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ROZMOWY
BĄDŹCIE TACY, JACY JESTEŚCIE! 
– ROZMOWA Z WITOLDEM ROGALSKIM

MODELE
JAPOŃSKI SCYZORYK
PODRÓŻE
SAMOCHODOWA PODRÓŻ PRZEZ BOŚNIĘ
HISTORIA
OPOWIEŚĆ O PEWNYM CHAMPIONIE

PASJE
ZAPOMNIANY KLASYK

Great Place to Ski

15  km tras zjazdowych 

5 km tras biegowych 

 

ul. Środkowa 181B

34-405 Białka Tatrzańska

telefon: 18 265 41 33

e-mail: bok@bialkatatrzanska.pl

Kup karnet online na naszej stronie internetowej

www.bialkatatrzanska.pl

in the best ski  esort!



NA POCZĄTEK

3

Zdaję sobie sprawę, że taki 
tytuł może wywołać miesza-
ne uczucia – przecież rozma-

wiamy, codziennie, może nawet za 
często…

Ale czy na pewno? Czy ROZ-
MAWIAMY, czy tylko wyrażamy 
własne poglądy? Czy szukamy 
argumentów obiektywnych, 
merytorycznych, czy tylko tych 
popierających NASZĄ opinię, 
bez względu na ich pochodzenie 
i wiarygodność?

Oczywiście jestem przeko-
nany, że w gronie Czytelników 
przytłaczająca większość roz-
mawiać potrafi. W dzisiejszych 
czasach musimy jednak bronić 
się przed zalewem wyglądających 
na pierwszy rzut oka absolutnie 
wiarygodnie fake newsów, czyli 
po prostu kłamstw. Kłamstw, któ-
rymi przepełniło się nasze życie 
codzienne. Im częściej korzysta-
my z najszybszego aktualnie źró-
dła informacji, czyli internetu, tym 
częściej jesteśmy skonfrontowani 
z kłamstwami rozpowszechniany-
mi przez różne portale, interneto-
wych trolli, a nawet naszych – być 
może trochę nieostrożnych – zna-
jomych. O telewizji nie wspomnę, 
bo propagandę w czystej postaci 
łatwo rozpoznać… Choć trochę 
szkoda, bo nawet w prawdziwe 
informacje już trudno uwierzyć. 
Niestety przypomina się przypo-
wiastka z czasów słusznie minio-
nych o tym, że informacje poda-
wane oficjalnie dzielą się na pew-
ne (nekrologi), prawdopodobne 
(prognoza pogody) oraz inne.

Tym bardziej istotnym jest, 
aby w tym zalewie informacji 
innych normalnie rozmawiać. 
Słuchać drugiej strony, zamiast 
jej przerywać, czy próbować 
ośmieszyć. Używać argumentów 
ad meritum, nie ad personam. 
W rozmowie używać faktów, 
a nie kłamstw.

No tak, trochę się rozmarzyłem. 
Ale gdyby społeczeństwo zaczęło 
oceniać polityków według opisa-
nych kryteriów, zamiast wierzyć 
w niestworzone dyrdymały tylko 
dlatego, że są zgodne z indywi-
dualnymi oczekiwaniami, to być 
może doczekalibyśmy się rządów, 
którym można rzeczywiście za-
ufać. Takich, które rzeczywiście 
czują się odpowiedzialne za losy 
kraju i słuchają społeczeństwa, 
a nie usiłują go omamić dla wy-
grania kolejnych wyborów.

A gdyby taka idea stała się 
bardziej popularna, to żaden rząd 
nie rozpoczynałby wojny w imię 
bzdurnych, ultranacjonalistycz-
nych idei, dla których popularyza-
cji zakłamuje się historię.

No tak, marzenia.
Ale im więcej nas będzie te 

marzenia przekuwało we własny 
sposób postępowania, tym więk-
sza szansa na to, że kiedyś, być 
może dopiero naszym wnukom, 
będzie się żyło pod tym względem 
nieco lepiej.

Czego i Państwu, i moim wnu-
kom z okazji zbliżających się 
Świąt serdecznie życzę.

Witold Rogalski
Dyrektor  Subaru Import Polska

TRZEBA
ROZMAWIAĆ

Gdy na Wschodzie nie ustają odgłosy wojny, na Zachodzie 

nie milknie ich echo, a pomruki zła, strachu i niepokoju kreślą 

na mapie zawiłe oesy, na niebie do odwiecznego spektaklu 

szykuje się Gwiazda Betlejemska, która – choć nie dla wszystkich znaczy 

to samo – dla każdego może być asumptem do zwolnienia, zatrzymania 

się w bezpiecznej przystani, dostrzeżenia i pomnażania dobra.

Na wyjątkowy czas Świąt naszym Klientom, Partnerom, Miłośnikom 

marki  Subaru oraz Czytelnikom Magazynu „Plejady” życzymy: jasnych 

świateł w mroku bieżących wydarzeń, niesłabnącej energii w obliczu 

deficytu jej źródeł, nadziei mimo faktów, które ją odbierają, poczucia 

bezpieczeństwa, choć drżą jego fundamenty, a nade wszystko 

umiejętności cieszenia się tym, co wokół wciąż dobre i niezmienne.

Bezpiecznych podróży, szczęśliwych Świąt i lepszego Nowego Roku!

Zespół  Subaru Import Polska
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W listopadzie dotarła do nas infor-
macja, że zupełnie nowa, w pełni 
elektryczna  Subaru Solterra w spe-

cyfikacji europejskiej uzyskała maksymalną 
ogólną ocenę pięciu gwiazdek w testach bez-
pieczeństwa Europejskiego Programu Oceny 
Nowych Samochodów 2022 (Euro NCAP). 
Nasz model odnotował wspaniałe wyniki we 
wszystkich czterech obszarach oceny, czyli 
dotyczących pasażera dorosłego, przewożone-
go dziecka, niechronionych użytkowników dróg 
oraz systemów wspomagania bezpieczeństwa.

