętnymi  
dokonaniami. Rynek flotowy jest ryn-

Rekiny Floty 2008
kiem rozwijającym się i wypraco-
wał standardy prowadzenia biznesu. 
Wyróżnienia otrzymują ci, którzy nie 
tylko spełniają te standardy, ale również 
potrafią na trudnym rynku flotowym od-
nosić spektakularne sukcesy. Wyróżnieni  
zostaną uhonorowani statuetką, a ich 
osiągnięcia opisane w magazynie „Flota”.

Wyboru Rekinów Floty 2008 dokona 
redakcja magazynu „Flota”, wsparta 
badaniami Instytutu FlotaMonitor 
i Fleet Management Institute oraz 
innych niezależnych instytucji.

Wyniki roku 2008
Nadszedł czas podsumowań minio-

nego roku. W przypadku Subaru 
Import Polska bilans jest ze wszech 
miar pozytywny. Po raz pierwszy z pol-
skich salonów Subaru wyjechało ponad 
dwa tysiące samochodów, a konkret-
nie 2185 sztuk. Jest to o 42,53% więcej 
niż w roku 2007. Jesteśmy jedynym 
importerem na naszym rynku, któ-
ry cały czas zwiększa swoją sprzedaż. 
Naszym asem atutowym w 2008 roku 
był nadzwyczaj pozytywnie przy-
jęty silnik BOXER DIESEL. 
Dzięki przeciwsobnemu ułoże-
niu cylindrów charakteryzuje się 
on bardzo wysoką kulturą pracy, 
a brak wałków równoważących drga-

nia daje mu wyższą sprawność, a więc 
mniejsze zużycie paliwa. Forester diesel 
jest najoszczędniejszym SUV-em w kla-
sie, podobnie jak Legacy, który wśród 
konkurentów też nie ma sobie równych. 
Nie do pominięcia są inne jego zalety, 
a mianowicie doskonałe wyważenie 
oraz płaska budowa, powodująca obni-
żenie środka ciężkości. Docenili to czy-
telnicy „Auto Świata”, przyznając mu 
wyróżnienie w plebiscycie Auto 1 – 2008.
Tym jednak, co głównie przyciąga 
klientów do marki Subaru, jest jakość: 
dowodzą tego bardzo wysokie pozy-
cje poszczególnych modeli w listach 
bezawaryjności TüV i DEKRY, a jed-
nocześnie laury zdobywane w rankin-

gach zadowolenia kierowców, sporzą-
dzanych między innymi przez ADAC. 
Kolejnym atutem naszych samochodów 
są legendarne własności jezdne, wyni-
kające z połączenia bardzo nisko poło-
żonego środka ciężkości ze stałym napę-
dem wszystkich kół Symmetrical AWD. 
Dobra praca podwozia to również bez-
pieczeństwo. Subaru Import Polska, 
jako pierwsza firma w Europie, wpro-
wadziło w standardzie system ISR 
(Inteligentny System Ratunkowy), który, 
gdy jednak dojdzie do wypadku, zapew-
nia szybkie dotarcie służb ratunkowych 
do poszkodowanych. Także ten element 
w znacznej mierze przyczynił się do 
osiągniętego w ubiegłym roku sukcesu.     

Subaru Award 2008

Coroczny program Subaru, któ-
ry ma na celu wyłonienie 

dystrybutorów, mających wybit-
ne osiągnięcia w 2008 roku, do-
biegł końca. Miło nam oznajmić, 
iż Subaru Import Polska po raz ko-
lejny znalazło się w gronie laureatów.

W tej edycji programu otrzymaliśmy 
nagrodę „Subaru Award” (sprzedaż 
na poziomie 161,49% w porówna-
niu z rokiem 2007) oraz „New Sales 
Record Award” (kolejny najwyż-
szy wynik w ciągu ostatnich 10 lat).

Oznacza to również, że jako jeden z kil-

ku dystrybutorów na naszym rynku no-
tujemy systematyczny wzrost sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w pro-
gramie jest status autoryzowane-
go dystrybutora od ponad dwóch 
lat, sprzedaż w 2008 r. wyższa niż 
w 2007 oraz nie mniejsza niż 120 sztuk.
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Kolarze górscy Treka Gdynia za-
kończyli sezon 2008 z dorobkiem 

76 medali, 25 razy stawali na najwyższym 
stopniu podium. Klub, który powstał za-
ledwie trzy lata temu, cały czas się rozwija. 
Trek Gdynia należy do czołówki krajowej 
grup startujących w maratonach MTB.
W minionym sezonie zawodnicy z Gdyni 
byli skoncentrowani na wywalczeniu miej-
sca na podium w cyklu Powerade MTB 
Marathon. W 2007 byli o krok od szczę-
ścia, zajmując 4. miejsce. Tym razem rów-
na, dobra jazda całego zespołu pozwoliła 
im stanąć na podium. Po dziewięciu ma-
ratonach, które w większości odbywały się 
na ciężkich górskich trasach, Trek Gdynia 
został sklasyfikowany na trzecim miej-
scu w stawce 140 teamów z całej Polski.
Dobrą formę widać było również na 
innych ogólnopolskich maratonach. 
Trzykrotnie startowali na Skandia 
MTB Maraton, organizowanym przez 
Czesława Langa. Obok sukcesów indy-

Gdyński Trek z Subaru
widualnych byli również w czołówce 
drużynowo, zajmując dwa razy drugie  
i raz trzecie miejsce. Największym jednak 
sukcesem tej drużyny było wywalczenie 
przez Dariusza Sawickiego brązowe-
go medalu Mistrzostw Świata Solo 24h 
wśród amatorów. Zawody odbywały się 

w kanadyjskiej miejscowości Canmore, 
na wysokości ponad 1500 m n.p.m.
Obecnie zawodnicy Treka Gdynia rozpo-
częli już przygotowania do nowego sezo-
nu. W tym roku pełną opiekę nad zespo-
łem objęło Subaru Import Polska, stając się 
sponsorem tytularnym gdyńskiego klubu.

W ciągu kilkunastu lat w kolarstwie 
górskim zaistniało kilka firm  

z branży motoryzacyjnej. Akcje spon-
soringowe, wspierające imprezy kolar-

skie czy też drużyny rowerowe, były 
wyśmienitą okazją do wypromowania 
swojej marki. Jednak to Subaru wyko-
rzystało siłę kolarstwa górskiego najle-
piej. Dziś śmiało można powiedzieć, że 
to marka mocno związana z rowerami. 

Dziesięcioletnia przygoda z jedną z naj-
lepszych grup zawodowych na świecie 
Subaru Gary Fisher MTB Team (USA) 
dała firmie pewność, że wybrała wła-
ściwą dyscyplinę sportu. To pozwoliło 
myśleć o rozszerzeniu działań sponsorin-
gowych. Obecnie Subaru wspiera rów-
nież dwie inne grupy zawodowe: Subaru 
Mountain Bike Pro Team (Francja) 
oraz Team Garmin – Adidas (RPA). 

Związek Subaru z rowerami wydaje się 
jeszcze większy. Otóż Subaru zaczęło pro-
dukcję jednośladów. W tym roku na ryn-

ku pojawią się rowery z logo Plejad. Będzie 
to limitowana seria roweru górskiego 
Subaru XB, który zostanie wyproduko-
wany w liczbie 99 sztuk. Ze wstępnych in-
formacji wynika, że ten specjalny „góral” 
ma kosztować 3 880 $. Wykonana ze stali 
Cro-Mo rama, jak można się spodziewać, 
pomalowana będzie na charakterystyczny 
niebieski kolor. Rower ma być uzbrojo-
ny w amortyzator RockShox Reba Race  
i komponenty pochodzące z również ja-
pońskiej firmy Shimano. Rower będzie się 
toczył na kołach Mavic CrossRide i opo-
nach Michelin Country Rock. Wprawdzie 
Subaru nie planuje uruchomienia pro-
dukcji rowerów na przemysłową skalę, 
ale ta maszyna z pewnością stanie się 
obiektem kolekcjonerskim, kupowa-
nym przez wiernych miłośników marki.

Subaru XB

aktualności
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Czytelnicy dwóch największych 
magazynów motoryzacyjnych  

w Polsce, tygodnika „Motor” i mie-
sięcznika „Auto Moto”, po raz ko-
lejny wybrali liderów branży moto-
ryzacyjnej. Ten największy plebiscyt 
w Polsce odbył się już po raz siódmy.  
Mamy powód do dumy, ponieważ 
w kategorii Innowacja Techniczna 
liderem został silnik wysokoprężny 
Subaru o poziomym układzie cylin-

drów BOXER DIESEL. Jest to już 
kolejny laur tego silnika. Wcześniej 
czytelnicy tygodnika „Auto Świat” 
przyznali mu wyróżnienie w plebi-
scycie „Auto 1 – 2008”. Wtedy na-
grodę zdobył w kategorii o podobnie 
brzmiącej nazwie „Innowacje tech-
niczne”, a przyznano ją za „niekon-
wencjonalny silnik diesla w układzie 
boxer”. Ten bardzo ekonomiczny, 
o bardzo wysokiej kulturze pracy 
silnik, doceniony został również 
przez Państwa, naszych klientów, 
czego dowodem jest fakt, iż samo-
chody nim napędzane należą do 

najlepiej sprzedających się spośród 
palety modeli Subaru. Podczas uro-
czystej gali podsumowującej plebi-
scyt pamiątkową statuetkę oraz dy-
plom odebrał prezes zarządu Subaru 
Import Polska Witold Rogalski.

BOXER DIESEL Auto Liderem 
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Parapet do… Forestera

Dojeżdżam do Witowa, małej 
miejscowości położonej w oko-

licach Zakopanego. Mijam dwa nie-
wielkie wyciągi narciarskie. Nie mam 
dokładnego adresu, ale intuicja pod-
powiada mi, że to nie to. Wreszcie 
jest: duży billboard reklamowy, duży 
parking, dwie osoby z obsługi kierują 
samochody na wolne miejsca parkin-
gowe. Podjeżdżam do jednej z nich 
z opuszczoną szybą. – Czy tu mie-
ści się „Szkoła Jagny”? – Tak, biuro 
jest na parterze. Wysiadam, zabie-
ram sprzęt i obrzucam spojrzeniem 
okolicę. Na wprost nowy, drewniany 
budynek. Bar, biura, kasy, wypoży-
czalnie i serwis sprzętu. Obok wielki 
obiekt w budowie, prawdopodobnie 
hotel. Wyciąg to czteroosobowa ka-
napa z ruchomym chodnikiem. Na 
stoku, mimo niezbyt sprzyjających 
warunków atmosferycznych, spory 
ruch. Wchodzę do biura. Eleganckie 
pomieszczenie, na wprost kontuar 
obsługi klientów, a nad nim olbrzy-
mi, piękny plakat Jagny Marczułajtis. 
W agresywnej, prawie poziomej pozy-
cji, pokonuje ostry łuk na desce snow-
boardowej. Obok przy stole młoda, 

sympatyczna, trochę zmęczona 
dziewczyna, ubrana w snow-

boardowe spodnie i pod-
koszulek. To już realna po-

stać Pani Jagny, tym razem 
w mniej agresywnej pozy-

cji, nad sporą porcją piero-
gów. Przedstawiam się. Byliśmy 

umówieni, więc nie ma zasko-

czenia. – Pozwoli mi pan dokończyć? 
Pozwalam. Po chwili zostaję zaproszo-
ny do stołu.
– Pani Jagno, urodziła się Pani 
w Zakopanem?
– Tak.
– To czemu nie jako Gąsienica, 
Bachleda, Bułecka, Córuś czy, ewentu-
alnie, Synuś?  Marczułajtis to nie jest 
nazwisko zbyt popularne na Podhalu?
– To proste. Tata urodził się w Wilnie, 
ale kochał góry, wspinaczkę i nar-
ciarstwo. Później pokochał Tatry,  
Zakopane i moją mamę. Myślę 
że kolejność nie ma znaczenia.
– Czy od razu była deska?
– Nie, snowboard to zaledwie kil-
ka ostatnich lat, i to wbrew ro-
dzicom. Na początku były narty.
– Czy białe szaleństwo to jedyny sport, 

czy są jakieś alternatywy dla nart 
i snowboardu?
– Narty i deska przede wszystkim, ale 
pierwsze było zauroczenie jazdą kon-
ną,  musiałam objeździć każdą szka-
pę w okolicy. Ponieważ nie mieliśmy 
własnego, zamęczałam wszystkich  
sąsiadów, którzy posiadali  konie, aż 
wreszcie mama obiecała, że za pierw-
sze pieniądze, jakie zarobię, będę so-
bie mogła kupić konia. I tak się stało. 
Musiałam go, niestety, trzymać u sąsia-
dów, bo u nas nie było odpowiednich  
warunków. W wieku kilkunastu lat za-
kochałam się w motorach. Jeździłam 
wszystkim – od enduro przez chop-
pery, ścigacze, do quadów. Uwielbiam 
również narty wodne i żeglarstwo.
–Czy posiada Pani jakieś pamiątkowe 
zdjęcia z fotoradarów?

Z Jagną Marczułajtis, kilkunastokrotną mistrzynią Polski w konkurencjach snowboardowych, złotą 
i srebrną medalistką Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Juniorów oraz uczestniczką trzech
zimowych olimpiad, rozmawiał Waldemar Biela.
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– Nie, byłam rozsądną motocyklistką.
– Chodziło mi o jazdę na koniu.
– Ha, ha.
– Rozumiem. Czyli taki normalny 
podhalański chuligan, tyle że z mi-
strzowskimi tytułami. Starsza córka 
Jagoda ma sześć lat. Czy w schowku 
na sprzęt stoi malutki parapecik,
czy króciutka boazeria?
– Jedno i drugie. Dla niej to bez 
różnicy. Dzisiaj od rana szalała na 
nartach, a przed chwilą wymieniła 
na deskę. Młodsza, Iga, jeszcze jest 
za mała, ma dopiero sześć miesięcy.
– Pani Jagno, słyszałem o romansie 
z motorami Suzuki, o zakończeniu 
kariery, widzę, że „Szkoła Jagny” 
prosperuje. Jakie plany na najbliższą 
przyszłość?
– Najbliższa przyszłość to powrót 
do sportu i przygotowania do star-
tu na olimpiadzie w Vancouver. 
Wiąże się to z ogromną ilością pra-
cy, wyjazdów, treningów i uzgod-
nień. Aktualnie najpoważniejszym 
problemem jest znalezienie sponso-
rów. Ogólnoświatowy kryzys ekono-
miczny w tym nie pomaga. Jestem 
w tej chwili na etapie dopinania bu-
dżetu. Ponieważ udało mi się wykupić 
mój wizerunek z Polskiego Związku  
Snowboardowego, wszelkie koszty 
ponoszę sama. To są ogromne kwoty 
– na pokrycie rocznej pensji trenera, 
wyjazdy na lodowce, odnowę biolo-
giczną, sprzęt i wiele innych rzeczy.
– Czy Subaru Import Polska pomaga 
w tych zmaganiach?
– Prowadzimy rozmowy w sprawie 
sponsorowania moich przygoto-
wań i startów na olimpiadzie, 
a obecnie, dzięki uprzejmości 
Pana Witolda Rogalskiego, dys-
ponujemy samochodem Subaru 
Forester, który udostępniono 
nam z pełną, darmową obsługą.
– Jakie wrażenia z jazdy?

– Początkowo bardzo nieufnie pod-
chodziłam do zakrętów. Auto jest 
wysoko zawieszone. Wcześniej dys-
ponowałam Imprezą i Tribecą z fan-
tastyczną przyczepnością. Forester 
sprawiał wrażenie auta mniej sta-
bilnego na zakrętach, było to jednak 
tylko złudzenie. Forester to model, do 
którego jestem najbardziej z wszyst-
kich aut Subaru przekonana. Z zasady, 
miejscowości, w których rozgrywane 
są zawody snowboardowe, położone 
są wysoko w górach i zdarza się, że 
dojazd na start odbywa się w cięż-
kich warunkach drogowych. 
Wtedy naprawdę można doce-
nić możliwości tego auta. Poza 
tym wiem, że jest to jeden z naj-
bezpieczniejszych samochodów. 
– Proponuję wziąć udział w ZLOCIE 
PLEJAD na trasie terenowej. 
– Bardzo bym chciała, jednak nikt do 
tej pory nie zaprosił mnie na ZLOT.
– To żaden problem, wystarczy kupić 
Subaru, a potem skontaktować 
się w tej sprawie z Panem 
Rogalskim.
A czy podejmowa-
ła Pani próbę 
wyjechania 
zimą w górę 
Foresterem 
po stoku 
narciar-
skim?
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– Nie, natomiast próbowaliśmy 
Tribecą, ale warunki na stoku były 
bardzo ciężkie i utknęła, a ściągając 
auto ze stoku, pozbawiliśmy pod-

wozie konserwacji. Od tego czasu 
staramy się nie ryzykować i bar-

dziej dbać o powierzone nam 
samochody.
– Użyliście nieprawidłowej 
techniki.
– A jaka jest prawidłowa?
Zaprasza się Pana Rogalskiego, 

pokazuje mu się stok 
i stwierdza, że to auto 

nie ma szans tam 
wyjechać. 

– Bardzo chętnie 
skorzystamy z tej 

techniki. A jakie 
są jej skutki? 

Jagna Marczułajtis to czołowa 
zawodniczka światowego snow-
boardu i najbardziej utytułowa-
na dama polskiej deski 
2005
8. miejsce PŚ Lake Pacid (PGS)
6. miejsce PŚ Sankt Petersburg (PSL)
6. miejsce PŚ Sapporo-Makomanai (PSL)
6. miejsce PŚ Bad Gastein (PSL)
2004 
Mistrzyni Polski 
1. miejsce Puchar Świata w Bad Gastein 
7. miejsce Pucharu Świata
6. miejsce w światowym rankingu FIS
2002 
Igrzyska Olimpijskie (Salt Lake City)
4. miejsce 
2001 
5. miejsce na Mistrzostwach Świata 
1999/2000 
Mistrzyni Polski (slalom gigant) 
Mistrzyni Polski (slalom równoległy) 
3. miejsce Pucharu Świata
1998 
Mistrzyni Polski (slalom równoległy) 
Wicemistrzyni Polski (slalom gigant) 
Igrzyska Olimpijskie (Nagano) 
1997 
Wicemistrzyni Europy Seniorów 
2. miejsce – World Ranking List 
Mistrzyni Polski (slalom równoległy) 
Mistrzyni Polski (slalom gigant) 
1996 
Mistrzyni Europy Seniorów 
Wicemistrzyni Świata Juniorów 
 (slalom równoległy) 
Mistrzyni Polski (slalom równoległy) 
Mistrzyni Polski (slalom gigant) 
1995 
Mistrzyni Świata Juniorów 
 (slalom równoległy) 
Mistrzyni Świata Juniorów (kombinacja) 
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– No… niestety, trzeba potem wyratra-
kować stok. Skąd i kiedy wzięło się za-
interesowanie tą marką samochodów?
– Praktycznie, odkąd Subaru bie-
rze udział w rajdach. Impreza 
zawsze była dla mnie synoni- 
mem sportów rajdowych. Niestety, 
moją ulubioną wersję – mówię 

o stronie wizualnej – przestano 
produkować już parę lat temu. 
Z Subaru Import Polska podję-
liśmy współpracę trzy lata temu 
i pierwszym autem, jakie nam udo-
stępniono, była właśnie Impreza. 
Byłam w niej zakochana. Potem 
była Tribeca, świetne auto rodzin-
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ne, jednak teraz wszystko przema-
wia za Foresterem, chociaż  zostało 
jeszcze kilka modeli do przetestowania.
– Kategorie prawa jazdy?
– „A” z miłości do motorów, „B”, bo 
to podstawa i  – z racji konieczności 
ciągnięcia przyczepy z koniem – „E” 
do  „B”.

– Jakieś przygody z samochodami 
rajdowymi oprócz Imprezy?
– Fiat 125p z silnikiem od Fiata Argenty 
i rajdowa wersja Golfa  z klatką. Raz 
nawet uczestniczyłam w KJS, ale po-
myliłam drogę na dojazdówce i tak 
się zdenerwowałam, że pojechałam 
prosto do domu. Sprzedaliśmy ostat-

nio,  po pięciu latach użytkowania, 
Mini Coopera S. Ale to był ulubiony 
samochód męża. Charakter auta nie-
zbyt rodzinny, a poza tym potwornie 
twarde i sztywne zawieszenie.
– A czy w związku z tym uczestniczyła 
Pani w SJS (Szkoła Jazdy Subaru)?
– Jeszcze nie, ale bardzo bym chciała. 
Słyszałam, że prowadzą ją świetni in-
struktorzy, poza tym kusi mnie sama 
możliwość ekstremalnej jazdy na torze.
– Pani Jagno, ostatnie pytanie, czy 
„ Szkoła Jagny” nastawiona jest tylko 
na szkolenie dzieci?
– Nie, obejmuje pełny zakres 
wiekowy. A myśli Pan o sobie?
– Absolutnie nie. Nad nartami jako 
tako panuję, a co do deski, to, niestety, 
cierpię na syndrom skazańca.
– A co to za syndrom?
– Źle się czuję ze skutymi nogami.
– Dziękuję pięknie za rozmowę.
Pożegnałem się i wyszedłem z biura. 
Przed wyjściem Pani Jagna skusiła 
mnie karnetem na stok. Pierwszy raz 
po dwuletniej przerwie zapiąłem nar-
ty. Kanapą do góry poszło mi fanta-
stycznie. Potem było już tylko gorzej. 
Z każdym przejechanym metrem stoku 
upominała się o mnie „Szkoła Jagny”. 
Życzę Pani Marczułajtis sukcesów na 
zbliżającej się olimpiadzie, ale ja, nieste-
ty, chyba w Vancouver nie wystartuję.
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rozmowy

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

W dzisiejszych czasach kupno 
samochodu wymaga z jednej 

strony odpowiedzi na wiele skompli-
kowanych pytań, a z drugiej niełatwe-
go wyboru, który jest z nimi związany.  
Mówimy oczywiście o decy-
zji podejmowanej nie pod wpły-
wem chwilowych emocji, ale  
o świadomym, przemyślanym wy-
borze, dokonanym na podsta-
wie merytorycznych przesłanek.  
Wprawdzie potencjalni klienci mają 
znacznie lepszy niż kiedykolwiek 
dostęp do informacji, ale samocho-
dy też stały się technicznie i tech-
nologicznie bardziej zaawansowane.  
To wszystko, w połączeniu ze sto-
sowanymi przez sprzedawców roz-
winiętymi technikami marketingo-
wymi, znacznie utrudnia decyzję,  
w czyim salonie wydać ciężko zaro-
bione pieniądze.