W najnowszym obowiązującym badaniu 
w kategorii poświęconej systemom wspoma-
gania bezpieczeństwa Solterra uzyskała wynik 
na poziomie 91%, czyli najwyższy, jaki kiedykol-
wiek osiągnął samochód  Subaru w klasie pojaz-
dów Small Off-Road. Zdobyła ona tutaj maksy-
malną liczbę punktów w obszarze monitorowa-
nia kierowcy i pasażerów. Solterra wyposażona 
jest w system przypominający o zapięciu pa-
sów bezpieczeństwa, montowany standardowo 
zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach, 
a także system wykrywający zmęczenie kie-
rowcy (tzw. Driver Monitoring System). Ponadto 
nasz model uzyskał bardzo wysoką ocenę 
za autonomiczne hamowanie awaryjne AEB 
Car-to-Car (system zapobiegania kolizji). Jed-
nocześnie dobrze poradził sobie w sekcji po-
święconej funkcjom utrzymania w pasie ruchu. 
System Lane Tracing Assist delikatnie koryguje 
tor jazdy pojazdu, jeśli ten zjeżdża z pasa ruchu, 

a także interweniuje w bardziej krytycznych 
sytuacjach. W samochodzie świetnie sprawdza 
się również system wspomagający ograni-
czanie prędkości. Wykrywa on lokalne limity 
prędkości dzięki rozpoznawaniu znaków dro-
gowych (Traffic Sign Reader), a kierowca może 
sam wybrać sposób ustawienia limitu poprzez 
ogranicznik prędkości (Speed Limiter) lub po-
zwolić systemowi zrobić to automatycznie.

W kategorii poświęconej pasażerowi do-
rosłemu Solterra uzyskała wynik na poziomie 
88%, odnotowując tutaj maksymalną liczbę 
punktów w obszarze ratowania i ewakuacji. 
Model wyposażony jest w zaawansowany sys-
tem eCall, który powiadamia służby ratownicze 
w przypadku zderzenia, oraz system, który au-
tomatycznie uruchamia hamulce, aby zapobiec 
kolizjom wtórnym. Ponadto Solterra wyjątkowo 
dobrze spisała się w badaniach poświęconych 
zderzeniu bocznemu i uderzeniu w tył pojazdu. 
Testy przednich siedzeń i zagłówków wykazały 
dobrą ochronę przed urazami szyjnego odcinka 
kręgosłupa w przypadku drugiego z wymienio-
nych zdarzeń. Analiza geometryczna tylnych 
siedzeń również wykazała dobrą ochronę przed 
urazami szyjnego odcinka kręgosłupa. Z kolei 
w teście zderzenia czołowego, gdy kabina 
pasażerska pozostawała stabilna, odczyty 
z manekinów wykazywały dobrą ochronę 
kolan i ud zarówno kierowcy, jak i pasażera.

W kategorii poświęconej przewożonemu 
dziecku Solterra uzyskała wynik na poziomie 

87%. Maksymalną liczbę punktów osiągnęła 
tutaj w testach zderzeniowych w odniesieniu 
do dzieci w wieku 6 i 10 lat, a także za montaż 
urządzenia przytrzymującego dla dzieci (CRS). 
Zarówno w teście zderzenia czołowego, jak 
i bocznego została wykazana dobra lub od-
powiednia ochrona wszystkich krytycznych 
obszarów ciała małego pasażera. W samo-
chodzie przednia poduszka powietrzna może 
być wyłączona, aby umożliwić na tym miejscu 
korzystanie z urządzenia przytrzymującego 
dla dziecka zwróconego tyłem do kierunku jaz-
dy. Solterra została zaprojektowana tak, aby 
wszystkie typy fotelików dziecięcych mogły 
być prawidłowo zamontowane i dopasowane.

Nasz nowy model dobrze poradził sobie 
również w kategorii poświęconej niechronio-
nym użytkownikom dróg. Testy wykazały, 
że ochrona głowy potrąconego pieszego 
była przeważnie dobra lub odpowied-
nia, zderzak natomiast zapewniał dobrą 
ochronę nóg pieszego dzięki strategicznie 
rozmieszczonym strefom zgniotu. Badanie 
wykazało także, że system autonomiczne-
go hamowania awaryjnego (AEB) potrafi 
reagować zarówno na niechronionych użyt-
kowników dróg, jak i na inne pojazdy. Dobrze 
spisał się on w testach reakcji na pieszych 
i rowerzystów, pozwalając uniknąć koli-
zji w większości scenariuszy testowych. 
W tym obszarze oceny najwięcej punktów 
otrzymało rozwiązanie AEB Cyclist.

SOLTERRA Z PIĘCIOMA GWIAZDKAMI EURO NCAP 2022

Miło nam poinformować, że Insurance 
Institute for Highway Safety (IIHS) 
przyznał niedawno kolejne wyróżnie-

nia naszym samochodom przeznaczonym 
na amerykańskie drogi. W przeprowadzonej 
przez ten prestiżowy instytut ostatniej serii 
testów nowych pojazdów eksperci docenili 
zalety wyposażonego w system  EyeSight 
WRX w specyfikacji 2022 oraz Legacy i Out-
backa w specyfikacji 2023 i zdecydowali 
o nadaniu im tytułu Top Safety Pick+ (TSP+).

Zarówno Legacy, jak i Outback należą 
do grupy rekordzistów, jeśli chodzi o liczbę 
zdobytych dotychczas tytułów TSP, z plu-
sem bądź bez niego. Oba modele cieszą się 
nimi już odpowiednio 17. i 14. rok z rzędu. 
Z kolei WRX zasłużył na miano TSP+ po raz 
pierwszy w historii. Jednocześnie  Subaru 
nadal pozostaje marką numer jeden, jeśli 
chodzi o łączną liczbę otrzymanych dotych-
czas tytułów TSP z dodatkowym plusem. 
Począwszy od 2013 roku, zebraliśmy ich 
już 66! W samym tylko mijającym roku 
zdobyliśmy ich aż 7. Obok bowiem wyróż-
nionych obecnie Legacy, Outbacka i WRX 
w ostatnich miesiącach na to zaszczytne 
miano zasłużyły również  Subaru XV Hybrid 
(w Ameryce Północnej nazywane Crosstre-
kiem Hybrid) i Forester, oba w specyfikacji 
2022/2023, a także tegoroczne specyfi-
kacje  Subaru BRZ (z systemem  EyeSight 
na pokładzie) i Ascenta. Z kolei Impreza 

w wersji 5-drzwiowej i  Subaru XV (w Ame-
ryce Północnej nazywane Crosstrekiem) 
w specyfikacji 2022/2023, wyposażone 
w system  EyeSight i specjalne przednie 
reflektory, otrzymały w tym roku tytuł TSP.

Thomas J. Doll, prezes  Subaru w Ame-
ryce, wyraził swoje zadowolenie z faktu, 
że wszystkie modele  Subaru dostępne 
obecnie na amerykańskim rynku mogą 
cieszyć się wyróżnieniem TSP za rok 
2022. Świadczy to o naszym zaangażowa-
niu w nieustanne dostarczanie klientom 
marki  Subaru pojazdów spełniających 
najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Aby w mijającym roku zdobyć tytuł TSP 
lub TSP+, samochody musiały uzyskać notę 
„dobrą” we wszystkich sześciu podstawo-
wych testach sprawdzających ich odporność 
na różnego typu zderzenia i oceniających 
poziom bezpieczeństwa podróżnych podczas 
takich niebezpiecznych sytuacji. Jednocze-
śnie istotne było zdobycie oceny „dobrej” lub 
„akceptowalnej” w badaniu, w którym wery-
fikacji poddawane były przednie reflektory. 
Na pokładzie pojazdów musiały również znaj-
dować się rozwiązania pomagające kierowcy 
uniknąć zderzenia czołowego. W testach 
powinny one zdobyć ocenę „zaawansowaną” 
lub „superior”, zarówno w przypadku zde-
rzenia z innym samochodem, jak i z pieszym. 
Wyróżnione obecnie Legacy, Outback i WRX 
wyposażone w system  EyeSight otrzymały 

notę „superior”. Warto również przypomnieć, 
że na tytuł TSP+ w 2022 roku mogły liczyć 
wyłącznie modele, które standardowo wy-
posażone są we wspomniane reflektory 
ocenione jako „dobre” bądź „akceptowalne”.

KOLEJNE TRZY TYTUŁY TSP+ DLA  SUBARU



BĄDŹCIE TACY, JACY JESTEŚCIE!
– ROZMOWA Z WITOLDEM ROGALSKIM
Witold Rogalski to postać, której nikomu w świecie  Subaru przedstawiać nie trzeba. 
To on ponad 23 lata temu założył naszą firmę  Subaru Import Polska, walczył o nią, 
gdy zaszła taka potrzeba, wspaniale ją rozwinął i wspólnie z pracownikami, którym 
mógł w pełni zaufać, sprawił, że samochody  Subaru na stałe wpisały się w krajobraz 
polskich dróg. Wkrótce przechodzi na emeryturę, lecz jak twierdzi – to niewiele zmienia. 
I my w to wierzymy, już teraz snując wspólne plany na przyszły rok.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA JAMA
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ROZMOWY

Dzisiaj natomiast Prezes zabiera 
nas w sentymentalną podróż 
do początków swojej przygody 

z  Subaru i do tego, co było wcześniej. 
Dzięki ogromnej wyrozumiałości 
małżonki, na którą zawsze mógł li-
czyć, możemy tę naszą podróż nieco 

wydłużyć, zrobić kilka przystanków 
na wspomnienia i analizy, i dotrzeć 
bezpiecznie (!) do  Subaru Import 
Polska u progu 2023 roku.

Agnieszka Jama: Panie Prezesie, 
dowiedzieliśmy się o Pana decyzji 

przejścia na emeryturę. Dzisiaj infor-
mujemy o niej czytelników „Plejad”. 
Zapewne będą nią bardzo zaskocze-
ni. Co chciałby im Pan powiedzieć 
na wstępie naszej rozmowy?

Witold Rogalski: Pozwolę sobie 
nieco skorygować to stwierdzenie. 



Nie jest to bowiem moja decy-
zja. Na emeryturę przechodzi się 
ze względu na wiek. Krótko mó-
wiąc, od pewnego czasu jestem 
już w wieku emerytalnym, a mój 
kontrakt został przedłużony do 
końca tego roku. A zatem moje 
przejście na emeryturę nie jest 
kwestią jakichś decyzji, lecz wieku 
i zakończenia kontraktu. Dodam, 
że formalności związane z pracą 
w Polsce wyglądają inaczej niż 
w Niemczech. Ja jestem zatrudniony 
połowicznie w Polsce, a połowicz-
nie w Niemczech. Do Polski zosta-
łem przysłany niejako desantem 
z Niemiec. W Niemczech, gdy tylko 
osiąga się wiek emerytalny, umowa 
automatycznie wygasa. W Polsce 
wygląda to inaczej, tutaj trzeba tę 
umowę rozwiązać. Być może jest to 
spowodowane tym, że u nas wiek 
emerytalny jest relatywnie wczesny. 
Na Zachodzie osiągnięcie go ozna-
cza definitywne zakończenie pracy. 
W koncernach obowiązują nieco 
inne zasady gry niż w niewielkich 
polskich przedsiębiorstwach, ale to 
oddzielny temat. Mnie, jako pra-
cownika dosyć dużego koncernu, 
obowiązują naturalnie te bardziej 
ogólne reguły gry. Stąd też, zgodnie 
z niemieckim prawem, na emery-
turę przeszedłem już od sierpnia 
ubiegłego roku. Otrzymałem jednak 
przedłużenie kontraktu, ponieważ 
firma nie była jeszcze wtedy w pełni 
gotowa na moje odejście. Tak tę sy-
tuację oceniałem, zresztą nie tylko 
ja. Miałem ponad rok na przygoto-
wanie wszystkiego do czasu, kiedy 
faktycznie stanę się już emerytem 
praktycznym. A co chciałbym po-
wiedzieć czytelnikom? Otóż, kole-
dzy, którzy przejmują moje funkcje, 
są już znani naszym czytelnikom, 
dealerom, pracownikom i klientom. 
W związku z tym zakładam, że pra-
wie nic się nie zmieni, poza tym, 
że oczekujemy, iż w przyszłym roku 
będzie nieco lepiej, bo będzie trochę 
więcej samochodów. Będziemy tak-
że mieli parę sympatycznych nie-
spodzianek, ale o tym niech mówią 
już moi następcy.