Konsumenci to jedna grupa wyma-
gająca informacji, ale przecież i ich 
„przeciwnicy”, a więc sprzedawcy, 
również potrzebują w swej pracy, 
by zachować wysokie jej standardy, 
łatwo dostępnych informacji doty-
czących nie tylko własnej oferty, ale 
też tego, co proponują konkurenci.  
Odpowiedzią firmy JATO Dynamics 
na takie zapotrzebowanie jest system 
Carspecs.

Niewątpliwym motorem napędo-
wym powstania tego systemu byli 
również producenci samochodów,  
a pośrednio światowy rynek moto-
ryzacyjny. Skracanie cyklu życia mo-
deli, prezentowanie coraz to nowych 
wersji, tworzenie niemalże nowych 
segmentów, rozszerzanie palety do-
stępnego wyposażenia dodatkowe-
go, czy też oferowanych opcji, częste 
zmiany specyfikacji, również powo-

dują, że kupowanie, a tym bardziej 
sprzedawanie samochodów wymaga 
zebrania ogromnej ilości informacji. 

System Carspecs daje możli-
wość znalezienia tego wszystkiego  
w jednym miejscu, co więcej – po-
układanego, usystematyzowanego, 
a przede wszystkim dającego moż-
liwość rzetelnego porównywania 
różnych modeli, w różnych specyfi-
kacjach, uzupełniając wyposażenie 
– tak, by było ono porównywalne.  
Dodatkowym atutem tego właśnie 
systemu jest fakt, iż jest on tworzony 
przez niezależnych autorów. 

By przybliżyć Państwu ten sys-
tem, zadaliśmy panu Andrzejowi 
Halarewiczowi, Country Managerowi 
na obszar Polski firmy JATO 
Dynamics, kilka pytań, naszym zda-
niem, poruszających najistotniejsze 
kwestie.

Któż z nas nie stanął przed dylematem, któ-
ry samochód wybrać: czy ten tańszy, czy 
może ten droższy, a lepiej wyposażony.  
A może ta niższa cena jest złudna, a może, 
gdy do tego tańszego dodamy opcje wy-
posażenia, okaże się on wcale nie tańszy 
i tak dalej, i tak dalej. Jak z tego wybrnąć?  
Otóż jest na to sposób; piszemy o nim poniżej.
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Jakie są największe atuty tego 
systemu?

Przede wszystkim bezkonkuren-
cyjna jakość danych rynkowych. 
Ponadto możliwość indywidualnego 
konfigurowania pojazdów i porów-
nywania ich. Funkcjonalność układu 
pozwala szybko i precyzyjnie uzyskać 
odpowiedzi na zadawane pytania.  
W ten sposób ułatwia podjęcie decy-
zji o zakupie samochodu w oparciu  
o przejrzyste merytoryczne informacje.

Dla kogo jest przeznaczony ten 
system?

Bez wątpienia, główną grupą odbior-
ców są klienci salonów oraz sprzedaw-
cy samochodów. Nabywcom znacznie 
ułatwia weryfikację i porównanie ofert 
dealerów, a przez to wybór propozycji 
najlepiej spełniającej ich oczekiwania. 
Handlowcom zaś umożliwia przygo-
towanie odpowiednich analiz i znale-
zienie korzyści najbardziej zbieżnych  
z oczekiwaniami ich klientów. Zarówno 
jednym, jak i drugim daje do ręki wia-
rygodne narzędzie.

Co przyświecało Państwu przy 
tworzeniu tego systemu?

Główną ideą była odpowiedź na dwa 
podstawowe pytania. 

 „Dlaczego zainteresowany powinien 
wybrać właśnie ten, a nie inny model 
samochodu?” oraz „Co daje mu prze-
wagę nad konkurentami?”

 Jakie daje on możliwości?
Ułatwia skonfigurowanie samochodu 

zgodnie z życzeniem i porównanie go 
z produktami konkurencyjnymi. Baza 
danych JATO zawiera pełne informacje 
o wszystkich samochodach osobowych 
oferowanych na rynku. Dane są na 
bieżąco aktualizowane i precyzyjne – 
dzięki unikalnym rozwiązaniom, które 
uczyniły JATO wyznacznikiem stan-
dardów w skali globalnej.

Skąd pobierane są dane do 
systemu?

System zawiera informacje pocho-
dzące z bazy powstającej na podstawie 
starannie wprowadzanych i na bieżąco 
aktualizowanych danych, pochodzą-
cych od dystrybutorów. Weryfikujemy 
cenniki, komunikaty prasowe oraz bro-
szury. Informacje te są kodowane przy 
pomocy wypracowanych reguł przez 
lokalny zespół analityków, na bieżąco 
monitorujących rynek. Informacje, 
zebrane lokalnie, weryfikowane są na-
stępnie w kraju pochodzenia pojazdu. 
Ostatnim elementem w tym łańcuchu 
jest fizyczna inspekcja pojazdów znaj-
dujących się w salonach dealerskich.

Dlaczego zawarte w nim dane 
są wiarygodne? 

JATO monitoruje rynek na bieżąco, 
co gwarantuje, że baza zawiera dane 
o wszystkich modelach i ich wersjach, 
jeżeli ich udział rynkowy wynosi wię-
cej niż 0,5%. Baza obejmuje wszystkie 
opcje, relacje między nimi oraz ceny. 
Stopień dokładności bazy wynosi po-
nad 98%.

Jak często są aktualizowane 
dane?  

Odbywa się to na bieżąco. Gwarantu- 
jemy, że informacje o zmianach wersji, 
cen oraz podstawowego wyposażenia 
pojazdów są wprowadzane w czasie krót- 
szym niż 2 dni od ich wprowadzenia.

Jaki jest zasięg działania JATO?
JATO działa w 45 krajach. Monitoruje 

ponad 90% globalnego rynku nowych 
samochodów.
 
Ile osób jest zaangażowanych 
w tworzenie i uzupełnianie 
bazy JATO?

W JATO pracuje około 500 osób, 
w tym około 150 w brytyjskiej centrali 
firmy.

Ile pozycji zawiera opis danego 
modelu?

Każdy model opisywany jest za 
pomocą od 600 do 1000 różnych 
parametrów.

Jak długo istnieje JATO?
JATO rozpoczęło swoją działalność 

w roku 1984, a więc w tym roku bę-
dziemy świętować jubileusz 25-lecia.

Czy inne strony współpracują-
ce z JATO korzystają 
z możliwości wykazania wad 
własnego modelu wobec 
konkurencji?

Nie, rozwiązanie wprowadzane 
wspólnie z Subaru Import Polska jest 
rozwiązaniem pionierskim na na-
szym rynku.

Czy jest możliwe wpływanie 
na działania JATO?

Atutem JATO i oferowanego przez 
nas systemu jest to, że zawiera on 
informacje obiektywne, zbierane 
w sposób niezależny od dystrybu-
torów. Jest to jedną z przyczyn, dla 
których JATO jest postrzegane jako 
twórca standardów obowiązujących 
w tej branży.

Jakie plany mają Państwo na 
przyszłość?

Ciągle doskonalimy stronę wizual-
ną systemu Carspecs. Rozszerzamy 
również zakres działania JATO.  
W naszym polu zainteresowań po-
jawiły się inne typy pojazdów, takie 
jak na przykład maszyny rolnicze, 
czy też budowlane. Ponadto, coraz 
większego znaczenia nabierają pro-
jekty dedykowane konkretnemu za-
potrzebowaniu naszych klientów.
 

System JATO Carspecs jest dostępny 
pod adresem www.carspecs.subaru.pl
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Nadszedł wreszcie ten moment!
Nadeszła tak długo oczekiwana chwi-

la, można już rejestrować swoje uczest-
nictwo w tegorocznym Zlocie Plejad. 

W czerwcowy długi weekend ser-
decznie zapraszamy do Mikołajek, 
a póki co, by zapewnić sobie miej-
sce na zlocie zapraszamy do odwie-
dzenia zlotowej strony internetowej  
www.zlot.subaru.pl

By rejestrowanie przebiegło sprawnie 
radzimy przygotować sobie wcześniej 
„pakiet startowy” z niezbędnymi in-
formacjami do tego procesu.

- Numer nadwozia naszego stalowego 
rumaka, zwany niekiedy VIN-em.

- Adres, numer telefonu, mail. To 
wprawdzie każdy pamięta, ale w za-
aferowaniu tak ważnym wydarzeniem, 
jak rejestracja udziału w Zlocie Plejad, 
może ulec zatarciu w naszych szarych 
komórkach.

- Rozmiary koszulek zlotowych. 
Problem wcale nie błahy, warto więc 
wymierzyć nasze torsy, by na Zlocie 
prezentować się równie godnie, jak na-
sza maszyna.

- My to jedno, ale nie możemy zapo-
minać o tych, którzy będą nam w tym 
doniosłym wydarzeniu towarzyszyć, 
wiec przygotujmy też powyższe infor-
macje ich dotyczące.

No i jeszcze dwa słowa tyczące samej 
procedury rejestracji. 

Pierwszym krokiem jest podanie 
VIN-u samochodu, którym przyjedzie-
my na Zlot. Po jego zaakceptowaniu 
wypełniamy formularz zgłoszeniowy. 
Następnie oczekujemy na maila zwrot-
nego z linkiem do autoryzacji zgłosze-
nia, no cóż, musimy się zabezpieczyć 
przed zbyt dowcipnymi przyjaciółmi. 
Klikamy na link autoryzujący, uiszcza-
my wpłatę i oczekujemy na mail będą-
cy już finalną akceptacją zgłoszenia. 
W tym momencie nie pozostaje nam 
nic innego, jak z niecierpliwością ocze-
kiwać na nadejście 11 czerwca.
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ISR

Inteligentny System Ratownictwa
Wypadek drogowy, od tego jak 

szybko na jego miejscu poja-
wią się służby ratownicze zależy życie 
ofiar. Jak pokazują badania europej-
skie, udzielenie we właściwym mo-
mencie pomocy mogłoby uratować 
życie aż 10% spośród śmiertelnych 
ofiar wypadków. 
System ISR może radykalnie zmniej-
szyć ten czas, który jest potrzeb-
ny na reakcję odpowiednich służb. 
Zgłoszenie sytuacji awaryjnej w sys-
temie realizowane jest automatycznie, 
na skutek uruchomienia znajdujących 
się w pojeździe czujników. Informacja 
z pojazdu przesyłana jest dzięki usłu-
gom sieci Orange GSM, zapewniają-
cym niemal nieograniczony zasięg, 
do stale funkcjonującego Centrum 
Monitoringu. Dyżurujący operatorzy 
otrzymują natychmiast sygnał alarmu, 
zawierający informacje o czasie i miej-
scu wypadku, dzięki użyciu odbior-
ników GPS, oraz opis alarmującego 
pojazdu oraz dane jego użytkownika, 
umożliwiające zweryfikowanie zda-
rzenia i podjęcie odpowiednich czyn-
ności, a więc powiadomienie właści-
wych służb ratowniczych i organizację 
pomocy. Mimo tych niepodważalnych 
zalet niektórzy klienci Subaru, bo 
w samochodach tylko tej marki już od 
ponad roku montowany jest ISR, mają 
wątpliwości czy decydować się na ak-

Jako że z końcem marca upływają pierwsze terminy odnowienia usługi ISR, tym z Państwa, którzy posiadają ISR w swoim 
samochodzie, przypominamy o przedłużeniu abonamentu tej usługi. Koszt: 399 zł brutto.Większość firm ubezpieczeniowych 
uznaje system ISR, przyznając dodatkowy rabat z tytułu jego instalacji, który w większości przypadków pokrywa koszty prze-
dłużenia umowy ISR.

UWAGA
Ponieważ w firmach ubezpieczeniowych urządzenie to figuruje pod nazwą „Predator Combo ST/V, 2/V” należy w rozmowach 

z ubezpieczycielem podawać tę nazwę jako uprawnioną do zniżki w ubezpieczeniu.
W przypadku problemów prosimy o kontakt mailowy: isr@subaru.pl

tywację tego systemu. Poniżej spróbu-
jemy rozwiać ich wątpliwości.

• Dlaczego warto mieć i korzy-
stać z ISR?
o Na to pytanie zasadniczą odpowiedź 
macie Państwo powyżej. 

• Czy ktoś może śledzić lub 
przeglądać trasy naszych 
przejazdów?
o To najczęściej poruszana wątpliwość. 
Otóż system ISR nie rejestruje tras 
przejazdów, nie ma również możliwo-
ści ich transmisji. Lokalizacja pojazdu 
rejestrowana jest tylko podczas wy-
padku, próby odholowania lub pod-
czas próby odzyskania skradzionego 
pojazdu. Także w żadnym przypad-
ku nie ma możliwości inwigilowania 
właściciela.

• Uciążliwość fałszywych 
alarmów i związanych z tym 
nękających nas telefonów.
o Można to w prosty sposób wyeli-
minować. Należy tylko pamiętać, 
że każde pozostawienie samochodu 
w miejscu, w którym mógłby on być 
przestawiany (myjnia tunelowa), pod-
noszony (np. serwis), lub przemiesz-
czany z wyłączonym zapłonem należy 
zgłosić telefonicznie do stacji monito-
ringu. Numer telefonu, pod którym 

możemy tego 
dokonać jest 
umieszczo-
ny na Karcie 
Klienta.

• Czy podczas eksploatacji 
systemu można sprawdzić jego 
działanie?
o ISR ma zakodowane procedury te-
stowe, które weryfikują sprawność 
jego działania. W przypadku wykrycia 
nieprawidłowości informacja jest prze-
twarzana przez centrum monitoringu 
i niejako „z automatu” podejmowane 
są działania serwisowe zmierzające do 
usunięcia stwierdzonej usterki. Tak 
więc, dzięki samokontroli systemu, nie 
ma najmniejszej potrzeby dodatkowej 
weryfikacji jego działania.

• Koszty.
o Elementy techniczne systemu za-
instalowane w pojeździe są wyposa-
żeniem fabrycznym i nie stanowią 
dodatkowego obciążenia finansowe-
go dla właściciela samochodu. Koszt 
obsługi podczas pierwszego roku 
eksploatacji pokrywa Subaru Import 
Polska, klient w tym czasie nie ponosi 
żadnych opłat. Natomiast otrzymuje 
wymierną korzyść w postaci zniżki 
w ubezpieczeniu w większości towa-
rzystw ubezpieczeniowych.
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Szkoła Jazdy Subaru
tekst: Janusz Dudek

Aby poznać historię SJS (Szkoła 
Jazdy Subaru), musimy cofnąć 

się pamięcią do czasów, gdy na raj-
dowych trasach cyklu WRC niepo-
dzielnie królowa Impreza Richarda 
Burnsa, a w Polsce głośne  były suk-
cesy Krzysztofa Hołowczyca. Czasów, 
gdy w umysłach dwóch nastolatków 
z podkrakowskiej Bochni rodził się 
niepohamowany kult marki Subaru. 

Powoli dojrzewało też pragnienie 
posiadania radośnie bulgoczącej 
Imprezy GT. Na przełomie 1999 
i 2000 roku, dosłownie kilka miesięcy 
po rozpoczęciu działalności Subaru 
Import Polska, sprzedawcy dosyć 
nieufnie przyjęli fakt pojawienia się 
w salonie dwóch energicznych osiem-
nastolatków. Zdawali się myśleć, że to 
niemożliwe, aby mogli sobie oni po-

zwolić na zakup tak drogich wówczas 
samochodów, i całkowicie ich zigno-
rowali. Wesołych młodzieńców do-
strzegł Prezes Subaru Import Polska. 
Aby udowodnić swoim pracownikom 
konieczność odpowiedniej obsługi 
każdego, kto odwiedzi salon, postano-
wił osobiście zaprezentować Subaru. 
Po krótkiej rozmowie przyszedł 
czas na jazdę testową modelem GT. 

Bezpieczeństwo 
i pasja
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Po kilku dniach wrócili z rodzicami, 
aby podpisać zamówienie na dwie 
najmocniejsze wówczas Imprezy! Po 
latach Prezes SIP wspomina o przera-
żeniu na samą myśl, że dwaj młodzi 
chłopcy wyjadą na drogę tymi maszy-
nami, a zamiast bagażu doświadczeń 
doradzać im może odrobina mło-
dzieńczej ułańskiej fantazji. Dla spo-
koju sumienia, przy odbiorze samo-
chodów, poinformował o, wymyślonej 
na poczekaniu „zasadzie”, iż każda 
z Imprez ma montowane coś w ro-
dzaju czarnej skrzynki i pod pozorem 
utraty gwarancji zakazał im przekra-
czania 4000 obr./min przez pierw-
szych 5000 km!!! 

Uzyskany w ten sposób czas po-
służył do przygotowania szkolenia 
w nie istniejącej jeszcze wtedy Szkole 
Jazdy Subaru. Wspomniani młodzi 
ludzie istotnie jeździli ostrożnie, a po 
szkoleniach nabyli rzeczywiście do-
brych umiejętności.

Tak zrodziła się idea i chęć działań 
dla poprawy bezpieczeństwa wła-
snych Klientów. Od słów do czynów! 
Po licznych rozmowach i spotkaniach 
powstała wspólna inicjatywa Prezesa 
Subaru Import Polska Witolda 
Rogalskiego oraz prowadzącego od 

1995 r. Szkołę Doskonalenia Techniki 
Jazdy Wacława Kosteckiego. Do tego 
projektu zaproszony został również 
ówczesny specjalista ds. sportu w SIP 
Pan Andrzej Lenczowski. Tak powsta-
ła Szkoła Jazdy Subaru, a przy udziale 
jej patrona – Krzysztofa Hołowczyca 
opracowano program kursów bez-
piecznej jazdy i rozpoczęła działal-
ność pierwsza w Polsce markowa 
szkoła jazdy. Na początek ruszył kon-
tynuowany z powodzeniem po dziś 
dzień program szkoleń dla właści-
cieli najmocniejszych modeli Subaru 
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Imprezy. Bardzo szybko stały się one 
wizytówką firmy głównie dzięki swej 
innowacyjności oraz niepowtarzalnej 
atmosferze budowanej przez najlep-
szych wówczas kierowców rajdowych, 
z popularnym „Hołkiem” na czele.

Jako promotor bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, już od począt-
ku swej działalności SJS regularnie 
brał udział w akcjach promujących 
bezpieczeństwo na polskich drogach, 
a niejednokrotnie stał się ich pomy-
słodawcą i organizatorem. Stały roz-
wój sprawił, że obecnie SJS stanowi 
czołową firmę realizującą szkolenia 
z zakresu doskonalenia techniki jazdy, 
zarówno dla firm, jak i klientów indy-
widualnych. Rozpoczynając od „zwy-
kłej” Subaru Imprezy GT i 20 szkoleń 
rocznie, Szkoła Jazdy Subaru konse-

kwentnie realizowała obrany wspólnie 
z SIP cel – poprawę świadomości kie-
rowców i propagowanie idei bezpie-
czeństwa – czego dowodem staje się 
fakt sygnowania przez SJS w 2007 roku 
Europejskiej Karty Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Stawiając na ja-
kość, na przestrzeni niemal 9 lat, Szkoła 
Jazdy Subaru uzyskała kilka prestiżo-
wych wyróżnień tak znanych tytułów 
jak choćby  „Wprost” czy „AutoŚwiat”!

Równolegle ze szkoleniami, na fali 
popularności i sukcesów marki Subaru 
na rajdowych trasach, coraz częściej 
SJS realizował motoryzacyjne eventy 
dla firm, oparte na legendzie modelu 
Impreza. Udostępniając do jazdy za 
kierownicą nawet swoje najmocniejsze 
samochody sygnowane znaczkiem 
STi, SJS zyskał grono nowych klien-

tów. Efektem ciągłego rozwoju 
firmy było rozdzielenie działalności 
szkoleniowej od eventowej. W ten 
sposób powstały dwa działy: Szkoła 
Jazdy Subaru oraz SJS Experience. 
O ile pierwszy jest adresowany 
zarówno do klientów firmowych, jak 
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i indywidualnych, o tyle SJS 
Experience dedykowany jest głównie 
firmom. Znacznie rozbudowana 
flota kultowych samochodów 
stanowi obecnie doskonałe narzędzie 
do organizacji nawet najbardziej 
wyszukanych imprez, których główną 
siłą stają się pozytywne emocje 
i adrenalina związana z jazdą po torze. 

Potencjał nawet tak imponującego 
sprzętu motoryzacyjnego byłby jed-
nak niczym bez odpowiedniej kadry 
oraz bezpiecznego ośrodka. Obecnie 
SJS to 12 stałych instruktorów, w tym 
aktualny Mistrz Polski samocho-
dów produkcyjnych oraz Wicemistrz 
Polski klasyfikacji generalnej RSMP 
Kajetan Kajetanowicz. Szkoła Jazdy 
Subaru to również dwóch honoro-
wych instruktorów; wspomniany już 
Krzysztof Hołowczyc oraz pilot legen-
da – Maciej Wisławski. Z racji swych 
zawodowych obowiązków obaj odwie-
dzają Tor Kielce nieco rzadziej, odda-
jąc pole Kajetanowi Kajetanowiczowi 
i wyszkolonym instruktorom. Mało 
kto jednak wie, że to podczas jednego 
z organizowanych przez SJS eventów 
popularni „Kajto” i „Wiślak” postano-
wili rozpocząć wspólne starty w cyklu 
RSMP. Na efekty nie musieliśmy dłu-
go czekać. Kajetan i Maciek stanowią 
zawsze trzon instruktorów podczas 
odbywających się kilka razy w roku-
klasycznych szkoleń dla właścicieli 
Subaru Imprez.