A.J.: Jak wyobraża sobie Pan swój 
pierwszy dzień na emeryturze, 
pierwszy dzień bez pracy?

W.R.: Mój pierwszy dzień bez 
pracy będzie 2 stycznia. 1 stycznia 
jeszcze pracuję, więc się strasznie 
narobię! (śmiech) W każdym razie 
pierwszy dzień na emeryturze wy-
obrażam sobie w miarę normalnie. 
Przypomnijmy sobie, że na skutek 
pandemii mieliśmy pracę zdalną. 
W jakiejś mierze ona w dalszym 
ciągu w naszej firmie obowiązuje. 
Troszeczkę się w tym okresie na-
uczyliśmy. Wciąż częściowo pracuję 
zdalnie, a częściowo na miejscu. Nie 
będzie zatem takiego dramatycz-
nego przejścia pod tytułem, że oto 
zawsze wstawałem o godzinie ósmej 
rano i wychodziłem do pracy, a teraz 
nagle już tego nie robię. To, że zosta-
ję w domu, zależy od tego, czy mam 
w ciągu dnia jakieś maile czy inne 
sprawy do załatwienia, czy też ich 
nie mam. Przypuszczam, że aż tak 
wiele się u mnie nie zmieni, tym 
bardziej że w ciągu ostatniego roku, 
kiedy przygotowywałem firmę do 
mojego odejścia, w pełni świadomie 
część obowiązków scedowałem już 
na kolegów, żeby zobaczyć, jak to 
wszystko funkcjonuje. A ponieważ 
funkcjonuje dobrze, miałem ostatnio 
trochę więcej luzu.

A.J.: O Pana współpracownikach 
chciałabym porozmawiać za chwilę. 
Pozostańmy jeszcze przez moment 
przy emeryturze. Jak sobie ją Pan 
wyobraża, będzie spokojna czy raczej 
aktywna? Zasłużony odpoczynek, 
domowa sielanka i czas dla naj-
bliższych, a może dalekie podróże, 
jakiś nowy projekt, zaskakujący 
plan, czas na realizację marzeń?

W.R.: W swoim życiu dosyć dużo 
podróżowałem, a zatem nie byłoby 
to niczym nowym, gdybym się na to 
zdecydował. Oczywiście bierzemy 
z żoną tego typu opcję pod uwagę. 
Na skutek jednak ogólnej obecnej 
sytuacji, tych wszystkich niepoko-
jów i wojny za granicą trudno jest 
w tej chwili cokolwiek konkretnie 
planować. Nie jestem typem czło-

wieka, który wszystko odstawi 
na bok, nie będzie się niczym przej-
mował i pojedzie teraz na wakacje 
do Egiptu. Nie jestem w stanie do-
kładnie powiedzieć, co będzie da-
lej. Jeśli natomiast warunki będą ku 
temu sprzyjające, nie wykluczam, 
że zrealizujemy jakieś podróże. 
Poza tym zamierzam zająć się swo-
im hobby, domem, ogrodem i tak 
dalej… Pozostaję też do dyspozycji 
firmy, jeżeli chodzi o ewentualne 
konsultacje. Wiem, że koledzy 
planują z nich korzystać, pomimo 
wspomnianego przygotowania. Czy 
tak będzie, czy nie – zobaczymy. 
Może w końcu, jak już się ode mnie 
uwolnią, nie będą chcieli się ze mną 
kontaktować. (śmiech)

A.J.: Wspomniał Pan o hobby. Może 
nam Pan zdradzić, co to takiego?

W.R.: Tych hobby jest kilka. 
Jednym z nich istotnie są podróże, 
w szczególności były to te w ramach 
Subariad. To były przepiękne wy-
prawy, które bardzo, bardzo mi się 
podobały. Czy do nich powrócimy, 
to się jeszcze okaże. Oprócz tego 
moje hobby to klasyka, czyli czy-
tanie książek, czasami troszeczkę 
telewizji czy też filmów, które mamy 
nagrane. No i jeszcze kolejnictwo.

A.J.: Może zatem jakaś dale-
ka podróż pociągiem?

W.R.: Może, zobaczymy. Kolej-
nictwo jest, wbrew pozorom, bardzo 
mocno powiązane z samochodami, 
albowiem rozwiązania hybrydowe, 
które w samochodach funkcjonują 
dopiero od niedawna, w kolejnic-
twie tak naprawdę są obecne od 
dawien dawna. Już przed wojną 
lokomotywy z silnikami spalinowy-
mi były niczym innym jak właśnie 
hybrydami.

A.J.: Czy w to hobby wpisuje 
się również kolekcjonowanie 
modeli składów kolejowych?

W.R.: Owszem, trochę tego po-
siadam. W swojej kolekcji mam 
pociągi, lokomotywy. Mój pierwszy 
model pochodzi z 1965 roku!

A.J.: Wróćmy do pracy. Przed 
związaniem swojego zawodowego 
życia z  Subaru był Pan związany 
również z marką Nissan, przez wiele 
lat pracował Pan w Nissan Motor 
Deutschland GmbH w Niemczech. 
Skąd wzięło się Pana zaintereso-
wanie japońską motoryzacją?

W.R.: Trudno powiedzieć, 
że było to zainteresowanie japoń-
ską motoryzacją. Pierwszą pracę 
miałem w Polmozbycie, w serwisie. 
Na początku pracowałem tam jako 
mechanik. Co prawda, w związku 
z tym, że byłem magistrem inży-
nierem, od razu chciano tam zrobić 
ze mnie mistrza. Powiedziałem 
wtedy, że za mało wiem, żeby być 
mistrzem i zacząłem pracę jako me-
chanik. Naprawiałem samochody 
w kanale, wyciągałem z nich skrzy-
nie biegów, silniki. Aczkolwiek mój 
mistrz podobno twierdził, że byłem 
najlepszym specjalistą od hamul-
ców. Później pracowałem w kolej-
nej, nowo otwartej we Wrocławiu 
stacji obsługi, która nazywała się 
ASO 21. Byłem tam zatrudniony 
w charakterze kontrolera technicz-
nego. Przyjmowałem samochody 
do napraw, sprawdzałem, co jest 
zepsute, co trzeba zrobić. W owych 
czasach istotne było również to, 
aby sprawdzić, czy w ogóle są do 
nich dostępne części. Po jakimś 
czasie wyjechałem z małżonką 
na spotkanie z teściem, który pra-
cował w Algierii. Nie dojechaliśmy 
tam jednak, ponieważ okazało się, 
że w międzyczasie skończyły się 
wizy tranzytowe. Odsyłano nas 
z powrotem do Polski. W związku 
z tym, że było to trochę kłopotliwe, 
zdecydowaliśmy się zostać w Niem-
czech. Kiedy zaczęło nam brakować 
pieniędzy, trzeba było pójść do 
pracy. Szukałem zajęcia zgodnego 
z tym, co potrafiłem, czyli w mo-
toryzacji. Równolegle otrzymałem 
wtedy dwie oferty – w zapewnianiu 
jakości w BMW oraz w planowaniu 
produktu w Nissanie. Ktoś może się 
zdziwić, że wybrałem Nissana, a nie 
BMW. Wytłumaczenie jest proste. 
Planowanie produktu wydawało mi 

się bardzo interesujące, co zresztą 
się sprawdziło. Zapewnianie jakości 
było dla mnie tematem nudniej-
szym, w związku z czym przyjąłem 
ofertę Nissana. W Nissanie praco-
wałem od 1985 roku do 1998 roku. 
Awansowałem na kolejne stanowi-
ska – byłem assistant managerem, 
managerem, a później general 
managerem. W międzyczasie mia-
łem półtoraroczną przygodę z pracą 
w Holandii, w ówczesnej europej-
skiej centrali Nissana. Byłem tam 
współodpowiedzialny za długofalo-
we planowanie produktu. Następnie 
zostałem z powrotem ściągnięty 
do Niemiec, żeby tam zająć się tak 
zwanym wsparciem produktu. Póź-
niej w Nissanie zaczęły się różnego 
rodzaju perturbacje, zwolnienia. 
Było to na krótko przed przejęciem 
Nissana przez Renault. Wyglądało 
to troszeczkę tak, jakby każdy trzy-
mał się tam kurczowo swojego stoł-
ka i bał się cokolwiek powiedzieć. 
To zdecydowanie nie jest atmosfe-
ra, która mi odpowiada. Nastąpiło 
więc moje rozstanie z Nissanem. 
Zostałem wtedy zaproszony na roz-
mowę do Zurichu. Wiedziałem już 
mniej więcej, o co chodzi i czego 
będzie ona dotyczyła, bo otrzy-
małem wcześniej pewne sygnały. 
Ponieważ zanosiło się na to, że zo-
stanę wyekspediowany do Polski, 
ułożyłem sobie wspólnie z żoną listę 
oczekiwań. Podczas sympatycznej 
rozmowy w Zurichu, kiedy zapy-
tano mnie o moje oczekiwania, po 
kolei odczytywałem je z tej właśnie 
listy. Na wszystkie, aż do ostatniego, 
otrzymałem odpowiedź pozytyw-
ną i teraz, post factum, mogę tylko 
powiedzieć, że chyba przygotowa-
łem wtedy za krótką listę. (śmiech) 
Skoro wszystko było po mojej myśli, 
nie mogłem już powiedzieć „nie”. 
Słowo się rzekło, kobyłka u płota, 
więc pojechaliśmy do Polski.

A.J.: Nie żałował Pan tej decyzji?
W.R.: Nie! Spotkałem wspania-

łych ludzi, zarówno wśród współpra-
cowników, firm współpracujących, 
jak też wśród naszych klientów. A za-

tem otrzymałem to, czego w zasadzie 
w Nissanie nie doświadczałem, czyli 
bezpośredni kontakt z użytkowni-
kami samochodów. Tam wszyst-
ko opierało się na statystykach, 
wielkich historiach, rozliczeniach, 
wywiadach grupowych. Tutaj nato-
miast ten bezpośredni kontakt, czy 
to przez Zloty Plejad, czy spotkania, 
naprawdę funkcjonował. W okresie 
przejściowym, między Nissanem 
a  Subaru, prowadziliśmy z małżonką 
prywatną firmę i sprzedawaliśmy 
samochody marki Nissan. Moje 
rozstanie z Nissanem było bowiem 
przyjazne i w dalszym ciągu miałem 
te auta w swoim zasięgu. Sprzedawa-
liśmy je wtedy dyplomatom. W tam-
tym okresie cło na samochody wy-
nosiło w Polsce 35%. Dyplomaci po-
siadali jednak uprawnienia do tego, 
aby przywozić je bez cła i podatku. 
W ciągu dwunastu miesięcy sprze-
daliśmy wtedy około stu dwudziestu 
aut. Trzeba przypomnieć, że telefony 
komórkowe jeszcze wówczas nie 

Koledzy, którzy 
przejmują moje 
funkcje, są już 
znani naszym 
czytelnikom, 
dealerom, pracow-
nikom i klientom. 
W związku z tym 
zakładam, że 
prawie nic się nie 
zmieni, poza tym, 
że oczekujemy, iż 
w przyszłym roku 
będzie nieco lepiej, 
bo będzie trochę 
więcej samocho-
dów. 
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funkcjonowały. Wszystkie umowy 
przesyłane były faksem, a dyplomaci 
musieli płacić z góry. Cieszyliśmy się 
ich sporym zaufaniem, bo chętnych 
nie brakowało. Mieliśmy klientów 
przejeżdżających do Polski tranzy-
tem przez Niemcy z Chin, Japonii, 
Peru. Były to osoby ze wszystkich 
stron świata, ale również najkrótsza 
droga z Ukrainy do Polski wiodła 
przez Niemcy. (śmiech)

A.J.: W Pana karierze nie było 
chyba chwili przerwy…

W.R.: Nie! Zdarzały się chwile 
przerwy! Miałem na przykład wolne 
niektóre weekendy. (śmiech)

A.J.: I później zaczęła się w końcu 
przygoda z  Subaru. Jest Pan 
ojcem sukcesu tej marki w naszym 
kraju. Jak wspomina Pan to, co 
wydarzyło się w sierpniu 1999 roku, 
początki działalności  Subaru 
Import Polska? Czy pamięta 
Pan pierwszy dzień w firmie?