Ośrodkiem wiodącym – bazą even-
tów oraz szkoleń – stał się dla Szkoły 
Jazdy Subaru Tor Wyścigowy „Kielce” 
w Miedzianej Górze. Z jednej stro-
ny wspaniały obiekt szkoleniowy 
o zróżnicowanej konfiguracji oraz 
nawierzchni, z drugiej zaś logi-
stycznie dopracowane, zapew-
niające dodatkową dawkę emocji 
i przeżyć, bezpieczne centrum ak-
tywnej motoryzacyjnej rozrywki.

Stale udoskonalany Tor „Kielce” dzięki 
działalności SJS otrzymał w ubiegłym 
roku m.in. całkowicie nową nawierzch-
nię „Małej pętli” wraz z poboczami oraz 
efektownym malowaniem. Planowane 
w niedalekiej przyszłości kolej-
ne inwestycje już dzisiaj budzą 
zainteresowanie, stając się wzo-
rem do naśladowania dla innych.

Prowadzone w SJS szkolenia de-
dykowane są dla każdego posia-
dacza prawa jazdy, który chciał-
by podnieść swoje umiejętności 
oraz bezpieczeństwo na drodze. 
Zapraszamy do odwiedzenia stro-
ny www.sjs.pl, gdzie dokładnie 
opisane są wszystkie prowadzone 
szkolenia.
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swojej pozycji. Ale od czego zacząć? 
Zacznijmy od nas samych. Wsiadając 
do samochodu powinniśmy w mia-
rę możliwości unikać prowadzenia 
odziani w krępujące ruchy marynarki 
czy grube kurtki. Zróbmy prosty test. 
Ustawmy swój fotel wsiadając lekko 
ubrani, a następnie powtórzmy to 
w grubszej zimowej kurtce. Wniosek? 
W drugim przypadku będziemy mu-
sieli nieco cofnąć fotel, abyśmy mieli 
wystarczającą ilość przestrzeni. Jak 
to możliwe, przecież nasze wymiary 
nie zmieniły się w kilka sekund? Im 
grubsze ubranie, tym większą tworzy 
ono przestrzeń między fotelem a na-
szym ciałem. To, niestety, znacząco 
pogarsza nasze wyczucie, co dzieje 
się z samochodem, a w sytuacji awa-
ryjnej może sprawić dodatkowe pro-
blemy. Pora zająć właściwą pozycję. 
Jak ją jednak znaleźć? Lekko ubrani 
wsiadamy do samochodu. Pierwszą 
czynnością powinno być wciśnię-
cie pedału sprzęgła (przy automa-
tycznej skrzyni biegów – hamulca). 
Zapierając się o niego z całej siły 
zwróćmy uwagę, czy noga pozostaje 
zgięta w kolanie. Jeśli możemy ją wy-
prostować, oznacza to, że powinni-
śmy przysunąć siedzisko nieco bliżej. 
To bardzo ważne! Gdyby jednak pod-
czas awaryjnego hamowania doszło 
do uderzenia, a nasze nogi byłyby 
wyprostowane, moglibyśmy doznać 
ciężkich złamań kompresyjnych! Dla 
poprawnego ustawienia siedziska 
ważna jest również jego odpowiednia 
wysokość, która powinna zapewnić 
dobrą widoczność, a z drugiej stro-
ny pewne operowanie nóg na peda-
łach. Po wciśnięciu pedału sprzęgła 
czy hamulca zwróćmy uwagę, czy 
nasze ciało nie uniosło się, co mogło-
by oznaczać zbyt wysokie położenie 
fotela. Gdy mamy już ustawione sie-
dzisko, pora na oparcie. Idealne jest 
rozwiązanie, w którym tworzy ono 

Lekcja 1
Pozycja przede wszystkim

Siadając za kierownicą samo-
chodu, niewielu z nas myśli o znale-
zieniu dla siebie odpowiedniej pozy-
cji. Mówiąc odpowiedniej, mam na 
myśli taką, która zapewni nam moż-
liwość pełnej kontroli nad pojazdem 
oraz nie będzie zwiększała ryzyka 
urazów spowodowanych, o zgrozo, 
przez systemy bezpieczeństwa! Źle 
zapięte pasy, czy zbyt nisko ustawiony 
zagłówek to tylko wierzchołek góry 
lodowej. Przyjrzyjmy się więc dzisiaj 
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Czy wiesz, że…
…poduszka powietrzna wybucha 
z prędkością ponad 300 km/h?
Prędkość ta związana jest bezpośrednio z koniecz-

nością szybkiego wypełnienia gazem poduszki 

powietrznej. Jej zadaniem jest zamortyzowanie 

uderzenia. Cały proces musi nastąpić tuż przed 

kontaktem z naszym ciałem. Z tego powodu oma-

wiana w artykule odpowiednia odległość i usta-

wienie fotela ma gigantyczne znaczenie. Popularny 

airbag uszyty jest z materiału o ogromnej cierności 

i może spowodować nawet poważne poparzenia 

przedramion. Obok precyzji prowadzenia auta 

również i dlatego tak ważna jest poprawna praca 

rąk na kierownicy – praca w tzw. ruchu otwartym 

(bez skrzyżowania rąk), która w trakcie ewentu-

alnego otwarcia się poduszki powietrznej nie 

spowoduje dodatkowych obrażeń naszego ciała. 

To nie fałsz: ludzie, którzy doświadczyli otwarcia 

poduszki mając skrzyżowane ręce, niejednokrotnie 

odnosili poważne obrażenia wyrządzone przez 

biżuterię. Wyobraźmy sobie uderzenie w twarz tak 

modnym zegarkiem z dużą metalową kopertą! 

Tylko wspomniany atrybut elegancji uderza w nas 

z prędkością 300 km/h!!! Praca rękami w ruchu 

otwartym nie oznacza jednak, że pozostaje nam 

tak powszechne wśród instruktorów nauki jazdy 

(popularna „L-ki”) „dojenie kierownicy”! 

W kolejnym odcinku przyglądniemy się bliżej temu 

zagadnieniu.

kąt prosty z siedziskiem. Takie usta-
wienie zapewnia odpowiedni punkt 
podparcia pleców, a w sytuacji awa-
ryjnej ułatwi agresywne hamowanie 
oraz zoptymalizuje wyczucie pojaz-
du przez nasze plecy. Gdy mamy już 
tak ustawiony fotel, lub też w trakcie 
jego regulacji, ustalamy odpowiednią 
odległość od kierownicy. Przydatna 
okaże się tutaj regulacja kolumny kie-
rowniczej w dwóch płaszczyznach. 
Najpierw wyregulujmy jej wysokość, 
a następnie odległość. Kiedy będzie-
my wiedzieli, że to właśnie ta pozy-
cja jest właściwa? Siedząc już w fo-
telu wyprostujmy ręce, kładąc je na 
szczycie kierownicy (godzina 12). 
W takiej pozycji nie powinniśmy 
mieć możliwości ich pełnego wypro-
stowania. Jeśli możemy je wyprosto-
wać, przysuńmy kierownicę nieco 
bliżej do siebie. Jeśli nie posiadamy 
takiej opcji, ustawmy oparcie nieco 
bardziej do pionu. Sprawdźmy jeszcze 
raz. Chwyćmy teraz kierownicę obie-
ma rękami w pozycji za piętnaście 
trzecia. Ręce powinny być widocznie 
ugięte w łokciach. Wykonajmy kilka 
skrętów w prawo i lewo nie puszcza-
jąc kierownicy. Jeśli w trakcie tych 
ruchów nasze barki nie tracą kon-
taktu z oparciem fotela, a z drugiej 
strony zbyt bliska odległość nie krę-
puje nam ruchów, to znak, że dobrze 
dobraliśmy pozycję. Dochodzimy do 
kwestii zagłówków. Jeśli mamy ich re-
gulację, pamiętajmy również i o nich. 
Górna ich linia powinna znajdować 
się maksymalnie na wysokości szczy-
tu głowy, a minimalnie na linii oczu. 
Zbyt niskie wysunięcie to ogromne 
niebezpieczeństwo! Nie zapominaj-
my także o pasażerach i zagłówkach 
tylnej kanapy. Pozostaje nam jeszcze 
odpowiednie wyregulowanie i za-
pięcie pasa. Zapnijmy – jak zwykle 
to czynimy. Rozpoczynamy od ogól-
nego skontrolowania, czy nie jest on 

gdzieś zwinięty i poskręcany, co mo-
głoby grozić poważnym urazem pod-
czas wypadku. Równocześnie popra-
wiamy jego część biodrową, tak, aby 
znajdowała się jak najbliżej naszego 
ciała. Wsuwamy go pod swetry, pola-
ry, a jeśli nie zdecydowaliśmy się na 
ściągnięcie kurtki, również i pod nią. 
W innym przypadku przerzucony tyl-
ko lekko pas bezwładnościowy pod-
czas wypadku nie uratuje nas, a wręcz 
przeciwnie – spowoduje dodatkowe 
poważne obrażenia wewnętrzne. Gdy 
jest on już we właściwym miejscu, 
chwytamy prawą ręką za pas – tuż po-
wyżej zapięcia – i mocno ciągniemy 
ku górze, aby zmniejszyć jego luz na 
biodrach. Przyszła pora na regulację 
jego wysokości. Poprawnie ustawio-
ny, powinien przechodzić swobodnie 
na środku obojczyka (dotykając go, 
a nie zaginając się na nim).

W tym miejscu przypominamy 
o naszych pasażerach. To na kierow-
cy spoczywa obowiązek dopilnowa-
nia poprawnego zapięcia pasów przez 
wszystkich na pokładzie. Pamiętajmy, 
że Subaru daje również możliwość ta-
kiej regulacji na tylnych fotelach.

Na zakończenie ogólne spojrzenie 
na naszą pozycję i… w drogę!
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prezentacje
tekst: Marek Włodarczyk

Tegoroczny cykl wystaw samocho-
dowych na świecie został rozpo-

częty. North American International 
Auto Show (NAIAS 2009) w Detroit, 
pierwszą z najważniejszych imprez, 
mamy już za sobą. Zgodnie z przewi-
dywaniami, znamię kryzysu gospodar-
czego odcisnęło się na nim w znacznym 
stopniu. Stoiska były skromniejsze, 
pokazy pozbawione szumnej oprawy 
artystycznej, a główny nacisk poło-
żono na prezentowane nowe mode-
le. I nic dziwnego: to od nich w dużej 
mierze zależy przyszłość koncernów 
samochodowych. Wyrazem kryzy-
su gospodarczego był też na pewno 
brak niektórych marek europejskich 
i – co zaskakujące – nawet japońskich. 

Nie przejęli się natomiast gospodarczą 
bessą producenci chińscy, którzy pró-
bują „podbijać” swoimi wyrobami ry-
nek amerykański. Chińczycy do tego 
stopnia próbują „atakować”, że oferują 
już, zgodnie ze światowymi trendami, 
pojazdy hybrydowe i elektryczne.

Kryzys zdaje się natomiast nie doty-
kać Fuji Heavy Industries, który zapre-
zentował koncepcyjną wizję kolejnej 
generacji Subaru Legacy. Niewątpliwie 
nowy samochód koncepcyjny ma 
uhonorować dwudziestą już rocznicę 
wytwarzania tego modelu, produko-
wanego od roku 1989 w Japonii i USA. 
Do listopada 2008 r. powstało łącznie 
3,6 mln egzemplarzy, co czyni zeń 
główny model Subaru. Przez cały ten 

Nowość z Fuji
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czas tradycyjne rozwiązania konstruk-
cyjne tej marki, czyli poziomy układ 
cylindrów boxer i symetryczny napęd 
czterech kół, tworzyły jego doskonałe 
własności jezdne, podkreślając jedno-
cześnie wizerunek samochodu dające-
go przyjemność z jazdy i zapewniają-
cego bezpieczeństwo. Legacy Concept 
zawiera w sobie tradycję Legacy, ale 
oferuje też nowe spojrzenie na komfort 
i styl jazdy. To nadal najważniejsze dla 
Subaru elementy. 

 Projekt sugeruje, że Legacy w swoim 
kolejnym wcieleniu nawiąże do trady-
cyjnych już dla marki Subaru własno-
ści sportowych, nie rezygnując natu-
ralnie z elegancji i jakości. Oczywiście, 
zachowane zostaną najbardziej charak-
terystyczne rozwiązania techniczne tej 
marki, a mianowicie symetryczny, stały 
napęd czterech kół oraz poziomy układ 
cylindrów typu boxer. Projektantom 
przyświecało hasło „presence”, a więc 
„obecność”, a generalnym założeniem 
było stworzenie wszechstronnego, 
zgodnego z wymaganiami światowych 
rynków sedana klasy średniej, o cha-
rakterze sportowym. Nadwozie ma 
linie wyrażające moc, ekspresję i dyna-

mikę, a więc cechy sportowego współ-
zawodnictwa. Głównym rzucającym 
się w oczy elementem są mocno zazna-
czone nadkola, mające nawiązywać do 
sprawności, z jaką prowadzą się pojaz-
dy wyposażone w symetryczny napęd 
czterech kół. Poczucie „obecności” pod-
kreślają też ostre, mocne linie przecho-
dzące od maski silnika, poprzez dach, 
aż do pokrywy bagażnika. Odczujemy 

to jeszcze pełniej, gdy spojrzymy na 
niego od strony przodu, na wlot po-
wietrza zawierający motyw skrzydeł 
i reflektory o ostrych rysach, mające 
postać dwóch rzędów diod. Uczucie 
to potęgują jeszcze umieszczone na 
zewnętrznych krawędziach zderzaka 
światła przeciwmgielne, które wpro-
wadzają jednocześnie element tak cha-
rakterystycznej dla Subaru dominacji. 

Nowość z Fuji
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Drzwi wyprofilowano tak, by budzi-
ły skojarzenia z samochodem sporto-
wym, a jednocześnie zachowały swoją 
funkcjonalność. Futurystycznego wi-
zerunku dopełniają wysmukłe kame-
ry, pełniące rolę lusterek wstecznych. 
Nadwozie pokryto srebrnym, mato-
wym lakierem o nazwie „Ultimate 
Silver”, zdecydowanie podkreślającym 
wyraziste, muskularne linie samocho-
du, a jednocześnie sugerującym jego 
ponadprzeciętne osiągi.

Przy tworzeniu wnętrza projek-
tantom przyświecało, nawiązujące 
do nowoczesnych technologii, hasło 
„high definition”, a więc „wysoka roz-
dzielczość”. By zapewnić pasażerom 
odpowiednio dużo 
miejsca do podró-
żowania w kom-
fortowych wa-
runkach, przyjęto 
czteromiejscowy 
układ foteli. Temu 
celowi posłużyło 
również takie po-
prowadzenie da-

chu, by zapewnić maksymalnie dużą 
ilość miejsca nad głowami podróżu-
jących. Wewnątrz kabiny designerzy 
dali popis dobrego smaku: fotele po-
kryto perłowobiałą skórą o błękitnym 
połysku, a na boczkach drzwi dla 
kontrastu znalazła się czarna, metali-
zowana skóra. Ciemne boki świetnie 
kontrastują również z elementami wy-
kończenia deski rozdzielczej. Motyw 
przewodni „high definition” podkreśla 
panel konsoli centralnej, na którym 
ujrzymy duży wyświetlacz dotykowy, 
zawierający większość funkcji. Jego 
kształt to pionowy wycinek cylindra, 
symbolizujący solidność i nawiązu-
jący do zewnętrznej stylizacji samo-

chodu. Monitor przekazujący obraz 
z zewnętrznych kamer zastępujących 
lusterka umieszczono na suficie nad 
przednią szybą, w miejscu, gdzie tra-
dycyjnie znajduje się wewnętrzne lu-
sterko wsteczne. Ostra, nowoczesna 
forma ramion kierownicy oraz dźwi-
gni sterowania automatyczną skrzynią 
biegów akcentują sportowy styl tego 
samochodu.      

W tylnej części zagłówków przednich 
foteli umieszczono monitory, których 
zadaniem jest pełnienie wszelkich 
funkcji medialnych i rozrywkowych, 
a przede wszystkim umilanie podróży 
pasażerom tylnej kanapy, choć wła-
ściwszym określeniem byłoby tylnych 

foteli. Elementy 
sterujące w ka-
binie zastąpiono 
ekranami dotyko-
wymi, które po-
zwalają na obsługę 
urządzeń takich 
jak klimatyzacja, 
czy elektrycz-
ne opuszczanie 

Elegancka nowoczesność 
Wnętrze to ostre, nowoczesne linie i błękit wyświetlaczy, doskonale harmonizujący z lazu-
rowym połyskiem skórzanych pokryć foteli. Nad wskaźnikami dominuje ogromny ekran 
dotykowy konsoli centralnej: to na nim skupiono sterowanie większością funkcji urządzeń 
„pokładowych”. Dynamizm wnętrza podkreśla sportowy kształt kierownicy. 

Sportowy akcent 
W modelu koncepcyjnym do przekazy-
wania napędu z silnika przewidziano 
automatyczną skrzynię biegów. Jej dźwi-
gnia sterowania, otoczona lśniącym alu-
minium, akcentuje sportowy design.
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szyb, a jednocześnie dają możliwość 
„komunikacji” systemów z kierowcą. 
Kolor podświetlania elementów od-
czytu i sterowania dobrano tak, by 
harmonizował z błękitnym połyskiem 
pokrycia foteli. Do napędu konceptu 
ma służyć sześciocylindrowy silnik 
w układzie bokser o pojemności 3,6 l, 

moment na koła będzie przekazywany 
oczywiście za pomocą stałego napędu 
wszystkich kół Symmetrical AWD. 

Czy tak właśnie będzie wyglądało 
następne wcielenie produkcyjne tego 
modelu, jeszcze nie wiadomo. Nazwa 
tak sugeruje, ale przekonamy się 
o tym, gdy ujrzymy go na ulicach.

Nowa jakość w starym miejscu
W tradycyjnym miejscu lusterka wstecznego umieszczono 
wyświetlacz pokazujący obraz z kamer zastępujących lu-
sterka zewnętrzne. To kolejny element podkreślający motto 
„High definition”, które przyświecało projektantom. 

„Wysoka rozdzielczość” w służbie komfortu
Tylna kanapa to tak naprawdę dwa indywidualne fotele z elektryczną 
regulacją. Co ciekawe, wyposażono je w pamięć ustawień. W zagłów-
kach przednich foteli umieszczono monitory urządzeń multimedial-
nych, zaś sterowanie nimi rozwiązano za pomocą znajdującego się
 w podłokietniku między fotelami ekranu dotykowego.

Porównanie wymiarów  
Concept Legacy  i aktualnego modelu 

                                  Concept     Aktualny

Długość 480 467

Szerokość 182 173

Wysokość 150 144

Rozstaw osi 275 267
wartości podane są w mm
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reportaż
tekst: Beata Łukaszewska

DZIEŃ SIÓDMY
„Fabryka Gunma i spotkanie 
z „górą Fuji”
Dzisiaj jest taki specyficzny dzień, bowiem 
dzielimy się na dwie części. Pierwsza, 
jadąca do fabryki (ja i J. stanowimy jej 
integralną część) zrywa się skoro świt, 
by szybko zjeść śniadanie i stawić się 
w lobby w miarę punktualnie. Nie potrafię 
tego wytłumaczyć, jednakże mimo prze-
bywania w Japonii od około 7 dni, mój 
organizm w dalszym ciągu nie może się 
przestawić. W zasadzie nie dotyczy to snu, 
bo i tak mało śpimy, bardziej chodzi o je-
dzenie. W kraju ojczystym bez problemu 
jem normalne śniadania około godziny 
8.15:23 (taki mały żarcik ;-) 

Tutaj o tej porze po prostu nie mogę. 
Rano tutejszego czasu mój żołądek wła-
śnie sobie smacznie pochrapuje, ani 
myśląc ruszyć do działania, a dwunast-
nica, po skończonej pracy, rozkosznie się 
przeciąga i układa do snu w przytulnym 
zagłębieniu nieopodal kręgosłupa. I ja nie 
mogę nic przełknąć. Noł łej. Chłepczę tyl-
ko miseczkę mleczka, jem trzy plasterki 
kiwi, piję szklankę zielonej herbaty. Nic 
zatem dziwnego, że w połączeniu z for-
sownymi spacerami w ciągu siedmiu dni 
tracę około 5 kilogramów. Znowu widać 
mi konstrukcję mostkowo-żeberkową, 
a gacie zlatują z tyłka. Mam tylko nadzieję, 
że nie będzie mi niedobrze w autobusie. 
Do fabryki Gunma jest około 3 godzin 

drogi. Pędzę do autobusu, by zająć strate-
giczne miejsce na końcu i rozłożyć w mia-
rę wygodnie wszystkie członki. W środku 
witają nas Japończycy, przedstawiciele Fuji 
Heavy Industries (producenta Subaru), 
którzy jadą z nami do fabryki. Widząc 
nasze umęczone, blade twarze witają się, 
rozdają wodę mineralną i grzecznie milk-
ną. Zanim miniemy Shinjuku, zapadam 
w sen. 

Gdy wychodzimy z autobusu, dzie-
je się coś dziwnego. J. znika i jeden 
z Japończyków z Fuji (w białych rękawicz-
kach) bierze mnie pod rękę i prowadzi 
do fabryki. Fabryka to, świecący z odda-
li i sprawiający wrażenie opakowanego 
w folię aluminiową, twór z metaloplasty-

Wyprawa życia 
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ki. Dostajemy specjalne wrotki, a sympa-
tyczne hostessy w srebrnych kostiumach, 
z niewiarygodnie krzywymi nogami, in-
struują, jak się w tym poruszać. Pojawia 
się Japończyk ze sztucznym zębem 
i włosami w czub, z tabliczką z imieniem 
(w krzakach) i mówi, że to właśnie on 
nam wszystko pokaże. Jeździ po nas wy-
krywaczem metalu i odbiera wszystkie 
sprzęty elektroniczne, a w ucho ładuje 
czip. Zakolczykowani jak prosiaki idziemy 
w stronę przezroczystego tunelu i musi-
my tym tunelem zjechać do hali, gdzie się 
produkuje samochodziki. Jeden za dru-
gim ładujemy się do tego tunelu i na tyłku 
zjeżdżamy w dół. Okazuje się, że każdy 
pojechał gdzie indziej, a większość nie tam 
gdzie trzeba i polska wycieczka buszuje 
teraz gdzieś wśród robotów, ścigana przez 
armię złowrogich pracowników fabryki. 
Ktoś tam jeździ samochodem, ktoś celuje 
szpilkami do felg w metalowe pojemniki, 
ktoś przedrzeźnia pracowników fabryki. 
O Jezu! Wyją syreny, stroboskopy walą po 
gałach, sucho mi w gardle, ktoś mnie łapie 
i krępuje ramiona, gdzieś z oddali słyszę 
głos J.: „Myszaaaaa, myszaaaa!!! Znowu 
śpisz z otwartym dziooobeeeem!!!”. 

Tak to się dzieje, gdy organizm roz-
paczliwie woła o odpoczynek. Niestety. 
W czasie mojej wirtualnej przygody 
w Gunmie J. nakłonił Japończyków z Fuji 
oraz kierowcę, aby zatrzymali się w salonie 
samochodowym Subaru nieopodal fabry-
ki. Poszedł fotografować nową Imprezę 
i wrócił niezwykle szczęśliwy. Że też ja-
kiś samochodzik może dać facetowi 
tyle szczęścia. Naprawdę śmieszni są ci 
mężczyźni. 

A fabryka w rzeczywistości jest bardzo, 
bardzo duża. Najpierw prowadzą nas do 
sali projekcyjnej, gdzie następuje uro-
czyste powitanie, opowiedzenie w kilku 
słowach historii fabryki, a następnie po-
kazywany jest film, tematyką i sposobem 
filmowania dostosowany do percepcji 
pięciolatka z USA. Z niecierpliwością 
czekamy, aż zabiorą nas na halę produk-
cyjną. Dostajemy walkie-talkie i ruszamy. 
Może i nie ma wykrywacza metalu, ale 
aparaty fotograficzne musimy zostawić 
w poczekalni. Na hali jest przeraźliwie go-
rąco. Huk też jest niesamowity. W zasadzie 
przechodzimy przez każdy etap produkcji, 
z wyłączeniem lakierni. 

Moje refleksje ogólne są następujące:

• Nie wszystko wykonują roboty 
(w zasadzie całkowicie zautomatyzo-
wany jest tylko proces tworzenia ka-
roserii  –  cięcie, gięcie, formowanie 
blach etc.). Na następnych etapach 
produkcji – najwięcej w wykończe-
niówce  – dużo zależy od człowieka.

• Pracownicy fabryki są megaszybcy. 
W zasadzie, z punktu widzenia produkcji 
i efektu końcowego niczym nie różnią się od 
robotów. Błąd jest w zasadzie wykluczony.

• Przeciętny pracownik fabryki jest do-
skonale wyszkolony i wyspecjalizowany. 
Japończycy nie uważają, że specjalizacja 
to coś złego. Rutyna? Jaka rutyna? Toż 
to czysta doskonałość – to wkręcanie 
czterech śrubek przez osiem godzin 
dziennie przez 35 lat życia. Czyż nie?

• Może i trudno w to uwierzyć, ale 
co sześćdziesiąt sekund z taśmy pro-
dukcyjnej zjeżdża nowe Subaru. 
Jakież to wyzwanie dla mojego J.!

• Chociaż widzimy głównie produk-
cję Forestera i Imprezy, mnie najbardziej 
w pamięć zapada R1, zwany pieszczotliwie 
„tentomushi”, czyli biedronką. Ale to z po-
wodów czysto sentymentalnych. Miałam 
kiedyś takiego żółtego żuczka „garbuska”, 
którego kochałam miłością niezmierzoną. 
Dostałam go od teścia, który z kolei wy-
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grał go w pokera. Nie wiem, dlaczego go 
sprzedaliśmy, w zaćmieniu jakimś. Ach, 
jakiż smutny był jego koniec. Skończył 
w oborze, z wypalonymi elementami, 
rozebrany na części. Znaczy ten „gar-
bus”, a nie teść. Ale wracajmy do historii.

Na nieszczęście w fabryce siada nam 
karta do aparatu, mamy więc niewie-
le zdjęć. Ale i tak dużo rzeczy zostaje 
w pamięci. Jeszcze zwiedzamy muzeum, 
galerię historyczną, zabytkowe egzem-
plarze Subaru. Jeszcze zdjęcia, uśmiechy, 
uścisk dłoni, ukłony, rytualna wymia-
na wizytówek i spadamy na lunch. Całe 
szczęście, bo Grzesiek już intonuje „żołą-
dek piszczy, człowiek się niszczy”. 

Lunch jest zaskoczeniem dnia. 
Japończycy zabierają nas do bawarskiej, 
tak, tak, BAWARSKIEJ restauracji z wła-
snym browarem, gdzie je się sztućcami, 
serwowane są trzy gatunki piwa (każdy 
w innym kolorze), a na stół wjeżdża pizza, 
spaghetti, gulasz, kotleciki. No, dobra, ryba 
też jest, ale w porównaniu z innymi dania-
mi jest jej niewiele. A później serwują steki 
i frytki. J. mówi, że jeżeli dostanie jeszcze 
bawarską golonkę, to on kocha Japonię, 
ale stąd się nie ruszy na krok, mowy nie 
ma. Na całe szczęście – golonki nie podają. 
Podczas lunchu rozmawiam z Ewą, naszą 
przewodniczką. Jest tłumaczką i zajmu-
je się głównie tłumaczeniami Kawabaty 

Yasunariego oraz okazjonalnych wycie-
czek i eventów z Japonią w tle. Szkoda, że 
Yasunari już nie żyje. W tym kontekście, to 
pracę ma nasza Ewa niestabilną, chyba że 
się na Haruki Murakamiego przerzuci, na 
przykład. Ale i tak fajne ma życie, nie ma 
co ;-) Może mało regularne, ale fajne. 

Wracamy do Tokio. Wieczorem mamy 
oficjalną kolację z „górą Fuji”, należy się 
więc przygotować. Tym, którzy cały czas 
myśleli, że chodzi o obejrzenie Fujijamy, 
najbardziej rozreklamowanego widoku 
z Japonii, powiem, że nie ma w tym żad-
nego sensu. W ciągu całego roku jest może 
z 10 dni, kiedy dobrze widać górę. Zamiast 
jechać kawał, aby zobaczyć coś majaczą-
cego w tle i spowitego mgłą, lepiej kupić 
sobie piękny kalendarz lub pocztówkę, 
naprawdę. Zwłaszcza że wybór jest rze-
czywiście spory. 

Podczas gdy my zwiedzamy Gunmę, 
druga część naszej wycieczki rusza do 
Akihabary, na zakupy. Akihabara to jedno 
z centrów Tokio, elektroniczne miasteczko 
(Denki Gai). Jedynymi produktami, jakimi 
tu się handluje, są artykuły elektroniczne 
i elektryczne. Główną aleję zalewa kako-
fonia dźwięków, barw, reklam świetlnych, 
szyldów. Wszystko jest reklamą sklepów 
sprzedających rzekomo po obniżonych 
cenach komputery, i-pody, sprzęt audio 
i wideo, urządzenia gospodarstwa domo-

wego, lampy etc. Słowem – raj dla każdego 
gadżeciarza. Nic więc dziwnego, że turyści 
wpadają tu w amok i na wiele godzin zapo-
minają o całym świecie. Z relacji p. Danuty 
wiem, jak to mniej więcej wygląda. Jeden 
słucha w słuchawkach, drugi robi zdjęcia, 
trzeci kupuje kibel. Z tym kiblem jest pro-
blem, gdyż jest wielki wybór, no i każdy 
trzeba wypróbować, sprawdzić jak działa, 
czy jest funkcja spłukująca, masująca itp., 
itd. Ktoś leci do Burger Kinga, ktoś krzy-
czy, ktoś kupuje, ktoś się zgubił w sex sho-
pie. Obłęd się udziela. Ty kupiłeś aparat? 
To ja kupię kamerę! Czas leci. Polacy, jak 
to Polacy, targują się, trwa wypisywanie 
kwitów tax free, słowem – odlot. A potem 
okazuje się, że na te wszystkie kible, za-
bawki, aparaty, i-pody nie starczy walizek, 
więc trzeba walizki i... jeszcze prezent dla 
cioci Gieni. O kurde, gdzie jest ta torba 
z grami dla Grzesia? Nie ma, musiałam 
zostawić przy kiblach, to wracamy, jeszcze 
zerknę na ten zegarek... Nie? Czemu nie? 
I tak do wieczora. Fajowo? 

A wieczorem jesteśmy zaproszeni przez 
pracowników Fuji do bardzo ekskluzyw-
nej restauracji nieopodal stacji Shinagawa. 
Oczywiście trzeba ściągnąć buty. Na po-
czątku myślimy, że będziemy siedzieli po 
turecku na matach tatami, ale po chwili 
pod blatem odkrywamy, że jest dziura na 
nogi. Całe szczęście! Kolacja jest rzeczy-
wiście bardzo elegancka, co widać po na-
kryciach, pałeczkach, wystroju. Zostajemy 
usadzeni przez Dyrektora i czekamy na 
żarełko. Najpierw jest przemowa „najważ-
niejszego z Fuji”, a potem głos zabiera Pan 
Dyrektor. Następnie w przyjemnej atmos-
ferze wchłaniamy w siebie kolejne potra-
wy, suto zakrapiane winkiem. J. w końcu 
przełamuje się i zamawia sake. Jejku, czego 
tam na stole nie ma? Jest sushi i zupa miso, 
i ryby, i krewety, i dziwne makarony, 
i ziemniaki starte, serwowane na surowo 
w podłużnych buteleczkach, suto obłożo-
nych lodem, i tofu nadziewane Budda wie 
czym, no naprawdę. Orgia żarcia, po raz 
kolejny. 
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A na koniec mój małżonek wygłasza 
mowę dziękczynną, ja modlę się, aby nic 
nie wspominał o kuchni japońskiej. A on, 
jakby czytał w moich myślach, zaczyna od: 
„Although I do not like japansese food....”. 
Ale potem jest z górki, miło i śmiesz-
nie. Japończycy są strasznie zadowoleni. 
Kończymy toastem „Kampai”, no i „Na 
zdrowie” oczywiście. Wracamy przez za-
tłoczoną Shinagawę, próbując przebić się 
przez tłum salarymenów i office ladies, 
wracających z pracy (jest wszak niemal 
22 w nocy). Idziemy jeszcze z J. na spacer, 
jeden „Seven eleven”, drugi „Seven eleven”, 
trzeci.... a gdy wracamy, mój małżonek 
znika jeszcze w towarzystwie Dyrektora 
gdzieś w okolicach baru. Ja wymiękam. 
Idę do pokoju. Długo jeszcze patrzę przez 
ogromne okna na rozświetloną panoramę 
Tokio. Przypominam sobie „Między sło-
wami” Coppoli. Powoli odpływam.

DZIEŃ ÓSMY
„Tsukiji, Kamakura, japońska 
desa i ostatnia wieczerza”
Jakoś tak smutno się robi, bo w zasadzie to 
nasz ostatni dzień w Japonii. Dzisiaj mamy 
jechać do Kamakury, ślicznego miastecz-
ka, będącego jednocześnie luksusową 
dzielnicą mieszkalną, skąd elity (głów-
nie artystyczne) dojeżdżają do pracy do 
stolicy. Ale zanim tam pojedziemy, część 
naszej wycieczki udaje się na targ rybny 
w Tokio o godzinie 4 rano. Ponieważ ani 
wstawanie przed czwartą rano, ani ryby 
wszelakie (zwłaszcza ich zapach) nie leżą 

w gestii upodobań mojego małżonka, 
z wielkim żalem rezygnuję z wycieczki. 
Jednakże dzięki Maćkowi, jego zdjęciom 
i fantazyjnemu sposobowi opowiadania, 
wiem mniej więcej, co się tam dzieje. 

Tsukiji to taki centralny rynek hurtowy. 
Sprzedaje się na nim praktycznie wszyst-
kie złowione w morzu rzeczy nadające 
się do zjedzenia. Widoki są fantastyczne, 
gdyż niemal bezpośrednio dotyka się tu 
takiego zwykłego, prawdziwego życia. 
Tutaj nie ma detalu, lecz hurt na szeroką 
skalę. Towary leżą rozłożone na podłodze. 
Trwają prawdziwe aukcje i licytacje. To 
miejsce, w którym zaopatrują się niemal 
wszyscy restauratorzy w regionie Kanto 
(Tokio i okolice). O szóstej rano w zasadzie 
jest już po wszystkim. Dla większości naj-
większą atrakcją jest oczywiście świeżutkie 

sushi, serwowane na śniadanie w jednej 
z położonych obok rynku knajpeczek. 

O 8.30 wyjeżdżamy autobusem do 
Kamakury. Z każdym kilometrem za 
Tokio krajobraz staje się mniej zurbani-
zowany, pojawia się coraz więcej zieleni. 
Kamakura, oprócz statusu willowego azy-
lu japońskich elit, jest również ośrodkiem 
wypoczynkowym. Może i jej plaże nie 
należą do najładniejszych, ale są całkiem 
dobre warunki, by się kąpać, surfować, od-
bywać spacerki brzegiem morza. Smiley-
san śmieje się, że jeżeli popatrzymy z plaży 
głównej w kierunku godziny 10 i bardzo, 
bardzo wytężymy wzrok, z pewnością zo-
baczymy Kalifornię. 

Najpierw jedziemy do chramu 
Tsurogaoka Haichimangu. Jest on po-
święcony bogowi wojny, Hachimanowi. 
Chram jest przepiękny, słynie z malowni-
czego widoku na miasto oraz cudownych, 
cynobrowych budynków schowanych 
wśród drzew. Do sanktuarium prowadzą 
kamienne schody, u których stóp znaj-
duje się Mai den, taka scena taneczna, 
będąca repliką sceny, na której tańczyła 
słynna Shizuoka, ukochana Minamoto 
Yoshitsune. Mamy szczęście. Gdy zwie-
dzamy tę świątynię, zaczyna się tradycyjny 
szintoistyczny ślub. Wiem, że zdjęcia nie 
oddadzą jego klimatu, mimo wszystko 
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pstrykamy foty na prawo i lewo, choć to 
mało kulturalne jest w świątyni, ponoć. 
Przed świątynią oczywiście znajduje się ta-
blica wotywna, na której ludzie zostawiają 
swoje modlitwy i pragnienia. Bardzo to 
jest miłe, a czasami nawet zabawne. 

Po obejrzeniu świątyni jedziemy 
w kierunku małej uliczki Komachi, gdzie 
będziemy mieli trochę wolnego czasu. 
Nie ma co ukrywać, wszystkim chodzi 
o „shopping”. Nasz pobyt w Japonii 
powoli się kończy, trzeba kupić ja-
kieś pamiątki dla bliskich. No i zaczy-

na się akcja, którą ja uwielbiam, a J. nie 
znosi. Kupujemy: i apaszki jedwabne, 
i mobile z gejszami, i pałeczki, i pocztówki, 
i wachlarze, i kupę innych pierdół. Kota, 
choćby lichej namiastki tego z Shuzenji, 
oczywiście nie ma. Wszędzie króluje „pla-
stik ket” z podniesioną ręką. Te plastikowe 
ohydy kupuje się po to, żeby mieć szczęście 
w miłości, albo mieć pieniądze (w zależ-
ności od tego, którą łapę ma podniesioną 
rzeczone kiczowate paskudztwo). Nawet 
ich palcem nie tknę! 

Wracając z tej uliczki mijamy japoński 

pogrzeb. Nawet bym się nie spodziewa-
ła, że oni takimi wypasionymi brykami 
w ostatnią podróż jeżdżą. Normalnie chce 
się... no właśnie... 

A potem jedziemy do świątyni buddyj-
skiej bogini Kannon, do Hase Dery, sły-
nącej z przepięknego widoku na zatokę 
Satami. Świątynia jest w zasadzie całym 
kompleksem, położonym w cudnym 
ogrodzie z hortensjami. Znowu mam 
szczęście, bo akurat przypada pora ich 
kwitnienia, widoki zatem są boskie. Blisko 
stopni wiodących do świątyni oraz po jej 
zachodniej stronie stoją setki ustawionych 
w szeregi posążków Jizo, przystrojonych 
czerwonymi czapeczkami i śliniaczkami. 
Jizo jest patronem podróżników i dzieci 
(taki odpowiednik naszego Anioła Stróża). 
Szczególnie czczony jest przez kobiety, 
jako strażnik dusz dzieci zabłąkanych 
w przerwanych ciążach. W pozostałych 
pawilonach mieszczą się różne rzeźby i po-
sągi, w tym posąg wspaniałego juichimen 
bóstwa Kannon. Ten olbrzymi posąg, zro-
biony z pozłacanego drewna kamforowe-
go, ma ok. 9 metrów wysokości i jest naj-
większą DREWNIANĄ rzeźbą w Japonii. 
Jak zwykle, w świątyni nie można fotogra-
fować. Nie mamy zatem zdjęć, oprócz jed-
nego, wątpliwej zresztą jakości, robionego 
spod kurtki deszczowej. Widzimy jeszcze 
wiele, wiele skarbów sztuki buddyjskiej, 
w tym część schowaną w jaskiniach pod 
ziemią. Poza tym, spacerując po ogrodzie 
co chwilę natykamy się na coś wartego 
uwagi. A to mały stawik z żarłocznymi 
karpiami, a to niepozorny posążek Buddy 
schowany w kąciku ogrodu, a to widok na 
panoramę Kamakury. 

Ostatnim miejscem, które zwiedzamy 
w Kamakurze, jest olbrzymi Daibutsu, 
znajdujący się na terenie świątyni Kotoku. 
W przeciwieństwie do tego widzia-
nego w Narze, nie jest on umieszczo-
ny w pawilonie, lecz stoi na zewnątrz. 
Jedenastometrowy posąg robi monumen-
talne wrażenie, podobnie jak jego słomia-
ne papcie, w pagodzie obok ;-) Co ciekawe, 
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posąg jest pusty w środku, a umieszczo-
na wewnątrz drabina umożliwia spacer 
w środku Buddy. Jednakże na zewnątrz 
wygląda to zdecydowanie lepiej. Przed 
posągiem Buddy naszego dwumetrowego 
Michała dopada chmara dzieci, które chcą 
mieć zdjęcie z wielkoludem. Po raz kolejny 
jedynym rozumianym przez nas słowem, 
wypowiadanym przez rozchichotanych 
Japończyków, jest „godzilla”, nie wiedzieć 
czemu. 

A potem zostaje nam tylko lunch w prze-
pięknej restauracji nad zatoką, króciutki 
spacer plażą i już pakujemy się do autobu-
su, by wrócić do Tokio. 

W stolicy jesteśmy wczesnym popołu-
dniem. Od razu szorujemy na stację metra 
Shinagawa, żeby zdążyć przed kolacją jesz-
cze trochę pozwiedzać, zrobić zakupy itp. 

Postanawiamy się rozdzielić. J. jedzie do 
Akihabary. Największy gadżeciarz świa-
ta, będący prywatnie moim mężem, nie 
może przecież przepuścić takiej okazji 
i nie po buszować po sklepach z elektro-
niką. Nie wiem, co się dzieje podczas jego 
bytności w rzeczonej Akihabarze, faktem 
jest, że wraca na trzy minuty przed wyj-
ściem na kolację, z miną, jakby Rzym co 
najmniej podbił i z nowym zegarkiem 
elektronicznym w kieszeni. Mam żal, że 
nie kupił mi stroju francuskiej pokojówki, 
a przynajmniej lampy imitującej gorset 
i podwiązki. 

A jego relacja brzmi mniej więcej tak: 
„No i wiesz, jak tam już tam dojechali-
śmy, to zupełny czad był, wiesz? No bo 
sobie wyobraź: same wysokie budynki, 
których ściany to jeden wielki monitor 
i nadają wszystko co tylko jest do nadania 
z reklamą, sugestywną dodam ;), sex sho-
pu. Ale jaki to sex shop... Uch, no ci mówię, 
Beate Uhse to się schować może i nawet 
tam same zabawki elektroniczne, ale tak 
po prawdzie, to wyobraź sobie 7 pięter sa-
mych gadżetów, no, wszystkich; nawet te-
lefon, co reaguje na tembr głosu i zmienia 
kolor, a kibelek to już w ogóle odjazd, bo 
ma spłukiwanie siedzenia, podgrzewaną 

deskę, regulację ciśnienia wody i wygrywa 
melodyjki po „sukcesie” ;) Wypas! Ale to 
nie koniec, bo jak już znalazłem zegarki 
(a lekko nie było, bo masa tego wszystkie-
go tam była), to z godzinę tam spędziliśmy 
i sobie nawet kupiłem. Ot, taki zwykły, no 
może trochę niezwykły... No dobra, wypa-
śny na maxa! Ci mówię, i się nastawia sam, 
i pilnuje zmian czasowych, i ma baterię 
słoneczną, i pamięta 18 czasów na świe-
cie... Nudzę cię? Nie? To dobrze, bo wiesz, 
obok tych zegarków to cała masa aparatów 
była i nawet jeden chciałem kupić (taki, co 
w Europie będzie prezentowany za pół 
roku), ale sprzedawca powiedział, że le-
piej zaczekać, bo za miesiąc będzie nowy 
model, a ten już wychodzi z produkcji... 
Znaczy, wiesz, ja tam nie chcę starych 
rupieci, więc zaczekam. Kur... nie po-
myślałem, że za miesiąc już mnie tu nie 
będzie... Szlag by to... No nic, ale wiesz, 
najlepszy to był Jurek: wczoraj, bo na-
kupił całą masę bzdetów, co to nikomu 
do niczego nie są potrzebne.... Ale mu 
zazdroszczę... sam bym tak nakupił. No 
jak to po co??? No żeby... ten, no... Wiesz, 
ty się wcale nie znasz i nie rozumiesz fa-
cetów... Chodź już lepiej na kolację, bo 
z tobą gadanie o pasjach mężczyzn nie 

ma sensu... Kot z Shuzenji... też coś!” 
Gdy J. buszuje po Akihabarze, ja próbuję 

dostać się na Harajuku, gdyż tam znajduje 
się Bazar Orientalny, taka japońska desa, 
czy coś w tym stylu. 