W.R.: Tak, do Polski przyjecha-
łem w lipcu 1999 roku, a od sierpnia 
rozpoczęliśmy naszą działalność. 
Pamiętam, że w pierwszym roku, 
przez kilka pierwszych miesięcy 
naszego funkcjonowania, sprze-
daliśmy dwadzieścia dwa auta. Nie 
przypominam sobie pierwszych 
godzin w pracy, ale pierwsze dni już 

tak, bo wtedy rekrutowaliśmy pra-
cowników. Odbywały się wówczas 
różne ciekawe rozmowy. Osoby 
przychodzące na rekrutację wie-
działy, że jestem „spadochronia-
rzem”, ale nie wiedziały, że znam 
język polski. Jeżeli ktoś deklarował, 
że zna język angielski, to rozmowę 
kwalifikacyjną prowadziłem z nim 
w języku angielskim. Jeśli nato-
miast dana osoba twierdziła, że zna 
język niemiecki, to nasze spotkanie 
odbywało się po niemiecku. Zupeł-
nie szczerze powiem, że dla części 
kandydatów było to mocno stresu-
jące, niektórym zdarzało się nawet 
płakać. Założenie było jednak ta-

kie, żeby faktycznie sprawdzić, czy 
ktoś rzeczywiście biegle włada ję-
zykiem obcym. Bywały też sytuacje 
bardzo zabawne. Pamiętam, że przy 
którejś z późniejszych rekrutacji 
pewna pani twierdziła, że fanta-
stycznie zna język niemiecki. Jed-
nak podczas rozmowy z nią w tym 
języku okazało się, że ona mnie 
w ogóle nie rozumie. Powiedziałem 
jej zatem: „So wie ich das sehe, ver-
stehen Sie Bahnhof”. W dosłownym 
tłumaczeniu oznacza to: „Tak jak 
ja to widzę, to Pani rozumie dwo-
rzec”. W mowie potocznej w języku 
niemieckim oznacza to, że pani 
nic nie rozumie. W odpowiedzi 

usłyszałem: „Pan widzi… ale co ma 
do tego dworzec?”. A zatem coś tam 
zrozumiała, ale tak naprawdę nie 
do końca. (śmiech)

A.J.: Czy z językiem angielskim 
zdarzały się podobne wpadki?

W.R.: Też, aczkolwiek nie aż tak 
złe w rodzaju klasycznego: „Thank 
you from the mountain”. Nie, to się 
na szczęście nie zdarzało. Jeden 
z kandydatów tak się jednak za-
ciął, coraz bardziej i bardziej się 
czerwieniąc, że musiałem przejść 
w końcu na język polski, bo bałem 
się, że za chwilę dostanie wylewu.

A.J.: Rozumiem, że tym osobom 
nie dał Pan szansy w  Subaru?

W.R.: Uznałem, że nie ma 
specjalnie sensu dawać szansy 
komuś, kto od początku nie mówi 
prawdy. Nie ma przecież pew-
ności, że ten ktoś w przyszłości 
będzie prawdomówny. Zdarzyło 
się również, że trzeba było się 
z kimś rozstać już po jakimś cza-
sie, bo wcześniej nie zauważyłem 
u tej czy innej osoby pewnych 
braków. Nie chodziło tu o umie-
jętności językowe, ale socjalne. 
W pierwszym okresie docierania 
się istotnie paru rzeczy trzeba 
było się nauczyć. Podczas rekru-
tacji w Niemczech – bo takie też 
musiałem wcześniej prowadzić – 
w zasadzie nie zdarzało się, żeby 
ktoś w swoim dossier pisał rzeczy, 
które absolutnie nie miały miejsca. 
Lekko podkoloryzowane mogły się 
zdarzyć, ale mocno nieprawdziwe 
jednak już nie. W Polsce wyglądało 
to nieco inaczej. Do sposobu pracy 
w Polsce musiałem się troszeczkę 
przyzwyczaić. Miałem wprawdzie 
wcześniejsze doświadczenia, 
ale z okresu socjalistycznego, 
kiedy wszystko wyglądało zupeł-
nie inaczej. Pamiętam, jak po paru 
miesiącach ktoś do mnie zadzwo-
nił i zapytał, czy nie potrzebuję 
kosztów. Ja w ogóle nie rozumia-
łem, o co chodzi. Przecież na po-
czątku działalności nie genero-
waliśmy jeszcze żadnych zysków. 

Jak więc ktoś mógł mnie pytać, czy 
ja nie potrzebuję kosztów, skoro ja 
potrzebowałem zysków! (śmiech) 
Dopiero po jakimś czasie ktoś wy-
tłumaczył mi, o co chodzi.

A.J.: Wracając do koloryzowania 
CV, ono zdarza się również dzisiaj, 
niestety dość często. Czy ma 
Pan jakąś przestrogę dla tych, 
którzy sobie na to pozwalają?

W.R.: Jestem tylko zwykłym, 
prostym inżynierem, w związku 
z czym trudno jest mi wypowiadać 
się na temat tego, jak w warun-
kach polskich powinno wyglądać 
dossier. Z mojego punktu widzenia 
wcześniej czy później każde kłam-
stwo wyjdzie. A to podważa zaufa-
nie. Podstawą właściwej współpra-
cy jest pełne dwustronne zaufanie. 
Być może czasami trzeba robić to 
dyplomatycznie, niemniej jednak 
ważne jest, by mówić, jak się rzeczy 
naprawdę mają. Kłamstwo będzie 
kładło się cieniem na daną osobę, 
jeżeli w pewnym momencie wyj-
dzie na jaw, a w moim przekonaniu 
wyjść musi. Swoim pracownikom 
i znajomym zawsze mówiłem, 
że nie kłamię, bo mam do tego za 
krótką pamięć.

A.J.: 23 lata historii firmy to 
tysiące dni w pracy – czy któryś 
z nich i dlaczego szczególnie 
zapadł w Pana pamięci?