Ale zanim tam się dostanę, przecho-
dzę całą ceremonię podróży japońskim 
metrem. Nie muszę chyba głupio pisać, 
że wszystko jest zautomatyzowane i pani 
w okienku, która sprzedałaby bilet, po 
prostu się nie uświadczy, choćby się skisło. 

Stoję więc sobie z otwartą buzią, studiuję 
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linie metra, liczę stacje, gdy nagle podcho-
dzi do mnie sympatyczny Japończyk i pyta 
„Where?”. „Harajuku” – odpowiadam 
jakże inteligentnie. On patrzy na tablicę, 
ciągnie mnie do automatu, wygrzebuje 
z mej ręki 175 jenów, wrzuca do otwor-
ków na monety, po czym wyciąga karto-
nik, wkłada mi do ręki i mówi, że mam 
metro o 11.34:25 i mam iść, „there”. Kiedy 
spostrzega, że „there” nie za wiele mi 
mówi, z uśmiechem spogląda na swój 
zegarek, w głowie oblicza, ile minut i se-
kund zajmie mu pokazanie gajdzińskiej 
sierocie jej peronu i idzie ze mną, jakieś 
trzysta metrów. Po chwili pokazuje mi, 
w którym miejscu mam czekać na wa-
gonik, uśmiecha się, kłania i niemalże 
w jednej chwili znika. Trochę oszoło-
miona czekam na pociąg. Przyjeżdża co 
do sekundy, jakżeby inaczej. Wsiadam 
i zaczynam liczyć stacje. W trakcie jaz-
dy obserwuję pasażerów. W mej głowie 
tworzą się spostrzeżenia socjologiczne, 
które można podsumować następująco: 
To nieprawda, że Japończycy są wszy-
scy tacy sami. Ich rysy twarzy bardzo się 
różnią. 

Podczas całego pobytu w Japonii nie 
uświadczyłam otyłego, co tam otyłego, 
nawet tęższego Japończyka. Oni są pra-
widłowej postury. I choć całymi dniami 
siedzą podobno w biurach, to wyglądają 
na „fit i sportydż”. Myślę, że to dzięki żar-
ciu, które wsuwają. Sama doświadczyłam 
tego po sobie. 

Przeciętny Japończyk wcale nie jest taki 
niski. Na moje oko ma 1,70 m. Owszem, 
starsze pokolenie faktycznie do wielkolu-
dów nie należy, ale młodzi ludzi, pasieni 
mięchem z Maca i hormonami z kurcza-
ków, rosną i są znacznie wyższego wzro-
stu niż pokolenie ich rodziców. 

Japończycy w znakomitej większości 
ubierają się na wzór zachodni. Jednakże 
noszą ubrania bardzo dobrej jakości, 
zawsze czyste, uprasowane. Nawet na-
stolatek w ubraniach w stylu grunge 

wygląda, jakby właśnie przed chwilą je 
włożył. Pomimo zamerykanizowanego 
sposobu ubierania się, w dalszym ciągu 
można zobaczyć takie perełki, jak pa-
nie (przeważnie już starszej daty) jadą-
ce metrem w tradycyjnych kimonach 
i rozmawiające przez telefon komórkowy. 

Japońskie kobiety to odrębny temat, na 
który ja właściwie nie powinnam się wy-
powiadać, bo się przecież nie znam (we-
dług J.). Jednakże pozwolę sobie na kilka 
refleksji. One są bardzo drobne, świet-
nie ubrane i przeraźliwie blade. Nawet 
w mało słoneczne dni noszą parasol-
ki przeciwsłoneczne, aby żaden zabłą-
kany promień nie dotknął ich twarzy. 
Praktycznie każda jest krzywonogim 
bezbiuściem. Za to mają przepiękną cerę 
i włosy. Ubierają się raczej na styl euro-
pejski, niż amerykański. Nie wiem, skąd 
w Japończykach ta fascynacja Francją 
(Tokyo Tower, co-playerki, francuskie po-
kojówki, te lampki rodem z Folies Berger), 
ale kobiety też to mają. Króluje Dior 
i Chanel, kardigany, jedwabne pończo-
chy, dizajnerskie buty na niewiarygod-
nych obcasach, modne torebki, trencze 
w kolorze kawy z mlekiem, apaszki od 

Hermesa itp., itd. 
Wysiadam na stacji Harajuku. Tłum 

pcha mnie w kierunku wyjścia. Jezuuu!!! 
Ile tu ludzi, ile neonów, szyldów, reklam! 
Przez jedną zmianę świateł przecho-
dzi tutaj ok. 2 tysięcy osób. Harajuku 
jest najważniejszym miejscem spotkań 
nastolatków. Bardzo tu dużo cospley-
erów (młodych ludzi przebierających się 
w różne dziwne kostiumy). Ostatnio 
w modzie są francuskie pokojówki. Ulice 
tętnią życiem, Cameron Diaz nadal rekla-
muje komórki Softbanku. Powietrze aż 
drży. 

Z przyjemnością chowam się w budynku 
Bazaru Orientalnego przy Omotesando-
Dori. Spokojnie oglądam rękodzieło ja-
pońskie. Na dłużej zaszywam się w dziale 
z grafikami. Wcześniej Ewa mi powiedzia-
ła, że można tu wyszperać prawdziwe pe-
rełki, np. sztychy z XVIII w.

Wybieram sobie śliczny drzeworyt 
z gejszą, z 1911 r. Uprzejmy sprzedawca 
informuje mnie, żeby trzymać go z dala 
od wilgoci i światła słonecznego, gdyż 
może to zmienić kolory i zniszczyć obraz. 
Potakując oddalam się w stronę apaszek 
i kimon. Zastanawiam się, czy J. mnie 
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przeklnie, gdy kupię sobie kolejne kimo-
no, czy jednak nie. 

Jejku, jak mi się tu podoba w tej Japonii. 
W samym Tokio zostałabym jeszcze 
z tydzień. Wchodzę do baru odsapnąć 
i napić się mrożonej kawy. Jest późne 
piątkowe popołudnie. Ludzie powoli wy-
chodzą z pracy i idą z kolegami do barów, 
restauracji, trochę się odprężyć po ciężkim 
tygodniu pracy. Jak wielkie jest ich zmę-
czenie, widać na załączonym obrazku. 
Pan przy moim stoliku zasypia na swoim 
notebooku. Cóż, bywa i tak! 

Wychodzę na ulicę. Ciągle mam wra-
żenie, że jestem obserwowana. Maciek 
śmieje się, że mam rwanie, no bo wysoka, 
szczupła blondynka z długimi włosami 

i niebieskimi oczami to tutaj ewenement 
naprawdę. 

Wracam do hotelu. Czekam na J. i zastana-
wiam się, w czym pójdę na kolację. Wypisuję 
kilka pocztówek do bliskich, zostawię je 
później w hotelowej recepcji. Dzisiaj na ko-
lację zaprosili nas menedżerowie z Mitsui, 
głównego udziałowca Fuji Heavy Industries. 
Kolacja jest na dziesiątym piętrze naszego 
hotelu, więc nie zmokniemy w wieczor-
nym deszczu. Powoli wszyscy schodzimy 
się i siadamy za stołem. Wycieram dłonie 
w cieplutki, śnieżnobiały ręczniczek. Te 
ręczniczki godne są osobnej wzmianki, al-
bowiem jest to fantastyczny, a jakże prosty 
patent na odświeżenie się. Przed każdym 
posiłkiem serwowany jest taki ręczniczek, 
lekko podgrzany, w który można wytrzeć 
dłonie, twarz. Bardzo jest to odprężające 
i higieniczne zarazem, wszak nie siada się 
za stołem z brudnymi łapami;-) Dzisiaj do-
datkowo przed każdym z nas leży kartka 
pięknego papieru z wykaligrafowanymi 
krzakami. „Może to jakieś okazjonalne ha-
iku?” – myślę sobie. Z błędu wyprowadza 
mnie siedzący obok mnie Nobukatsu Fuji-
coś tam, jeden z menedżerów. Śmiejąc się, 
tłumaczy, że to po prostu jadłospis i wymie-

nia, co będziemy dzisiaj jedli. W menu jest 
również sushi. Hurra! 

W ogóle jest bardzo sympatycznie, 
Nobukatsu dużo opowiada o Japonii, 
chwali moje liche umiejętności operowa-
nia pałeczkami, śmieje się, że widziałam 
więcej miejsc w Japonii, niż on, tubylec. 
Gadamy o samochodach, kobietach, 
zwyczajach, naszych zainteresowaniach. 
Śmiejemy się z prezesem Mitsui, Tanaka-
sanem, gdy dyskusja schodzi na tematy 
rodzinne, zwłaszcza na temat żon. Jedzenie 
jest pyszne, lecz wymiękam przy szóstym 
z dziewięciu dań. Białe wino też robi swoje, 
rozwiązuje języki – to na pewno. Nikogo 
nie dziwi, że w końcu następują śpiewy. My 
„dzieweczkę” po polsku, oni „dzieweczkę” 
po japońsku. Zabawa trwa. Z ogromnym 
żalem żegnamy się. Zapraszamy Nobukatsu 
do Polski. „Jeśli przyjedziesz – mówimy – 
znajdziemy ci polską żonę”. 
Po kolacji idziemy na spacer do miasta. 
Tokio by night jest chyba nawet piękniejsze, 
niż za dnia. Upajamy się spacerem, choć po 
siedmiu dniach odciski na stopach dają mi 
się we znaki. Zachodzimy prawie do każde-
go „seven eleven”, żeby kupić prezenty, sake, 
naturalnie. Obserwujemy ludzi. Wpadamy 
nawet do salonu patchinko. Jest już dosyć 
późno, więc większość facetów na ulicach 
jest już bardzo „zmęczona”. Niektórzy so-
bie „odpoczywają”. Dziwne wrażenie: me-
tropolia, noc z piątku na sobotę, późna 
godzina, centrum, tysiące ludzi na ulicach, 
mimo to czujemy się równie bezpiecz-
nie, jak na naszym podwórku w Supraślu 
i wałęsamy się bez celu. Spróbuj tego same-
go w Warszawie – trup na miejscu, kosa 
w brzuchu. Spokojnie, nigdzie się 
nie spiesząc wracamy do hotelu.
Wpadamy jeszcze do baru na je-
den dżin z tonikiem. Barman nas 
poznaje. Z żalem mówimy, że to 
ostatnia noc w Japonii. Podobno dobrze tra-
filiśmy. Od jutra zaczyna się pora deszczowa.

Cd. artykułu w następnym numerze
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Szwajcaria, Genewa, 04.2008 
– reklama skuteczna musi być wiarygodna  Polska, Wambierzyce, 05.2008

 USA, Los Angeles, 09.2008

 Japonia, Tokio, 06.2006Portrety
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 USA, Route 66, 09.2008 – serwis Subaru w akcji

 Francja, Lyon, 09.2008

 USA, Arizona, 09.2008
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technika
tekst: Jerzy Dyszy

Gdy mówimy lub myślimy 
o Subaru, pojawia się nam 

w głowie  krótkie hasło: S-AWD. Co 
ono oznacza? AWD to skrót od All 
Whell Drive, czyli napęd wszyst-
kich (w tym przypadku czterech) 
kół. Ten człon można by zastąpić 
popularnym „4x4”, które wszak 
znaczy to samo. Jednak samocho-
dów z napędem czterech kół jest 
wiele, a system stosowany przez 
Subaru okazuje się szczególny. Czy 
tajemnica tkwi w literze „S”? Może 
oznacza ona po prostu Subaru? 
W pewnym sensie tak, ale waż-
niejsze jest inne znaczenie – 
„Symmetrical”, czyli symetryczny. 
W niektórych materiałach spotka-

my się z pełnym rozwinięciem ha-
sła: „Subaru Symmetrical AWD”. 
W skrócie S-AWD, bo tak brzmi 
prościej. Na czym polega szczegól-
na przewaga systemu, który kryje 
się za tym hasłem? Zacznijmy od 
podstaw. 

Trakcja i bezpieczeństwo
Nie ulega wątpliwości, że cztero-
kołowy pojazd mechaniczny naj-
lepiej powinien zachowywać się 
wtedy, gdy napędzane będą jego 
wszystkie koła. W praktyce takich 
samochodów jest stosunkowo nie-
wiele, ale tylko z czystej oszczęd-
ności. Napęd dwóch kół jest tań-
szy i mniej skomplikowany, to 

pewne. Ale też mniej efektywny.  
W sumie, choć w większości przy-
padków zalety 4x4 byłyby zbędne, 
to jednak czasami mógłby okazać 
się nieoceniony.  4x4 sprawdzi się 
bez wątpienia na miękkim i nie-
równym podłożu oraz na śliskich 
nawierzchniach. Ale tym razem nie 
chodzi nam o samochody terenowe, 
a o zwykłe pojazdy osobowe, które 
zadowalająco radzą sobie także wte-
dy, gdy mają napędzaną tylko jedną 
oś. Tak się dzieje, gdy nie wymaga-
my od auta, by wykonywało ekstre-
malne manewry. W ograniczonych 
warunkach wystarczyłoby zapew-
ne napędzanie jednego koła, ale 
tego przecież nikt nie zaproponuje. 
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Symetrycznie i aktywnie

A więc dlaczego 4x4 jest lepsze? 
Każde koło dysponuje ograni-

czonym zapasem przyczepności, 
a w praktyce może przenieść na sty-
ku opony i drogi pewną określoną 
siłę. Siły tej możemy użyć do hamo-
wania, przyspieszania lub skręcania, 
a bardzo często wykorzystujemy 
ją do dwóch manewrów naraz, np. 
przyspieszania i skręcania w tym sa-
mym czasie. Oczywiste jest, że gdy 
cały jej dostępny zapas wykorzysta-
my np. do skręcania (tj. będzie to 
siła boczna, utrzymująca samochód 
na torze jazdy), to na hamowanie 
lub przyspieszanie nie zostanie 
nic. I właśnie podczas dynamicz-
nych manewrów pewnym proble-

mem jest przyspieszanie lub choć-
by utrzymywanie stałej prędkości. 
W aucie z napędem na jedną oś każ-
de z dwóch napędzanych kół musi 
(z pewnym przybliżeniem, oczywi-
ście) przenieść połowę siły napędo-
wej. Podczas identycznego przyspie-
szania (albo hamowania biegami) 
na każde z czterech kół samochodu 
4x4 przypada (również w przybliże-
niu) po 25% łącznej siły napędowej. 
A więc, z prostego rachunku, obu 
osiom pozostawiamy nieco więcej 
zapasu przyczepności, którą może-
my wykorzystać na bezpieczniejsze 
skręcanie. 

Wszystko to zaczyna mieć znacze-
nie w szczególnych okolicznościach, 

lub w samochodach o bardzo du-
żym stosunku mocy do ich masy. 
W sumie jednak prawidłowo skon-
struowane auta 4x4 są statystycznie 
bezpieczniejsze. Stąd napęd taki po-
jawia się w pojazdach sportowych, 
ale też w luksusowych i szybkich li-
muzynach, w których cena przestaje 
być istotna. Jako dodatkowy bonus 
otrzymujemy i to, że autem „cztero-
napędowym” łatwiej jeździ się zimą, 
na wycieczce w lesie lub na łące itp. 
W sumie – prawie same zalety. 
Dlatego właśnie Subaru prawie 
czterdzieści lat temu wybrało dla 
swych osobowych, a wcale nie te-
renowych aut „drogę 4x4”, czyli 
– AWD.

Symmetrical AWD nie jest czczym hasłem reklamowym. To zespół rozwiązań tech-
nicznych, które czynią Subaru lepszym od wielu konkurencyjnych samochodów.
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Chwalebne początki
Pierwsze osobowe Subaru z napędem 
4 kół zaprezentowano w roku 1972. 
Był to model Leone z nadwoziem 
kombi, wyposażony 
w poziomy, przeciw-
sobny silnik cztero-
cylindrowy o po-
jemności 1360 cm3. 
Auto w zasadzie 
przednionapędo-
we, ale z dołącza-
nym napędem kół 
tylnych. Właśnie 
wzdłużnie umiesz-
czony układ napędowy, 
z krótkim, zwartym silnikiem przeciwsobnym, 
ułatwił firmie adaptację napędu czterech kół. 
Przy okazji warto wspomnieć, skąd wzięło się 
to rozwiązanie: dziesięć lat wcześniej Subaru 
próbowało zaadaptować w swych autach napęd 
przedni i napotkało między innymi problem 
z rozłożeniem masy, gdy jednostka napędowa 
ustawiona była poprzecznie. Spróbowano więc 
użyć lotniczego silnika typu „bokser” i ustawić 
go symetrycznie, w osi pojazdu. Tak powstał mo-
del 1000 (rok 1965), pierwszy masowo produko-
wany samochód japoński z napędem przednim. 
Rozwiązanie stało się cechą charakterystyczną 
Subaru, a wkrótce wzbogacone zostało o na-
pęd 4x4. W latach 80. praktycznie każdy model 
Subaru miał już stały napęd 4x4 przynajmniej 
jako opcję. Obecnie wszystkie średnie i większe 
Subaru (od Imprezy wzwyż) wykorzystują silni-
ki przeciwsobne. 

Dlaczego jednak układ 4x4, czyli AWD, jest 
w wykonaniu Subaru symetryczny? Po prostu 
układ napędowy rzeczywiście jest symetryczny 
(wobec osi wzdłużnej samochodu), poczyna-
jąc od silnika, a kończąc 
na tylnym moście. 
Wyważenie Subaru 
w osi poprzecznej 
jest zatem dosko-
nałe, bo wszystkie 
elementy mecha-
niczne z prawej 
i lewej strony auta 

są parami jednakowe – ważą tyle samo 
i działają tak samo. Taki efekt dość 

rzadko występuje w innych układach 
4x4, których nie można nazwać sy-

metrycznymi. Co więcej, 
wyważenie samocho-
dów Subaru jest także 
bardzo dobre w osi 
podłużnej, dlatego że 
silniki przeciwsobne 
są krótkie (zatem bar-
dzo niewiele „przewie-
szają się” przed przed-
nią oś), lekkie i bardzo 

niskie. Niskie położenie 
środka ciężkości to ważny atut 

tych samochodów, zasadniczo nie związany z napę-
dem czterech kół. Wykazałby on swoje zalety tak-
że przy napędzie tylko jednej osi. Tutaj sprawa jest 
prosta. Jeżeli samochód ma nisko położony środek 
ciężkości, wtedy stosunkowo mało przechyla się 
na zakrętach, gdy działają nań siły boczne. Jeżeli 
tak, współpraca opon z nawierzchnią jest dobra na-
wet przy bardzo aktywnej jeździe i nie wymaga to 
szczególnego usztywniania podwozia. A skoro za-
wieszenie jest relatywnie „miękkie” i dysponuje od-
powiednio długim skokiem, samochód zachowuje 
się dobrze nie tylko na gładkiej nawierzchni, ale 
też na nierównej drodze. Zatem – im niżej środek 
ciężkości, tym bezpieczniejszy, bardziej przyjazny 
i komfortowy samochód można skonstruować, nie 
sięgając do skomplikowanych i drogich rozwiązań 
technicznych. Ta przewaga jest istotna również dziś, 
gdy można wiele osiągnąć stosując zaawansowane 
systemy stabilizacji toru jazdy i aktywnego tłumie-
nia ruchów zawieszenia. Po prostu, dysponując od 
początku lepszym rozwiązaniem, można je sku-
teczniej ulepszyć używając nowych technologii.  
A dobre, „naturalne” prowadzenie auta odbie-

rane jest zawsze po-
zytywnie przez ak-
tywnych kierowców. 
Dlatego ludzie, któ-
rzy lubią jazdę sa-
mochodem, lubią też 
Subaru. Ale wróćmy 
do symetrycznego 

AWD.
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Prosto, ale skutecznie
Sam układ napędowy Subaru, posia-
dający trzy mechanizmy różnicowe 
(po jednym w obu osiach i między-
osiowy), nie zawiera niezwykłych 
rozwiązań, i to jest jego zaletą. Firma 
stosuje trzy podstawowe wersje ukła-
du AWD. 

W samochodach z manualnymi 
skrzyniami biegów w większości 
przypadków stosuje w centralnym 
klasycznym dyferencjale wiskotycz-
ne sprzęgło, zwiększające jego tarcie 
wewnętrzne po wystąpieniu pośli-
zgu. Niektóre modele mają reduk-
tor. Rozdział momentów zazwyczaj 
wynosi 50/50%, w kilku modelach 
podobne wiskotyczne sprzęgło znaj-
duje się też w tylnym mechanizmie 
różnicowym. W nowszych rozwią-
zaniach Subaru wykorzystuje tak-
że system elektronicznie sterowa-
nych blokad mostów przy użyciu 
hamulców, zwany VDCS (Vehicle 
Dynamics Control System). Nawet 
jednak bez VDCS układ napędowy 
Subaru zapewnia, że w normalnych 
warunkach na każde koło prze-
kazywane jest ok. 25% momentu 
napędowego, zaś gdy koła którejś 
z osi zaczynają się ślizgać, odpo-
wiednio więcej momentu kierowane 
jest na koła osi bardziej obciążonej. 
W Subaru ze starszymi przekład-
niami automatycznymi rozkład mo-
mentów przód-tył regulowany jest 
nietypowo, bez użycia centralnego 
mechanizmu różnicowego, a przez 
sterowane hydraulicznie wielotar-
czowe sprzęgło MPT (Multi Plate 
Transfer). Kontrola ciśnienia hy-
draulicznego, od którego zależy 
przenoszony moment, dokonywana 
jest elektronicznie. Sprzęgło MPT 
znajduje się w tylnej części skrzyni 
biegów i kontroluje moment przeka-
zywany do tylnego mostu. W efek-
cie rozdział momentu jest zmienny 

Aktywny centralny mechanizm różnicowy DCCD 
Aktywny centralny mechanizm różnicowy z elektrycznie regulowanym stopniem 
tarcia wewnętrznego zapewnia znakomitą zwrotność i stabilność pojazdu 
w każdym trybie.
Tryb Manual: umożliwia 6-stopniową regulację centralnego mechanizmu 
różnicowego.
Trzy tryby automatyczne: możliwość wyboru trzech różnych trybów dla central-
nego mechanizmu różnicowego o zwiększonym tarciu, w zależności od sytuacji 
drogowej lub osobistych preferencji.
Auto: tryb ustawiany domyślnie w chwili uruchomienia silnika, dobrze sprawuje 
się w większości warunków.
Auto [+]: zwiększa przenoszenie momentu na oś przednią w celu poprawienia 
stabilności. Ten tryb jest przeznaczony przede wszystkim do jazdy po śliskiej 
nawierzchni.
Auto [-]: zmniejsza przenoszenie momentu na oś przednią w celu poprawienia 
zwrotności. Ten tryb jest zalecany dla elastycznego i lekkiego prowadzenia samo-
chodu po krętych drogach.

i może zawierać się od 95:5 do 50:50; 
statyczny podział momentu wynosi 
65:35. Decyzje co do poślizgu sprzę-
gła podejmuje komputer na pod-
stawie danych o prędkości, załączo-
nym biegu, położeniu pedału gazu 
i różnicy obrotów poszczególnych 
kół. Natomiast w Subaru z nowymi 

pięciobiegowymi przekładniami au-
tomatycznymi zastosowano bardziej 
zaawansowane rozwiązanie – VTD 
AWD, czyli AWD ze zmiennym roz-
kładem momentu. W skrzyni biegów 
znajduje się tu planetarny między-
osiowy mechanizm różnicowy, dzie-
lący momenty napędowe w propor-



cjach np. 36:64. Kontrolowany jest on 
przez sprzęgło wielotarczowe, któ-
rego poślizg zależy od tych samych 
wartości wejściowych jak sprzęgła 
MPT. Jednak tu realizuje ono funkcję 
tarcia wewnętrznego mechanizmu 
różnicowego, a nie przenosi całego 
momentu napędowego. W efekcie 
rozkład momentu może się płynnie 
zmieniać od 36:64 – korzystnego dla 
„sportowego” zachowania samocho-

du do 50:50 – gdy trzeba wykorzy-
stać wszelką dostępną przyczepność, 
albo gdy należy przeciwdziałać ten-
dencji do nadsterowności. Takie 
rozwiązanie zastosowano w Legacy 
oraz w Tribeca, w którym znajdu-
je się lekko zmodyfikowany układ 
napędowy Legacy. W Tribeca pod-
stawowy rozkład momentów wyno-
si 45:55. VTD AWD współpracuje 
oczywiście aktywnie z systemem 

ABS/VDCS oraz ze skrzynią biegów 
z systemem Sportshift (ręczna zmia-
na biegów), oferując kierowcy wybór 
– od płynnej bezpiecznej jazdy, do 
swego rodzaju doznań sportowych.

Rozwiązanie sportowe
Niezwykle interesujący jest najbar-
dziej zaawansowany, centralny me-
chanizm różnicowy DCCD zastoso-
wany w Subaru Imprezie WRX STI. 
W centralnym mechanizmie róż-
nicowym zamontowano tam prze-
kładnię planetarną, z nierównym 
rozdziałem momentów. Podstawowa 
proporcja rozdziału momentów wy-
nosi 41/59%. W obudowie dyferen-
cjału znajdują się aż dwa wielopłyt-
kowe sprzęgła cierne, działające jako 
jego blokady. Pierwszym jest urzą-
dzenie uruchamiane krzywkowo – 
jego siła docisku zależy od momentu 
przenoszonego przez układ napędo-
wy. Drugie sprzęgło, uruchamiane 
elektromagnetycznie, odpowiedzial-
ne jest za dystrybucję momentu na-
pędowego przód/tył, w zależności 
od warunków. Możliwy jest podział 
momentu do 50/50, z pełną bloka-
dą. Kierowca ma możliwość wyboru 

Linearne przeniesienie 
napędu i silnik przeciw-
sobny SUBARU BOXER 
tworzą układ S-AWD.
Takie rozwiązanie umożliwia 
osiągnięcie maksymalnego 
poziomu bezpieczeństwa ak-
tywnego oraz jedynej w swym 
rodzaju dynamiki samochodu. 
Wszystko, począwszy od silni-
ka, poprzez skrzynię biegów, 
wał napędowy i dyferencjały 
znajduje się w osiowej syme-
trii. Rezultat to naturalny 
balans samochodu, szybkość 
i przewidywalność reakcji oraz 
optymalny rozkład masy.

Przekrój centralnego 
mechanizmu różni-
cowego i jego blokad, 
czyli mechanizm 
DCCD z Imprezy 
WRX STI.

Przedni, ślimakowy 
mechanizm różnico-
wy ze zwiększonym 

tarciem, także 
z Imprezy WRX STI
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automatycznego lub ręcznego trybu 
sterowania całego zespołu, może też 
wybierać stopień natężenia działania 
blokady. Ów aktywny mechanizm 
centralny pozwala dobrać reakcje 
samochodu do preferencji kierowcy 
i warunków jazdy, a auto jest stabil-
ne i dobrze przenosi moment napę-
dowy. W Imprezie WRX STI także 
przedni i tylny mechanizm 
różnicowy są urządzenia-
mi o zwiększo-
nym tarciu we-
wnętrznym   

– z przodu jest to mechanizm  
ślimakowy, a z tyłu typu Torsen. 
W każdym przypadku, od najprostsze-
go systemu S-AWD do zaawansowa-
nego DCCD, układ napędowy Subaru 
jest symetryczny i natych-
miast, 

1972, Leone Station Wagon
Pierwsze osobowe Subaru z napędem 4 kół zaprezentowano w roku 1972. Był to model Leone z nadwoziem kombi, wypo-
sażony w poziomy, przeciwsobny silnik czterocylindrowy o pojemności 1360 cm3.

a przy tym stabilnie, reaguje na ma-
newry kierowcy oraz sytuację pod 
kołami samochodu. Zadaniem syste-
mu S-AWD, który obejmuje nie jeden 
zespół mechaniczny, a konstrukcję 
całego samochodu, jest zapewnie-

nie bezpieczeństwa jazdy, 
ale bez negatywnego 

wpływu na przyjem-
ność prowadzenia 

samochodu. 
I tę właśnie ce-
chę doceniają  

aktywni kierowcy. 
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Układ napędowy (Outback)
Układy napędowe wszystkich 
samochodów Subaru, poczynając 
od Imprezy wzwyż, mają prawie 
identyczny układ i są w dosłownym 
sensie symetryczne.
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styl życia
tekst: Przemysław Wójcik

W listopadzie 2008 roku ekipa Subaru Freerajdy Climbing Team, w składzie Michał Król, Andrzej 
Sokołowski i Przemek Wójcik, wytyczyła – podczas trzyipółdniowej wspinaczki – nową drogę w al-
pejskim stylu na północno-wschodniej ścianie Pharilapchy (6017 m n.p.m.). Szczyt ten znajduje się 
w górnej części doliny Dudh Kosi, w Parku Narodowym Sagarmatha. SIP było, obok 
Polskiego Związku Alpinizmu, głównym sponsorem wyprawy. Poniżej relacja Przemka Wójcika z tej 
prawdziwie męskiej przygody.

Dzień Niepodległości
– Pharilapcha 2008

Cel wyprawy, który wybraliśmy, był 
pomysłem Michała. Siedząc przy 

kominku u Marcina Kacperka zasta-
nawialiśmy się, gdzie by tu pojechać, 
przeglądaliśmy rozmaite czasopisma 
i periodyki wspinaczkowe, grzebaliśmy 

w internecie. Mieliśmy pojechać 
w czwórkę i działając w dwóch zespo-
łach próbować zrobić w stylu alpejskim 
dwie nowe drogi. Niestety, przed wy-
lotem Marcin doznał dość poważne-
go urazu głowy, co uniemożliwiło mu 

uczestnictwo w wyprawie. Po raz kolej-
ny okazało się, że życie codzienne jest 
najbardziej niebezpieczne. Mimo strat 
w ludziach poniesionych jeszcze przed 
startem, postanowiliśmy jednak jechać 
i wspinać się w trójkę.

Przemek i Michał w górnej części środkowego filara – ok. 5750 m. Fot. Freerajdy Subaru Climbing Team – archiwum.
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27 października wylatujemy z Okęcia 
do Delhi, gdzie 12 godzin musimy czekać 
na samolot do Katmandu. Stolica Nepa-
lu wita nas świętem Diwalii, obchodzo-
nym ku czci Lakshmi – bogini szczęścia 
i pomyślności. W agencji trekkingowej 
odbieramy pozwolenie na wejście na 
„nasz” szczyt oraz bilety na samolot do 
Lukli i bilety wstępu do parku. Po dwóch 
dniach spędzonych w Katmandu (ok. 
1300 m n.p.m.) lecimy do Lukli, która 
znajduje się na wysokości 2840 m n.p.m. 
Podczas tego lotu trochę się denerwuje-
my, ponieważ pas w Lukli jest wklejony 
w zbocze doliny i trudny w złej pogodzie. 
Trzy tygodnie wcześniej był tam wypa-
dek, w którym wszyscy zginęli wszyscy 
pasażerowie (przeżył tylko pilot, który 
podobno popełnił później samobój-
stwo). Oczywiście, pomimo ponurych 
skojarzeń, wszystko świetnie się udaje.

Teraz zaczyna się część trekkingowa 
naszej wyprawy. Wynajmujemy 4 tra-
garzy, którzy noszą do 25 kilogramów 
na swoich plecach i głowach, a otrzy-
mują za to równowartość ok. 30 złotych 
na dzień. Szerpowie są fizjologicznie 
przystosowani do życia na wysokości 
i mają idealną aklimatyzację; są to bar-
dzo silni i wytrzymali ludzie. Sadzę, że 
trudno byłoby nam dotrzymać im kro-
ku nawet na nizinach. W dniu przylotu 
do Lukli ruszamy do góry; w Namche 
Bazar jesteśmy wieczorem. Następnego 
dnia chcemy dojść do Machermo. Tra-
garze dziwią się, że tak nam spieszno 
i że nie chcemy zostać w Namche na je-
den dzień odpoczynku. Idziemy dalej.

Tragarze zmusili nas, aby zatrzy-
mać się na noc w wiosce Dole (4100 
m n.p.m.) i nie przechodzić całego od-
cinka do Machermo (4470 m n.p.m.) 
w jeden dzień. Dochodzimy tam na-
stępnego dnia. Prawdę mówiąc dobrze 
nam zrobił ten wymuszony nocleg, po-
nieważ wysokość zaczęła dawać znać  
o sobie – na szczęście na razie tylko lekkim 
bólem głowy. W Machermo założyliśmy 

naszą bazę główną, tzw. Base Camp. Jest 
tu rozlokowanych kilka tzw. lodży (ang. 
lodge); to rodzaj schroniska, gdzie znaj-
duje się ogrzewana wieczorami wspól-
na jadalnia oraz kilkanaście nieogrze-
wanych pokoi. My zatrzymaliśmy się 
w Namgyal Lodge. Machermo to ty-
powy przysiółek trekkerski, położony 
przy szlaku trekkingowym do Gokyo 
i bazy głównej pod ośmiotysięcznikiem 
Cho Oyu.

Następnych kilka dni przeznaczamy na 
podejście pod ścianę, złożenie depozytu 
ze sprzętem i jedzeniem oraz na powrót 
do naszego BC. Podczas tego rekone-
sansu dopadają nas, a zwłaszcza mnie  
i Sokoła (Michał całkiem nieźle się czuje) 

klasyczne objawy choroby wysokościo-
wej – bóle głowy i nudności. Zbyt szybko 
zdobywaliśmy wysokość (a mówili nam 
znajomi: powoli!). W ciągu czterech dni 
znaleźliśmy się na wysokości ok. 4890 m 
n.p.m. Sokół skwitował to następująco: 
„Magnes północno-wschodniej ściany 
Pharilapchy zbyt mocno nas przycią-
gał”. Do tego jeszcze dokuczają nam na 
zmianę infekcje górnych dróg oddecho-
wych (katar, kaszel, ból gardła), które 
nie chcą się leczyć nawet w temperatu-
rze pokojowej lodży (czyli w przedzia-
le 0-5˚C). Okres, w którym jesteśmy 
w Himalajach, to przełom przedzimia 
i zimy, pogoda piękna, wyżowa, niebo 
bezchmurne, temperatury oscylują (na 

Dzień Niepodległości
– Pharilapcha 2008

Michał i Andrzej na grani szczytowej, zejście.
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wysokości naszego biwaku pod ścianą) 
w dzień w zakresie -5–0˚C, a w nocy od 
-15 do -10˚C. Odpoczywając w Macher-
mo wyobrażamy sobie, jak by tu było 
pięknie bez tej całej infrastruktury tu-
rystycznej i bez tych ludzi, a tak – czu-
jemy się prawie jak przy schronisku 
nad Morskim Okiem.

Po dwudniowym odpoczynku decy-
dujemy się na podejście pod ścianę. 
Sokołowi ciężko się idzie. Tym razem 
w naszej wysuniętej bazie (tzw. ABC 
– advanced base camp) postawiliśmy 
namiot, ponieważ w samej płach-
cie biwakowej śpiwory wilgotniały, 
a chcieliśmy je zachować suche na biwak 
w ścianie. Pobudka o 1.00, około 2 go-
dzin zajmują nam cztery gotowania. 
przygotowujemy 2 liofilizaty (żyw-
ność liofilizowana) i 2 litry płynu, 
specjalność zakładu to „Tango” – lo-
kalna oranżada z proszku. Następnie 
podejście pod ścianę i pomiędzy 5.00 
a 6.00 wbijamy się w ścianę. Począt-
kowo wspinamy się pionową śnieżno-
lodową ścianką. Gdy patrzyliśmy na 

tę ściankę z dołu, wyglądała na łatwy 
śnieżny żleb, którego przebycie nie po-
winno zająć dużo czasu. A tu się oka-
zuje, że musimy pokonać dwa całkiem 
pionowe wyciągi lodowego wspinania 
– prowadzi je Sokół.

Po tym krótkim, acz intensywnym, od-
cinku wchodzimy do dużego kuluaru, 
o długości około 300 metrów. Jest on czę-
ściowo lodowy, częściowo śnieżny, z pięć-
dziesięciometrowym stromym progiem 
lodowym w górnej części. Ja z Andrze-
jem zamieniam się na prowadzeniu, idę 
pierwszy. Lodowy próg to 50-metrowy 
pionowy odcinek. Tu także jest dość trud-
no. Lód miejscami jest dobry, ale gdzie-
niegdzie pionowy, cienki i odparzony (nie 
przylega do ściany), co utrudnia asekura-
cję. Kuluar się kończy, zamyka go gładka, 
pionowa, miejscami przewieszona ściana 
o wysokości około 150 metrów. 
Nazwaliśmy ją „monolitem ze smokiem”, 
gdyż w centralnej części tego monolitu 
jest przepiękna, wyzawijana, wygląda-
jąca jak smok żyła kwarcytu. Monolit 
postanowiliśmy ominąć z lewej strony 
wąskim kuluarem. Tutaj Andrzej przej-
muje prowadzenie i ciągnie kolejne trzy 
wytężające wyciągi; jest to wspinanie 
w mikście – głównie po skale i bardzo 
cienkim lodzie. Jeszcze jedna długość 
liny i jesteśmy pod ścianką skalną, gdzie 
zamierzamy biwakować. Ostatnie dwa 
wyciągi robimy już przy świetle czołówek, 

Michał i Przemek po 3. biwaku – 5900 m. 

Przemek i Andrzej na szczycie Pharilapchy – 6017 m.



49

wspinanie kończymy o godzinie 23.30. 
Dziś pokonaliśmy ponad 500 metrów 
przewyższenia i jesteśmy na wysokości 
około 5500 m n.p.m.

Nasz pierwszy biwak nie należy do 
najwygodniejszych. Śniegu w ścianie 
jest tak mało, że nie da się wykopać 
platformy biwakowej, na której mogli-
byśmy się położyć. Tę noc spędzimy 
na siedząco. Temperatura w ścianie 
w dzień waha się w okolicach -10˚C, 
a w nocy dochodzi do -20˚C. Na szczę-
ście, prawie nie ma wiatru i dodatko-
wo wilgotność jest bardzo niska, więc 
te temperatury tak bardzo nie dają 
się nam we znaki, choć z drugiej stro-
ny są to warunki, w których łatwo 
o odmrożenia. Dokuczały nam jedynie 
pyłówki (lawiny pyłowe).

Kolejnego dnia zaczynamy się wspinać 
dopiero o 10.00, choć wstaliśmy o 7.00, 
ale na gotowanie schodzą dwie godziny. 
Zaczynamy odczuwać zmęczenie i na-
szą nie dość dobrą aklimatyzację. Michał 
prowadzi pierwszy, robi cztery wyciągi 
śnieżno-mikstowe. Najgorsze są strome, 
niezwiązane śniegi, gdzie asekuracja jest 
niepewna i problematyczna, choć trud-
ności techniczne są niewielkie. Powoli 
zdobywamy wysokość. Ciężko nam się 
idzie do góry. Jeden z moich wyciągów 
to wytężający i bardzo kruchy kominek. 
Nasz drugi biwak jest znacznie lepszy niż 
pierwszy. Pod skalną ścianką udaje się 
wykopać półmetrowej szerokości platfor-
mę – na tyle długą, aby cała nasza trójka 
zmieściła się leżąc. Na kolację, podobnie 
jak wczoraj, gotujemy dwa litry „Tanga” 
na trzech i zakąszamy po batoniku. Nę-
kają nas katar, kaszel i ból gardła, Andrzej 
dzisiaj stracił głos.

Śniadanie nieznacznie odbiega wy-
kwintnością od kolacji, dodatkowo spo-
żywamy jednego liofa. Pory posiłków to 
dla nas udręka, w ogóle nie chce nam się 
jeść, notorycznie nie dojadamy śniada-
nia, a energię z czegoś trzeba brać. Dzisiaj 
też Michał rozpoczyna prowadzenie, ale 

po dwóch wyciągach zmieniamy się, bo 
kiepsko się czuje – dopada go biegunka. 
Po kolejnych dwóch wyciągach – rycia 
w sypkim, stromym śniegu i ja potrzebu-
ję zmiennika. Andrzej atakuje pionową 
ściankę, która okazuje się najtrudniej-
szym technicznie miejscem na całej dro-
dze. Kolejny wyciąg Andrzej kończy, gdy 
już jest ciemno. Na trzecim biwaku zno-
wu mamy do dyspozycji tylko miejsca 
siedzące, ale i tak jest chyba wygodniej 

niż na pierwszym. Do szczytu pozosta-
ło jedynie nieco ponad 100 metrów, tak 
przynajmniej pokazują nam altimetry 
w zegarkach.

11 listopada. Ostatnie dwa wycią-
gi do grani prowadzę ja. W czymś 
tak kruchym jeszcze się nie wspina-
łem, po prostu jak skalny „domek 
z kart”. Pod koniec pierwszego wy-
ciągu, próbując zaklinować czekan, 
zrzucam w dół głaz wielkości dużego 

Michał na 10. wyciągu.Andrzej na pierwszym wyciągu.

Niewiele trzeba, żeby w Katmandu po-
czuć się swojsko.

Michał ściąga nas na 10. wyciągu 
– ok. 5650 m.
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kineskopowego telewizora. Początkowo 
leci prosto na chłopaków i dolne stano-
wisko, ale w ostatniej chwili odbija się 
i mija ich. Po angielsku mówi się o czymś 
takim – practical joke. Końcówka to 
także walka z kruchą skałą, choć już nie 
tak przygodowa, i wchodzimy na pięk-
ną śnieżną grań. Tu zostawiamy rzeczy 
i kilkadziesiąt metrów podchodzimy na 
szczyt Pharilapchy. Jesteśmy na wyso-
kości 6017 m n.p.m., godzina 11.30, jest 
Dzień Niepodległości – stąd nazwa dla 
naszej drogi. Teraz trzeba jeszcze zejść 
na dół. Początkowo schodzimy granią, 
później robimy osiem zjazdów skal-
nym terenem, a następnie potężnym 
i bardzo luźnym piargiem dochodzimy 
do górnych partii doliny Machermo. 
Gdy docieramy do stóp piargowego 

stożka, jest godzina 20.00. Mamy jesz-
cze do pokonania stumetrowy próg 
skalny, który amfiteatralnie przecina 
całą dolinę w poprzek. W ciemnościach 
i przy dużym zmęczeniu trudno było-
by szukać drogi przez tę barierę, więc 
decydujemy się odłożyć tę część zejścia 
na jutro. Nocujemy na lekko pochylo-
nym wygładzie lodowcowym; w końcu 
możemy się wyspać w miarę wygodnie 
i bezpiecznie.

Rankiem przyjemne ciepło słońca 
oraz krzyki krążących nad naszymi 
głowami wron przywracają nas do ży-
cia. Jeszcze tylko kilkugodzinny spacer 
pomiędzy rozrzuconymi po himalaj-
skich łąkach głazami morenowymi, 
i będziemy w Machermo. Najpierw jed-
nak musimy znaleźć coś do picia, bo 

od 24 godzin nie mieliśmy kropli wody 
w ustach. Drogę przez próg pokonuje-
my bez większych problemów. Docho-
dzimy na dno doliny i w Machermo 
jesteśmy po około 40 minutach marszu. 
W końcu możemy się napić wymarzo-
nego słodkiego i gazowanego napoju, 
nazywanego przez górali podhalańskich 
„corna woda”.

Po naszym wypadzie mamy lekko 
przymrożone palce u nóg i końców-
ki palców u rąk, co objawia się mro-
wieniem, delikatnym drętwieniem 
i pieczeniem. Odpoczywamy dwa dni, 
a następnie idziemy pod ścianę posprzą-
tać po sobie. Zabieramy namiot, część 
pozostawionego sprzętu i prowiantu, 
a także śmieci. Ten prowiant to były głów-
nie ciastka, na które bardzo liczyliśmy, 

Przemek na 16. wyciągu.
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ale, niestety, zostały zutylizowane przez 
lokalne gryzonie. Po kilku dniach do-
gadzania sobie schodzimy do Namche 
Bazar, następnie do Lukli i samolotem 
lecimy do Katmandu. W stolicy chwile 
oczekiwania na powrót do Polski wy-
pełniamy działalnością turystyczno-

krajoznawczą. 25 listopada lądujemy 
na Okęciu i tym samym kończymy na-
szą przygodę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, aby 
nasz wyjazd doszedł do skutku. 