W.R.: Było całe mnóstwo wspa-
niałych dni w pracy. Trzeba pa-
miętać, że pracowałem nie tylko 
na miejscu. Miałem dużo wyjazdów 
służbowych. Wspaniale wspomi-
nam Subariady, Zloty Plejad, wyjaz-
dy na rajdy, czy też wycieczki z na-
szymi dealerami, którzy mieli w da-
nym roku odpowiednie osiągnięcia. 
Również w zwykłej codzienności 
zdarzają się bardzo przyjemne dni, 
jeżeli coś w końcu się osiągnie, 
jeśli po długim czasie starań uda 
się załatwić jakiś temat, coś uda się 
zrobić. Dzień, który wspominam 
szczególnie, to taki, który bynaj-
mniej nie wydarzył się na początku 
naszej działalności, a w 2001 roku. 

Do Polski przy-
jechałem w lipcu 
1999 roku, a od 
sierpnia rozpoczę-
liśmy naszą dzia-
łalność. Pamiętam, 
że w pierwszym 
roku, przez 
kilka pierwszych 
miesięcy naszego 
funkcjonowania, 
sprzedaliśmy 
dwadzieścia dwa 
auta.
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Wtedy nagle, ni z tego, ni z owego 
świat poniekąd kompletnie zawalił 
się nam wszystkim. Obserwowa-
liśmy atak na World Trade Center, 
a informacje, które pojawiały się 
na jego temat, brzmiały zupełnie 
niewiarygodnie. Zadawaliśmy sobie 
pytanie: „Jak to w ogóle możliwe?”. 
Dokładnie pamiętam ten dzień. 
Wszyscy patrzyli w komputery 
i próbowali zrozumieć, co się dzieje. 
To był szok. Bezdyskusyjnie ko-
lejnym szokiem był 24 lutego tego 
roku. Oba te zdarzenia były bardzo 
negatywne, przy czym patrząc 
na nie dzisiaj, z perspektywy czasu, 
myślę, że ten 24 lutego był jeszcze 
gorszy niż 11 września.

A.J.: Wspomniał Pan wcześniej 
o wspaniałych ludziach, w tym 
współpracownikach, których pozna-
wał Pan w trakcie kierowania  Subaru 
Import Polska. Z jakiego wspólnego 
projektu, osiągnięcia, wyniku jest 
Pan dzisiaj najbardziej dumny?

W.R.: To jest bardzo, bardzo 
trudne pytanie, bo nie chodzi o to, 
czy jestem z czegoś dumny, czy 
nie. Uważam, że nie mam żad-
nych specjalnych powodów do 
tego, żeby być dumnym z jakichś 
konkretnych osiągnięć. To była 
normalna praca. Bardzo dużo 
satysfakcji daje mi natomiast to, 
że cały zespół, zarówno tutaj, 
jak i w dealerstwach, tak dobrze 
funkcjonuje, działa, że ludzie – 
jak dobrze rozumiem – mają do 
mnie zaufanie, wierzą, że jeżeli 
coś powiem, to będzie to zrobione. 
Sądzę, że budowanie zaufania 
zarówno w relacjach z naszy-
mi pracownikami, dealerami, 
ale i z klientami było głównym 
czynnikiem w naszej działalno-
ści. Nie będę twierdził, że wszyscy 
klienci mają do mnie zaufanie. By-
łoby to ewidentnym kłamstwem, 
a – jak powiedziałem – kłamać 
nie lubię i nie potrafię. Zdarzają 
się oczywiście kłopoty z takiej 

czy innej przyczyny. Natomiast 
sam fakt, że spotykam się z na-
szymi klientami na wspólnych 
wyjazdach, Subariadach czy też 
na Zlotach Plejad, i możemy tam 
wspólnie napić się piwa i się po-
śmiać, pokazuje, że chyba nie jest 
tak całkiem źle.

A.J.: Prowadzenie firmy to ciągłe 
wyzwania, czasem również pro-
blemy. Co w historii  Subaru Import 
Polska było najtrudniejsze?

W.R.: Trudno powiedzieć. Coś 
takiego zdarzyło się na samym po-
czątku naszej działalności. Mieli-
śmy wtedy siedzibę firmy w podzie-
miach hotelu Forum. Któregoś dnia 
przyszedł do nas smutny pan i po-
wiedział, że od jutra mamy czynsz 
za wynajem płacić jemu, a nie temu, 
który nam tę przestrzeń wynajął. 
Odpowiedziałem mu wtedy: „Mo-
mencik, sekundkę, nie rozumiem”. 
Następnie usłyszałem: „Ja repre-
zentuję firmę Wawel-Imos. Kupiliśmy 

ten hotel, jesteśmy jego właścicielem 
i od tej chwili macie Państwo nam 
płacić czynsz”. Ja na to: „Sekund-
kę, ale my mamy umowę i proszę 
o zrozumienie, ale tak na słowo, nie 
mogę nagle zacząć przekazywać 
pieniędzy na inne konto. Czy ma Pan 
na to jakieś dokumenty?”. Wtedy on 
kontynuował, że mam mu uwierzyć, 
bo jest dyrektorem, czy kimś tam 
innym, już w tej chwili dobrze nie 
pamiętam. Powiedział, że jeśli się 
na to nie zgodzę, to od przyszłego 

miesiąca będzie drożej. Odparłem 
mu: „Proszę pana, dopóki nie mam 
dokumentów, nie wolno mi czegoś 
takiego zrobić. W związku z tym jako 
dowód, że w jakimś stopniu panu 
wierzę, zaczniemy czynsz przeka-
zywać na konto powiernicze i jeżeli 
się to uprawomocni, to naturalnie 
państwo to otrzymacie”. Po kilku 
dniach zadzwonił do mnie pra-
cownik i powiedział mi, że nasza 
firma jest zamknięta. Ja na to: „Jak 
to zamknięta?”. Przyjechałem na-
tychmiast na miejsce i okazało się, 
że firma ochroniarska, która była 
przez nas zatrudniona, nie wpusz-
cza naszych pracowników do 
salonu. Wtedy zapytałem ich: „Mo-
mencik, czegoś tutaj nie rozumiem, 
przecież państwo są tu zatrudnieni 
przez nas?”. Wtedy szef ochronia-
rzy powiedział: „Owszem, jesteśmy 
przez państwa zatrudnieni po to, żeby 
was ochraniać. W naszej umowie nie 
jest natomiast napisane, że musimy 
was wpuszczać do salonu. Dostali-
śmy zlecenie od firmy Wawel-Imos, 
żeby was nie wpuszczać”.