Dziękujemy zwłaszcza naszym spon-
sorom głównym – SUBARU Import 
Polska i Polskiemu Związkowi Al-
pinizmu – oraz sponsorom wspiera-
jącym – FREERAJDY, Direct Alpine 
(odzież techniczna), Regamet i KW 
Zakopane.

Przemek na początku lodowego progu 
(WI 5) w środkowej części kuluaru.

Rzut oka w czeluść – stamtąd wyszliśmy.

Przemek na ostatnim bardzo kruchym 
wyciągu M 5.

Przemek na szczycie.

Tragarze z naszymi bagażami.
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historia
tekst: Jerzy Dyszy

Pierwszym seryjnie produkowa-
nym Subaru – pisaliśmy o nim 

w poprzednim numerze „Plejad” 
– było małe, tylnosilnikowe „360”. 
Pojazd ten, należący do popularnej 
w Japonii kategorii keicar (małych sa-
mochodów, których parametry okre-
ślone są odrębnymi przepisami), pro-
dukowano od roku 1958 i przez całą 
dekadę pełnił on ważną rolę w moto-
ryzowaniu rozwijającej się Japonii. 

Subaru zawsze miało tendencję do wdrażania bezkompromisowych rozwiązań technicznych. 
Już czterdzieści lat temu stworzyło samochód, który, zgodnie z obowiązującymi dziś 
tendencjami, był mały z zewnątrz, ale duży w środku.  

Długa historia małej limuzyny 

Sedanik dla mas
Z końcem lat 60. przyszedł jednak 
czas na zmiany. Już wcześniej Subaru 
rozpoczęło produkcję większego 
auta z przednim napędem, protopla-
sty dzisiejszych pojazdów tej marki. 
Ale i w kategorii keicarów mały żu-
czek „360” wydawał się przestarzały. 
W roku 1969 zaprezentowano więc 
jego następcę, o mało dźwięcznej 
nazwie R-2. 

Najpierw rzucało się w oczy zmie-
nione nadwozie, nawiązujące kształ-
tem do popularnych ówcześnie se-
danów. Jednak układu napędowego 
nie zmieniono, a więc dwusuwowy, 
dwucylindrowy silnik chłodzony 
powietrzem pozostał z tyłu. Tak jak 
i w „360” ustawiony był poprzecz-
nie, ale połączony z wzdłużnie, cen-
tralnie umieszczoną skrzynią bie-
gów. Ponieważ nie zajmował wiele 
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Subaru R-2 z roku 1969, choć nadal skromne, wewnątrz stało się całkiem obszerne.

Subaru R-2, 1969 r.

Długa historia małej limuzyny 

miejsca, zbędna była obszerna, wy-
dłużona komora silnikowa. Profil 
auta przypominał zatem niektóre 
europejskie tylnosilnikowe pojazdy 
z tamtego okresu, coś pośredniego 
między Fiatem 600 D a 850. 

Myliłby się ten, kto by uznał, że 
R-2 był tylko restylizowanym „360”. 
Jego nadwozie było całkowicie 
nowe. Zupełnie nowe było także za-
wieszenie, teraz oparte i z przodu, 
i z tyłu na resorach w postaci drążków 
skrętnych. W przednim zawieszeniu 
pozostawiono wahacze wleczone, zaś 
z tyłu zastosowano niezwykle in-
teresujące rozwiązanie – niezależ-
ne trójkątne wahacze skośne (a nie 
wleczone!), powiązane z poprzecz-
nie ustawiony-
mi drążkami 
skrętnymi.

W porównaniu z łamaną osią po-
przednika był to wielki postęp, 
a informacje z tamtych czasów dono-
szą, że autko zdobyło spore uznanie 
właśnie z powodu dobrej konstruk-
cji tego zespołu. Ówczesna Japonia 
dopiero wchodziła w erę autostrad, 
więc komfort pokonywania nierów-
ności, stabilność auta i jego trwa-
łość były dużym atutem. Co równie 
ważne, tak skonstruowane tylne 
zawieszenie właściwie nie zajmowa-
ło w ogóle miejsca powyżej osi kół 
(o średnicy 10 cali), a zatem mały, 
ciągle trzymetrowy samocho-
dzik stał się nagle dość przestron-
ny, także w rejonie tylnej kana-
py. Wreszcie można było zgodnie 

z prawdą powiedzieć, że 
keicar Subaru jest czte-

romiejscowy, choć 

szerokość auta wynosiła tylko nieca-
łe 130 cm, a rozstaw osi 192 cm.
Jednostka napędowa R-2 miała nie-
zmiennie 356 cm3, co zapewne wy-
nikało z ówczesnych ograniczeń 
prawnych dla keicarów. Jednak moc 
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  Subaru R-2, 1969 r.

 Rex, 1972 r.

maksymalną 
podniesiono 
z 25 KM do 
30–36 KM (za-
leżnie od wer-
sji). Autko, 
ważące bez 
pasażerów za-
ledwie 450 kg, 

mogło pojechać 
z prędkością na-
wet 120 km/h!

Początek lat 
70. przyniósł 
pierwsze za-
interesowanie 
ustawodawców 
kwestiami emi-
sji spalin i bez-
pieczeństwa. 
Był to zły znak 
dla malutkiego 

samochodu z dwusuwowym 
silnikiem. Tuż przed końcem 
jego kariery Subaru wyposa-
żyło go w silnik chłodzony 
cieczą, jednak był to ciągle 
dwusuw, zatem problemy 
z zanieczyszczeniem atmos-
fery pozostały. Produkcję za-
kończono w roku 1972, nie 

przekraczając liczby 300 000 egzem-
plarzy. R-2 nigdy nie był eksporto-
wany, dlatego jest prawie nieznany 
poza Japonią. 

Nadchodzi przedni napęd
Bezpośrednim następcą R-2 stał 
się kolejny samochód klasy keicar, 
Subaru Rex, który dzielił z poprzed-

nikiem podwozie i płytę podłogową. 
Rex I był w pewnym sensie mode-
lem przejściowym. Jego nowoczesna 
na owe czasy stylizacja typu „mini-
hatchback” sugerowała, że ma silnik 
z przodu i napęd przedni. A jednak 
dwucylindrowa, już czterosuwowa 
jednostka chłodzona cieczą znajdo-
wała się nadal z tyłu i nadal miała 
pojemność 360 cm3. W roku 1973 
pojawiła się czterodrzwiowa odmia-
na Rexa, a silnik zyskał wałek roz-
rządu w głowicy.

To nie koniec zmian. Trzy lata 
później pojawiła się nowa odmia-
na, dłuższa o 10 cm, wyposażona 
w silnik o pojemności 490 cm3. Było 
to Subaru Rex 5, zwane na zagra-
nicznych rynkach Subaru 500. Po 
roku jednostka miała już pojemność 
544 cm3, pojawiło się też nadwozie 
sedan (Subaru 600). Zbliżał się jed-
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1990 Rex

 Rex Combi Supercharger VX, 1988 r. 

Rex, 1990 r.

 Rex Combi 4WD Turbo, 1984 r.

nak koniec przemian małego Subaru 
w wersji tylnosilnikowej. Świat opa-
nowały już małe auta z przednim 
napędem. 

W roku 1981 przedstawiono Rexa 
drugiej generacji. 
Jedyne, co pozosta-
ło w nim z pierw-
szej wersji, to sil-
nik (oczywiście ten 
o pojemności 544 
cm3). Jednostka 
napędowa znalazła 
się z przodu i na-
pędzała przednie 
koła. Zawieszenie 
pozostało nieza-
leżne, ale resoro-
wane już na sprężynach 
śrubowych, rozstaw osi 
wzrósł do 225,5 cm. 
Powstawały nadwozia 
w wersji trzy-, pięcio-
drzwiowej, a nawet coś 
w rodzaju małego mini-
vana lub raczej kombi.

W roku 1983 Subaru 
jako pierwsze przed-
stawiło keicara z dołą-
czanym napędem 4x4, 
a następnie odmianę 
turbo o mocy maksy-
malnej 60 KM. Rex II miał już dłu-
gość (w wersjach pięciodrzwiowych) 
prawie 330 cm, a pod koniec pro-
dukcji jego silnik urósł do 658 cm3. 
W Europie auto znane było pod na-
zwą Subaru mini Jumbo.

W roku 1986 pojawiła się trzecia 
odmiana Subaru Rex. Teraz samo-
chód wyglądał już całkiem jak mały 
minivan. Jego rozstaw osi wzrósł do 
229,5 cm, pojawił się silnik z trzema 
zaworami w cylindrze, w niektórych 
odmianach także ze sprężarką wy-
pornościową. Te jednostki napędo-
we miały moc maksymalną 64 KM. 
W roku 1989 silnik dwucylin-

drowy zastąpiono czte-
rocylindrowym, ale 
o pojemności 547 cm3 
(na eksport – 758 cm3). Jedna 
z wersji miała stały napęd 

 Rex Combi VIKI, 1986 r. 
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czterech kół, posługujący się przy 
przenoszeniu momentu do tylnej osi 
sprzęgłem wiskotycznym.

W roku 1992 Subaru, wprowadza-
jąc kolejną wersję keicara, pożegna-
ło się z nazwą Rex. Zaprezentowano 
Subaru Vivio – samochód dość po-
dobny do ostatniego Rexa, ale mniej 
kanciasty. Rozstaw osi wzrósł niewie-
le – do 231 cm, długość auta ciągle 
pozostawała minimalnie mniejsza 
niż 330 cm. Czterocylindrowe sil-
niki miały 650 cm3, w wersji SOHC 
ok. 44 KM, zaś w wersji doładowanej 
DOHC 16V – ok. 64 KM. W ofercie 
na stałe pojawiły się odmiany 4x4. 

Następcą Vivio był od roku 1988 
zbliżony technicznie (ten sam roz-
staw osi i podobne silniki) Subaru 
Pleo, oraz jego odmiana Nesta, sty-
lizowana nieco „retro”. 

Powrót do tradycji
Dziś w kategorii keicar Subaru pro-
ponuje aż trzy modele, bliskie sobie 
technicznie, choć nieco inne nadwo-
ziowo. Bezpośrednią następczynią 
Pleo jest Stella (produkowana od 
roku 2006), autko o formie nieco 
pudełkowatego minivana, ale dys-
ponujące bardzo przestronną kabiną 

Pleo, 1999 r.

 Vivio RX-R 4WD, 1992 r.

Vivio Bistro, 1995 r. 

i możliwością dowolnej konfiguracji 
wnętrza. Od roku 2004 produkowa-
ne są natomiast wersje o nazwie R1 
i R2 – nie trzeba tłumaczyć, skąd za-
czerpnięto te symbole. R1 jest mniej-
szy (rozstaw osi 219,5 cm, długość 
328,5 cm) i ma troje drzwi. Ten sa-
mochodzik w oczywisty sposób na-

wiązuje do tradycji pioniera Subaru 
– „360”. R2 ma takie same wymiary 
jak Stella (rozstaw osi 236 cm, dłu-
gość 339,5 cm) i pięcioro drzwi, ale 
nie sięga do stylizacji „pudełka na 
kółkach”. W zamyśle stylistów jest 
dalekim następcą Rexa. 

Trzy najnowsze keicary Subaru 
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Subaru R1

mają niezależne zawieszenie ko-
lumnowe przy wszystkich kołach, 
napędzane są czterocylindrowymi 
silnikami o pojemności 658 cm3, wol-
nossącymi lub turbodoładowanymi. 
W mocniejszej wersji dysponują 
mocą maksymalną 64 KM. Obie 
„dłuższe” odmiany dostępne są ze 
stałym napędem 4x4 z centralnym 
mechanizmem różnicowym wypo-
sażonym w sprzęgło wiskotyczne. 
W ofercie jest też automatyczna 
skrzynia bezstopniowa (CVT). 

I dziwi tylko jedno – dlaczego 
szefowie Subaru nie decydują się, 
by zaoferować te autka w Europie, 
gdzie minisamochody stają się co-
raz popularniejsze. Z tak cieszącą 
oko stylizacją oraz doświadcze-
niem i jakością Subaru sukces byłby 
murowany.    

Stella Revesta S, 2008 r.

 2007 r. Stella Revesta Stella Revesta, 2007 r.
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felieton
tekst: Waldemar Biela

PRZEDSZK(P)OLAK 
czyli molestowanie dzieci 

spiżem

Ministerstwo Edukacji wydaliło z siebie następującą oczywistość: Wychowanie przedszkolne. Projekt podstawy 
programowej opracowany przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

Wersja projektu z 3 czerwca 2008 r. (podkreśl. autora). Co ambitniejsze fragmenty (przyp. autora)

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:
  8.2. dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, 
  8.4. w skupieniu słucha muzyki, także poważnej.
9. Wychowanie przez sztukę i różne formy plastyczne.
  9.3. przejawia zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieloną i architekturą 
wnętrz.)
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stąpiła  trzy razy… za cały okres życia 
artysty, dlatego, słuchając jego muzyki, 
nawet dzisiaj mój żołądek usilnie stara 
się odzyskać wolność. Zżera mnie jed-
nak ciekawość, dlaczego też minister-
stwo potraktowało muzykę poważną 
słowami „ także” i z jakiegoż to powo-
du w ogóle o niej wspomniało w pro-

jekcie programowym dla przedszkola-
ków? Dlaczego „eksperci” nie napisali 
…„także” jazzu? Czemu dręczyć dzie-
ci Czajkowskim? Czy Miles Davis 
wypadł sroce spod ogona? Dlaczego 
Wiłkomirska, a nie Nigel Kennedy? 
Co ministerstwo ma przeciw Elli 
Fitzgerald albo BB Kingowi? Czym pani 
Edycie Gruszczyk-Kolczyńskiej nara-

ził się Louis Armstrong, Pat Metheny 
i Chick Corea? Pomijając jazz, to cze-
mu „Sonata księżycowa” Ludwiga van 
Beethovena, a nie „Zoolook” Jean 
Michel Jarre’a? Też kompozytor i też 
klawiszowiec, a na dodatek nie ma 
problemów ze słuchem. Nic nie mam 
przeciwko koncertowi gitarowemu 

Aranhueza, uważam, że jest 
piękny, jednak wolę „Friday 
night in San Francisco” Al Di 
Meoli, Johna Mc Laughlina 
i Paco De Lucii; zdecydowa-
nie żwawiej im to idzie.

Do przedszkola uczęszczają 
bachory w wieku od 3 do 6 lat. 
Surrealizm – w tym wieku to 
nie jest łatwe do wymówienia 
słowo, tak samo jak dadaizm, 
konceptualizm czy filharmo-
nia. Zaśmiecanie trzyletniego 
mózgu takimi pojęciami jak 
gzyms, stiuk, alabaster, portal 
lub fresk uważam za obdzie-
ranie dziecka z dzieciństwa, 
a wyjaśnienie mu, czym się 
różni kolumna dorycka od 
korynckiej lub dlaczego na 
obrazach kubistycznych, np. 
u Picassa, kobiety mają trój-
kątne głowy i kwadratowe 
piersi, uważam za zadanie 
niewykonalne i bezsensow-
ne. Ponadto, panie przed-
szkolanki, zobowiązane 
przez kur(i)atoria do wycho-
wywania latorośli w duchu 
chrześcijańskim, zderzą się 
z pewnymi niezręcznościami, 

chcąc pokazać dzieciom warszawską 
Nike, Syrenkę czy też pomnik „cze-
goś” w centrum Rzeszowa (każdy rze-
szowianin zna potoczną nazwę tego 
„dzieła”, a każdy przyjezdny domyśla 
się jej po trzech sekundach obserwa-
cji. Dla ułatwienia dla niezorientowa-
nych dodam, że słowo, którym rzeszo-
wianie ochrzcili rzeźbę, zalicza się do 

W wieku przedszkolnym mój 
kontakt ze sztuką nie był na-

chalny i niczym nie odbiegał od po-
dobnych kontaktów moich rówieśni-
ków. Zainteresowanie architekturą 
wnętrz łączyłem z pasją do rysunku 
studyjnego, naściennego, a architektu-
ra w sensie ogólnym zajmowała mnie  
o tyle, o ile. Co najwyżej, jej 
wierzchnia warstwa, zwa-
na potocznie tynkiem,  na 
którym płaskorzeźbiłem 
coś czasem… gwoździem. 
Zresztą współczesne rzeź-
biarstwo do dzisiaj wy-
wołuje u mnie mieszane 
uczucia – do tego stopnia, 
że nazwę corocznej wysta-
wy „Rzeźba roku” w kra-
kowskim BWA, zawsze 
po wyjściu z tejże, odczy-
tuję jako „Rzeź baroku”. 
Architekturę zieloną w naj-
bliższym otoczeniu zwie-
dziłem w czasach dzieciń-
stwa co do konara, a przy 
okazji ogołacałem co do 
pestki. Nadal jednak uwa-
żam, że ludzie najczęściej 
wykorzystują ją do zała-
twiania potrzeb fizjologicz-
nych (wyrzucania śmieci) 
i chowania radiowozów.
W stosunku do dzisiejszych 
standardów programo-
wych wychowania przed-
szkolnego, niespecjalnie 
wychodziło mi również  
słuchanie w skupieniu mu-
zyki poważnej. Wiłkomirska, piłująca 
Szymanowskiego końskim włosiem, 
wprawiała w rezonans nie tylko dru-
ty przymocowane do tej skrzynki, ale 
również szkliwo na moich zębach, 
a zmianę dynamiki i wysokości dźwię-
ku rozpoznawałem po pęknięciach na 
szkliwie. Szczęśliwie, były to mleczaki. 
W muzyce Haydna zmiana tempa na-
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grupy wyrazów parlamentarnych… 
czyli… wysoce wulgarnych). Pomysł 
prowadzenia przedszkolaków do mu-
zeum, zamiast do wesołego miasteczka, 
szczerze popieram. Na pewno wpłynie 
to dodatnio na rozwój dziecka… fi-
zyczny, jak się poślizga w filcowych 
kapciach po wypolerowanej posadzce.

 Żeby odróżnić przypadkiem rozlaną 
na podłodze puszkę farby, czy też inny 
bohomaz, od wartościowego malar-
stwa, wypadałoby dysponować choć-
by odrobiną własnego gustu i zmysłu 
estetycznego, a nie wpojonego przez 
byle przedszkolankę, która o sztuce 
może akurat mieć takie pojęcie, jak ja 
o fizyce jądrowej czy szydełkowaniu. 
Można dziecku pokazać „Damę z ła-
siczką” – pod warunkiem, że ktoś mu 
wytłumaczy, co to jest łasiczka, skoro 
dziecko nie widziało jeszcze nawet ży-
wej kury. Natomiast, już bez zbędnych 
wyjaśnień, można przedszkolakowi za-
prezentować „Bitwę pod Grunwaldem” 
Matejki lub malarstwo batalistyczne 
Kossaków, ponieważ podobną, a nawet 
dużo obfitszą, dawkę przemocy i ka-

skad płynącej krwi, oferuje każda gra 
komputerowa, tudzież stacja telewizyj-
na, że nie wspomnę o wiekopomnych 
dziełach Andrzeja Wajdy,  których to 
oglądanie jest obowiązkiem nieletniej 
młodzieży pod pręgierzem lufy z za-
chowania. Cztero- czy też pięciolatek 
dopiero poznaje świat i rozumie go na 
swój własny, prosty sposób. Dla niego 
styl romański w architekturze będzie 
się kojarzył – co najwyżej – z domem 
wujka Romana, a rokoko z … kurni-
kiem. Dziecko w tym wieku pozbawio-
ne jest umiejętności abstrakcyjnego 
myślenia. Nie rozumie takich określeń 
jak artyzm czy arcydzieło, a sztuka „wy-
bitna” powstaje według niego, w wyni-
ku kopnięcia piłką w okno. Proponuję:  
żeby nowe przedszkolaki były całkowi-
cie różne od starych przedszkolaków, 
należy je od razu nauczyć całkować 
i różniczkować. 

Czy ludzie z rządu nie leczą przy-
padkiem tymi programami swoich 
kompleksów? Za każdym razem, gdy 
słucham wypowiedzi człowieka zwią-
zanego z polityką, najbardziej razi 

mnie brak umiejętności posługiwania 
się poprawną polszczyzną. Z mównicy 
sejmowej rynsztok, a w aplikowanych 
narodowi programach… Sorbona.  
Każdy z nich twierdzi, że posiada wyż-
sze wykształcenie, szkoda tylko, że 
często z pominięciem tak nieistotne-
go drobiazgu jak… matura. Dlaczego 
niedouczony prostak chce z przed-
szkolaków zrobić krytyków sztuki? On 
po prostu chce pokazać wszystkim, że 
dla niego… to takie normalne i że dla 
wszystkich też powinno takim być, 
bez względu na to, czy ktoś ukończył 
126 lat i komunikuje się z rodziną dwa 
razy dziennie poprzez pieluchomajt-
ki, czy właśnie opuszcza porodówkę, 
po prostu wystarczy trochę ambicji. 
Natomiast już tak trudne słowo jak 
„mecenat”,  jest dla wspomnianego dy-
sydenta przykre, ponieważ kojarzy mu 
się tylko i wyłącznie z prawnikiem i kil-
koma nieodsiedzianymi  wyrokami.  

Zostawmy dzieciom dzieciństwo 
z klockami, lalkami, piaskownicą i le-
pieniem bałwana. To, że jesteśmy za-
ściankiem Europy, nie wynika z braku 
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wykształcenia narodu, tylko  władzy. 
Z braku ogłady, obycia, podstawowej 
wiedzy o dyplomacji i luk w wycho-
waniu ludzi rządzących tym krajem. 
Zawód polityka (ponieważ jest to już 
w Polsce tzw. zawód przez zasiedze-
nie) uległ takiej dewaluacji, że żaden 
uczciwy, sprawiedliwy i wykształcony 
człowiek nie chce mieszać się z tym 
motłochem. Uważam, że nie wolno 
skracać innym dzieciństwa  do okresu 
łonowego, tylko dlatego, że jakiś stary 
ramol z kompleksami postanowił zre-
alizować swoje chore ambicje, którym 
jego mizerny intelekt nie podołał. Nie 
wieszajmy dzieciom na siłę obrazów 
Salvadora Dalego nad łóżkiem. Dajmy 
młodemu człowiekowi wolną rękę 
co do jego zamiłowań. Zapewne uła-
mek tego pokolenia zainteresuje się 
sztuką, ale za to wiedza, jaką posią-
dą, pozwoli im błyszczeć. W innym 
przypadku całe pokolenie będzie nią 
zaledwie migotać.

O zainteresowaniach dziecka decy-
dują zainteresowania jego opiekunów. 
Czasem są to troskliwi rodzice, niekie-

dy niania, ale najczęściej środowisko 
rówieśników. Wychowanie pokolenia, 
które przez całe swoje przyszłe, doro-
słe życie, z uwagi na pogoń za kasą, 
nie liźnie nawet tematu sztuki przez 
duże „S” i powtarzać będzie bzdety 
na jej temat, zapamiętane z przed-
szkola, napawa mnie grozą. W ten 
sposób wychowamy pokolenie [...], 
które będzie używać mądrych słów, 
nie rozumiejąc ich znaczenia, a co za 
tym idzie, określenie „snob” stanie się 
komplementem. Idę o zakład, że więcej 
niż 80% współczesnych nastolatków, 
słysząc określenie „operowanie świa-
tłem”, prędzej je skojarzy z chirurgią 
laserową niż z technikami malarskimi 
Van Gogha. Nie chciałbym doczekać 
czasów, w których pacholęta uczest-
niczące w zajęciach przedszkolnych, 
pomiędzy kaszką a leżakowaniem, po-
lemizować  będą na temat symbolizmu 
w literaturze światowej, krytykować 
malarstwo Potworowskiego, czy dywa-
gować na temat „Obrazków z wystawy” 
Musorgskiego. Ponieważ posiadamy 
w rządzie kilka niewyrośniętych, nie-

douczonych i  przemądrzałych kary-
katur przedszkolaka, odnoszę wraże-
nie, iż, wzorem swojego boga, pragną 
„tworzyć” ludzi na własne podobień-
stwo. Na dowód tego jeden z nich  na-
wet wyraża się dogmatami… czyli…
oczywistymi oczywistościami. 

Ktoś będzie oponował: a właśnie, że 
moje dziecko słucha Mozarta. Nie, 
kochany, ta muzyka mu jedynie… nie 
przeszkadza. Ktoś inny może się ze 
mną nie zgadzać, uważając, że „czym 
skorupka za młodu…”. Ja jednak uwa-
żam, iż do obcowania ze sztuką nale-
ży dorosnąć. Mieć rozwinięty gruczoł 
dobrego smaku. Posiadać własne, wy-
robione pojęcie estetyki i dysponować 
takim zasobem słów, aby móc wyrazić 
swoją na jej temat opinię. Coś więcej 
niż: FAJOWE, SUPER, SPOKO czy 
LUZIK.

Korzystając z okazji, że ten felieton 
pójdzie do druku, przyrzekam pu-
blicznie, że jeżeli mój wnuk będzie 
wracał z przedszkola z migreną spo-
wodowaną słuchaniem „Hiroszimy” 
Pendereckiego, a na dobranoc, zamiast 
Muminków, będą mu czytać „Zarys hi-
storii sztuki” prof. K. Estreichera, to go  
oddam na wychowanie małpom. Tylko 
z drugiej strony, jaką mam gwarancję, 
że wyrośnie na Tarzana, a nie na… po-
sła [...].

PS Oświadczam, iż wszystkie użyte 
w tym felietonie trudne wyrazy, nazwy, 
nazwiska i tytuły znane mi były wcze-
śniej (aczkolwiek nie z przedszkola), 
rozumiem ich znaczenie i  nie zrzyna-
łem ich z encyklopedii i Słownika wy-
razów obcych, a prof. Karol Estreicher, 
przez cały mój okres kształcenia, był 
moim idolem, ponieważ jako jedyny 
historyk sztuki spośród wielu, których 
opracowania miałem okazję czytać, nie 
nadużywał nomenklatury naukowej. 
Gwarantuję jednak, że przedszkolaki 
i tak tego nie będą kumały. Enter.



sklepik Subaru

Plejada 
niskich cen

To ostatnia okazja, aby doko-
nać zakupu produktów 

z bieżącej linii modelowej. Oferta 
obejmuje odzież i gadżety SPRT, 
SWRT oraz linię Subaru.
Wyprzedaż potrwa do końca 
marca. Już w kwietniu planu-
jemy uruchomienie nowego 
skryptu sklepu. Uwzględniając 
uwagi użytkowników wprowa-
dzimy zupełnie nowy, bardziej 
przyjazny interfejs oraz przej-
rzystą szatę graficzną. Mamy 
nadzieję, że zakupy w naszym 
sklepie staną się jeszcze prost-
sze. Wraz z nowym skryptem, 

Od 2 marca trwa pierwsza doroczna wyprzedaż w Sklepie Internetowym Subaru

wprowadzamy kolekcję Wiosna/
Lato. Będzie to kontynuacja 

idei, którą zaproponowaliśmy 
w kolekcji Zima 2008. Oprócz 
produktów w stonowanych 
barwach i krojach, znajdzie 
się w niej również miejsce 
na nowatorskie projek-
ty, łączące w sobie styl  
i ducha marki Subaru. 
Zupełnie nowe materiały 
oraz nienaganna jakość 
wyrobów sprawi, że asor-
tyment Sklepu Subaru bę-

dzie spójny z jakością naszej 
palety modelowej.
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ZAPRASZAMY!
Wielka wyprzedaż w Sklepie Subaru

sklep.subaru.pl
Akcja trwa od 2 marca

do 17 kwietnia
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z życia Forum Subaru

Cytaty „Korsarza”

Nie oczekuję niczego. Może kiedyś 
spotka mnie miłe rozczarowanie?

Im chętniej ktoś pluje ci w twarz, 
tym chętniej będzie pił twoje wino. 

Nie dziw się, gdy później powie, 
że było kwaśne i było go za mało.

Każdy człowiek działa na pod-
stawie własnych doświadczeń. 

Jeżeli jego intencje są złe, będzie 
także innych o to podejrzewał. 

Temat: Czemu zdecydowaliście się na zakup Subaru?
Nick: Pedros, 19 maja 2008 

Jak mój poprzedni wóz parę razy chciał mnie wysłać na tamten świat, 
postanowiłem zmienić auto. Szukałem czegoś z większym prześwitem 
i dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak Forester. Znajomy przewiózł 
mnie S-turbo i koparka mi opadła. Później była jazda testowa STI MY05 
i już wiedziałem, że to ma być SUBARU!!!!!! Najpierw było czytanie forum, 
potem szukanie w necie jakiegoś Foresia. Skończyło się na razie na Imprezce kombi 2.0R, z której jestem baaaaaardzo zado-
wolony  Z czasem pomyślę o jakimś większym, bo Imprezka trochę ciasna.

Czemu zdecydowaliście się na zakup Subaru?
Nick: Primar, 19 maja 2008

U mnie wybór był dość prosty. Od jakiegoś czasu, ze względu na problemy z dojazdem w zimie w różne miejsca w górach (nie 
offroad), szukałem auta z napędem na 4 koła. Nie bardzo lubię samochody typu terenowe, SUV-y itp., więc szukałem czegoś oso-
bowego. Po wielu, delikatnie mówiąc, średnich doświadczeniach z autami europejskimi od kilkunastu lat jeżdżę „japończykami”. 
Pole manewru było więc mocno zawężone. Subaru od początku było brane pod uwagę. Przez 2 miesiące czytałem Forum (dzięki 
wszystkim) i po jeździe próbnej z pełną świadomością i dużą (do dzisiaj) przyjemnością wybrałem Imprezę. Następne też będzie 
Subaru, tylko trochę mocniejsze.

Czemu zdecydowaliście się na zakup Subaru?
Nick: glipa, 9 maja 2008

A ja wstępnie nie myślałem nawet o Subaru, ale postawiłem przyszłemu autku 
kilka warunków: 

dobra trakcja na mokrym, lekko grząskim oraz na krętych drogach w zimie 1. 
(bez szaleństw) 
w miarę żwawy silnik i układ przeniesienia napędu 2. 
jako taka unikatowość w mojej wiosce  – ale nie dla lansu, tylko żeby nie znikać  3. 
w tłumie – dla samego siebie, dla własnej próżności 
statystyki bezawaryjności (traktowane z przymrużeniem oka, ale jednak) 4. 
statystyki policji i firmy ubezpieczeniowej (kradzieże) 5. 
samochód w miarę pakowny dla DINKS lifestyle (double income, no kids)  6. 
nie-diesel  7. 
no i z formularza Excela wyszło, że Forester. 8. 

Czemu zdecydowaliście się na zakup Subaru?
Nick: rpw, 19 maja 2008

Ja od dawna „chorowałem” na Subaru, głównie z uwagi na 4x4, boxera, fajny wygląd i pewną unikalność i wyjątkowość 
na drogach. Szczęśliwie żona podziela ten pogląd. Chcieliśmy samochodu nieco wyższego, więc wybór padł na Foreste-
ra. Zakup bardzo przemyślany i kilka lat wyczekany. Z uwagi na sprecyzowane wymogi odnośnie auta, praktycznie je-
dynym konkurentem był Mitsubishi Outlander (jedynka, bo dwójka już nam się nie podoba). Jednak Mitsu jest nieco za 
bardzo surowe w środku. Nie zrozumcie mnie źle, lubię ascezę i japońską surowość, ale Mitsu I to była jednak przesada, 
i to za cenę startową 110k przy lekko ponad 100k za Forysia. Żeby jeszcze podgrzać klimat nowości, to po raz pierwszy 
w życiu kupiłem samochód z automatem i jest naprawdę super. A nawet bardzo super.  Na etapie zakupu rozważaliśmy 
2.5XT. Genialna fura! Jednak ze względu na koszty utrzymania (paliwo + serwis) oraz tak naprawdę brak możliwości 
użycia mocy 2.5XT w Wa-wie, wybraliśmy wolnego ssaka. I był to bardzo dobry wybór. 
 

@

@

@

@



64

Auto Świat
Nr 700, 5 stycznia 2009
„SUV-y na terenie miasta”
(Forester Diesel)

(…) No i oczywiście diesel w układzie 
bokser. Nowa jednostka napędowa jest 
oszczędna i pracuje z wysoką kulturą. 
Nie stanowi źródła uciążliwych wi-
bracji ani nieprzyjemnych hałasów. 
Wprawdzie poniżej 1800 obrotów na 
minutę turbo potrzebuje chwili, by 
wytworzyć odpowiednie ciśnienie, 
ale potem reaguje bardzo spontanicz-
nie na dodawanie gazu, pozwalając 
Foresterowi zostawić cięższą o nawet 
200 kg konkurencję w tyle. (…)

piszą o nas

KMH
Nr 18, grudzień 2008
„Pierwsza jazda: Subaru Im-
preza WRX”
(Impreza WRX)

Skupmy się jednak na Imprezie 
WRX sedan, która daje ogromną 
radość z jazdy. Zmuszenie nowego 
WRX-a do uślizgu na suchej, przy-
czepnej nawierzchni (przy wyłą-
czonym systemie stabilizacji VDC) 
graniczy niemal z cudem. Oczywi-
ście znajdą się zwolennicy użycia ha-
mulca ręcznego, ale w aucie cztero-
napędowym nie wypada używać go 
w celu wprowadzenia samochodu 
w poślizg. Jedni będą narzekali. Ja jed-
nak jestem pod wrażeniem. Dawno 

Auto Świat
Nr 702, 19 stycznia 2009
„Kto będzie królem śniegu?”
(Impreza WRX STI)

(…) Subaru Impreza doskonale łączy 
idealny rozkład mas, moc oraz spraw-
ny napęd 4x4. Auto radzi sobie w każ-
dych warunkach i daje ogromną frajdę 
z jazdy. (…)

nie spotkałem tak neutralnego auta. 
Nawet wystający w porównaniu 
z hatchbackiem kufer nie powoduje 
negatywnych zmian w zachowaniu 
się samochodu w zakrętach. Narze-
kającym polecam model STI. Tam 
ujęcie gazu w szybkim i ciasnym łuku 
od razu prowokuje tył do opuszcze-
nia wstępnie obranego toru jazdy. 
W WRX-ie nie dzieje się nic. Aby 
wyprowadzić ten samochód z rów-
nowagi, trzeba się nieźle napocić. 
Nie jest to zadanie łatwe. Jeżeli do-
dam do tego rewelacyjnie wybierają-
ce nierówności zawieszenie, nieprze-
noszący drgań układ kierowniczy 
oraz bardzo elastyczny i cichy silnik, 
otrzymujemy wzór na idealny samo-
chód do codziennej jazdy. I taka fak-
tycznie jest nowa Impreza WRX.

KMH
Nr 19, styczeń 2009
„Subaru Impreza 2.0D Sport”
(Impreza 2.0D)

(…) Jednak to nie osiągi tego sa-
mochodu robią największe wraże-
nie. Po wysokoprężnej jednostce 
napędowej o mocy 150 KM można 
się tego spodziewać. Wrażenie robi 
kultura pracy silnika 2.0D oraz ni-
skie zużycie oleju napędowego. Lu-
dzie przyzwyczaili się łączyć samo-
chody Subaru z paliwożernością, 
opierając swoje opinie głównie na 
turbodoładowanych jednostkach 
benzynowych. Tymczasem, według 
producenta Subaru, Impreza 2.0D  
w cyklu mieszanym zużywa śred-
nio 5,8 litra na każde 100 km. Jak na 
samochód osiągający setkę w 8,6 s 
i mogący jechać z prędkością 205 
km/h – wynik nader przyzwoity. 
(…)
(…) Subaru Impreza z wysokopręż-
nym bokserem pod maską urzekła 
mnie. Nie dość, że zużywa mało 
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V12
Nr 16, luty 2009
„Mission possible”
(Impreza 2.0D)

(…) Cztery cylindry, pojemność 2 li-
try, 150 KM przy 3.600 obrotach i mo-
ment obrotowy 35,7 kgm od 1800 do 
2400 obrotów to referencje jedynego 
silnika boxer na olej napędowy, jaki 
jest dziś w sprzedaży. Jeśli w SUV-ach 
i wielkich kombi, jak Forester i Lega-
cy, taka jednostka oferowała ciekawe 
osiągi, ale o charakterze turystycznym,  
w lżejszym samochodzie o znako-
mitych powiązaniach rajdowych ma 
charakter dużo bardziej sportowy. 
(...) Oczywiście, zgodnie z tradycją 
Subaru, napęd jest na wszystkie koła 
i symetryczny (w warunkach zwykłej 
jazdy 50-50 na przód i tył), natomiast 
przełożenie otrzymało jeden bieg 

więcej (teraz 6), w celu zredukowania 
zużycia paliwa na autostradzie. (...)
(...) Sportowy charakter podkreśla 
również, przy rozgrzanym silniku, 
brak wibracji czy poziom hałasu bar-
dziej zbliżony do innych Boxerów 
Subaru niż do diesla. Skuteczność 
silnika potwierdza również łatwość, 
z jaką rozwija obroty. W sportowej 
jeździe przełożenie charakteryzuje się 
pewnym oporem, jednak przy spokoj-
niejszej biegi zapinają się płynnie. 
Wnętrze wersji Sport, jak już wspo-
mniałem, zdominowane jest przez 
fotele w stylu wyścigowym, które jed-
nak pozostawiają wystarczającą ilość 
miejsca pasażerom z tyłu. (...)

V12
Nr 16, luty 2009
„Rodzinne Subaru”
(Outback 2.0D)

(…) Legacy Outback jest teraz goto-
wy, aby pokazać pazury   za sprawą 
ekstremalnej syntezy, jak możemy na-
zwać połączenie znanego nam dotych-
czas Legacy i silnika Diesla. Dzięki re-
wolucyjnej wysokoprężnej jednostce, 
może śmiało być brany pod uwagę 
jako konkretna alternatywa dla presti-
żowych niemieckich kombi, między 
innymi dzięki łagodnej i płynnej pra-
cy silnika i jego znakomitej reakcji na 
gaz przy niskich obrotach, połączonej  
z naprawdę niskim poziomem spala-
nia. (...)
(...) To sprawia, że kombi Subaru po-
trafi dostarczyć dużo przyjemności 
z jazdy, kiedy droga staje się choć odro-
binę bardziej kręta, bez rezygnowania 
z właściwości i cech, których ocze-
kuje się od samochodów tej klasy. 
Jak przystało na kombi, Legacy Out-
back jest komfortowe, przestronne 
i posiada spory bagażnik. (...)
(...) W Outbacku harmonijnie współgrają 
łagodny charakter i sportowy duch. (...)

paliwa, to dysponuje wszelkimi za-
letami modeli benzynowych, czyli 
nienaganną trakcją, rewelacyjnie 
wybierającym nierówności zawie-
szeniem, a do tego z zewnątrz, dzięki 
umieszczonemu na masce wlotowi 
powietrza do intercoolera, wygląda 
jak Impreza WRX. (…)

(...) Dużo miejsca dla kierowcy i pa-
sażera, bardzo wydajna klimatyzacja 
(dwustrefowa, automatyczna). Pod-
kreślenia wymaga jej cicha praca, na-
wet na największych obrotach, oraz 
sporych rozmiarów bagażnik, który 
ma 459 litrów pojemności, a przy 
złożonej, tylnej, dzielonej w stosun-
ku 60/40 kanapie, nawet 1.650 litrów. 
Kanapa rozkłada się po przyciśnięciu 
jednego guzika. (...)
(...) Kolejną rzeczą tworzącą kom-
fortową atmosferę jest ergonomia 
wszystkich guzików i przełączni-
ków. Testowany egzemplarz był 
wyposażony w wielofunkcyjny sys-
tem multimedialny. Dostarczał on 
graficznych informacji o parame-
trach samochodu, takich jak śred-
nie spalanie czy procentowy stopień 
wykorzystania gazu. Na ekranie 
dotykowym można było również 
skorzystać z kalkulatora z wbudo-
wanym przelicznikiem popularnych 
wartości (na przykład: psi/bar, KM/
kW). Na uwagę zasługuje także wy-
kończenie wnętrza. Plastyki i deska 
rozdzielcza są bardzo dobrej jakości 
i miłe w dotyku (jak na „nieniemiec-
ki” samochód). (...)
(...) Ale Legacy to przede wszystkim 
Subaru. (...) Moc jest odczuwalna 
już od 1.800 obr./min, aż do gra-
nicy 4.000 obrotów. Nie ma sensu 
przekraczać tej wartości, bo chociaż 
czerwone pole zaczyna się dopiero 
od 4.700 obrotów, to po 4.000 nastę-
puje wyczuwalny spadek mocy. God-
ny zanotowania jest moment obroto-
wy w wysokości 350 Nm, wyższy niż 
u konkurencyjnego Audi A4 Avant 
TDI czy Forda Mondeo TDI. Trzeba 
podkreślić, że silnik pod względem 
poziomu hałasu jest naprawdę zbli-
żony do jednostek benzynowych. Za-
skoczył nas poziom spalania. 7,2 l/100 
km wygrywa z wcześniej wspomnianą 
konkurencją o podobnej mocy. (...) 
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AutoGaleria.pl
17 lutego 2009
„Ważny jubileusz”
(Impreza WRX230)

Turbodoładowany bokser Subaru Im-
prezy WRX osiąga moc 230 KM przy 
5200 obr./min. Nie jest to jakiś spe-
cjalny wyczyn z pojemności 2,5 litra, 
zwłaszcza że Volkswagen, a dokład-
niej SEAT, potrafi z 2-litrowego  TFSI 
wykrzesać aż 240 KM (SEAT Leon 
Cupra). Jest jednak jedna, kolosalna 
różnica – „hiszpan” jest przednionapę-
dowy, a „japończyk” AWD. Nie muszę 
tłumaczyć, że przy obecnych warun-
kach pogodowych, tj. śnieg na zmia-
nę z deszczem, w momencie startu ze 
skrzyżowania Cupra „mieli” swoimi 
18-calowymi śliski asfalt, próbując ru-
szyć, podczas gdy w tym samym czasie 
opada pył wodny po starcie Imprezy, 
która znika za zakrętem. Symetrycz-
ny napęd obu osi jest fantastyczny 
i w Subaru dopracowano go do per-
fekcji. Auto każdy łuk pokonuje z lek-
kością i niebywałą pewnością, a dzięki 
fenomenalnemu układowi kierowni-
czemu (elektryczne wspomaganie!)
– także z ogromną precyzją.

Auto Moto
Nr 153, luty 2009
„Na cztery koła”
(Forester Diesel, Outback Diesel)

(…) Subaru zrobiło wiele, aby prze-
konać klientów o zaletach swojego 
systemu „symetrycznego AWD”.(...) 
(...)Moment obrotowy jest stale roz-
dzielany na cztery koła, dzięki czemu 
samochody ze znaczkiem Plejad na 
masce mają renomę wyjątkowo sta-
bilnych, przewidywalnych i łatwych  
w prowadzeniu. (…)

Trzecia generacja Outbacka to 
auto, które od lat śmiało może aspi-
rować do tytułu najlepszego samo-
chodu na polskie drogi. Podwyż-
szone zawieszenie w stosunku do 
modelu Legacy, na którym bazuje, 
i opony o wysokim profilu zapew-
niają dobry komfort jazdy i moż-
liwość pokonania każdej dziury.
(...) Co więc robić? Jeśli szukamy 
auta uniwersalnego, pokonujące-
go bez problemu i zawsze każdą 
trasę – brać Outbacka, póki jesz-
cze jest. A jeśli częściej jeździmy 
po mieście – docenimy rozmiary 
i zwrotność Forestera.
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Najważniejszym czynnikiem dla ratowania życia 
jest szybkość otrzymania pomocy. 
Inteligentny System Ratunkowy natychmiast 
informuje o zaistniałym wypadku, podając 
jednocześnie jego dokładną lokalizację geograficzną.
ISR automatycznie wykrywa wypadek poprzez 
zainstalowane w pojeździe czujniki i następnie wysyła 
sygnał ratunkowy z podaną pozycją do Alarmowego 
Centrum Odbiorczego. 