A.J.: Sytuacja komiczna…
W.R.: Nie tyle komiczna, ile 

z moralnego i prawnego punktu wi-
dzenia niedopuszczalna. W związ-
ku z tym wezwaliśmy policję. Ta 
przybyła i spytała nas, czy mamy 
umowę na wynajem, co oczywiście 
potwierdziłem. Następnie spytali 
nas: „Czy w środku to są Wasze 
samochody?”, a ja oczywiście od-
parłem: „Tak”. „No to zbij pan tę 
kłódkę” – usłyszałem. W obecno-
ści policji firma ochroniarska nie 
odważyła się nam przeszkadzać, 
wezwałem mechanika, ten wziął 
piłę, przeciął kłódkę i weszliśmy 
do środka. Później i tak musieliśmy 
się wyprowadzić, ponieważ odcięto 
nam prąd i wodę, a w takich warun-
kach nie da się pracować. Ja nato-
miast miałem wytoczony proces 
o zniszczenie kłódki.

A.J.: Niemożliwe!
W.R.: Serio, jak najbardziej! Mało 

tego, z ostrożności procesowej – bo 
tak to się ładnie mówi – po jakimś 
czasie zgłosiłem się na policję z py-
taniem, czy przypadkiem nie po-
trzebują mnie jako świadka. Tym-
czasem oni nie znali mojego adresu 
i właśnie zamierzali wysłać za mną 
list gończy. Na szczęście zgłosiłem 
się sam i w związku z tym pan po-
licjant powiedział mi, że z drugim 
funkcjonariuszem odwiedzili już 
trzy sklepy i oszacowali wartość 
kłódki na trzydzieści pięć złotych. 
Zapytali, czy jestem gotów złożyć 
zeznania, na co odpowiedziałem: 
„Oczywiście, że tak!”. Wypytali 

mnie, kto zlecił zniszczenie kłódki. 
Przyznałem, że ja, nie mechanik 
i tak dalej… Później, notabene nie-
zgodnie z przepisami fiskalnymi, 
zapytałem go, czy aby na pewno 
policzył amortyzację tej kłódki. 
Po minie pana policjanta pozna-
łem, że on nie do końca rozumiał, 
o czym mówię, więc powiedziałem 
mu: „Dobra, dobra, żartuję, niech 
pan pisze trzydzieści pięć złotych”. 
Oczywiście nie myliłem się, bo nie 
dość, że on nie do końca rozumiał, 
co to jest amortyzacja, to tym bar-
dziej nie wiedział, że amortyzacja 
jest jednorazowa, czyli w takim 
przypadku natychmiast idzie 
w koszty. Kłódki nie amortyzujemy, 
bo jej wartość jest za mała. Potem 
odbył się proces i nawet nie byłem 
na niego wzywany celem składania 
zeznań. Pani sędzia wydała mi się 
bardzo rozsądną osobą – w uza-
sadnieniu oddalenia pozwu dała 
firmie mocno popalić, łącznie 
z tym, że stwierdziła, iż jest to próba 
nadużycia administracji państwo-
wej w celu osiągnięcia prywatnych 
celów. Tak czy owak miałem pro-
ces, a cała firma nie miała się gdzie 
podziać. Na szczęście kupiliśmy 
wtedy dosyć duży dom i przez chy-
ba półtora miesiąca działała u mnie 
w salonie. Podziwiam moją żonę, 
że to wytrzymała! Był to na pewno 
trudny moment, ale jednocześnie 
ciekawy i zabawny. Później mia-
łem nieco poważniejszy proces 
z innej przyczyny. Otóż skarbówka 
stwierdziła kiedyś, że nie odprowa-
dziliśmy VAT-u, co było niezgodne 
ze stanem faktycznym. Mógłbym 
długo na ten temat opowiadać. 
Powiem teraz tylko, że skarbówka 
była bardzo uparta. Ścigali mnie, 
a kiedy zostało to w pierwszej in-
stancji odrzucone, złożyli apelację. 
Sprawa ciągnęła się dwa lata… 
To było mocno stresujące. Kiedy 
w końcu skończyło się wyrokiem 
uniewinniającym, pani prokurator 
reprezentująca skarbówkę powie-
działa, że ona doskonale wie, iż to 
wszystko nie miało sensu. Byłem 
tym mocno zaskoczony i zapy-

Bardzo dużo 
satysfakcji daje 
mi natomiast to, 
że cały zespół, 
zarówno tutaj, jak 
i w dealerstwach, 
tak dobrze funkcjo-
nuje, działa, że lu-
dzie – jak dobrze 
rozumiem – mają 
do mnie zaufanie, 
wierzą, że jeżeli 
coś powiem, to 
będzie to zrobione. 
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tałem: „Pani wiedziała o tym, że to 
wszystko nie ma sensu? Pani zatruwa 
mi życie, wiedząc o tym, że jest to 
bezcelowe i że cały ten proces nie ma 
sensu?”. Odpowiedziała mi: „Tak. 
Czy Pan mi to kiedyś wybaczy?”, 
na co ja odparłem, że nie. Przyzna-
ję, powiedziałem jej: „Nie, tego pani 
nie wybaczę. Gdyby pani działała 
w dobrej wierze, to bym zrozumiał. 
Gdyby była pani przekonana o mojej 
winie, to bym zrozumiał. Jeżeli jednak 
w pełni świadomie zatruwa mi pani 
życie, nie mogę tego wybaczyć”. Ta 
cała sytuacja była naprawdę bardzo 
stresująca. Dostałem na przykład 
wezwanie na 27 grudnia. Święta za-
tem szykowały się naprawdę sym-
patyczne… Usłyszałem wtedy od 
prokurator: „No tak, ale ja też mam 
swojego szefa”. Powiedziałem jej, 
że to mnie kompletnie nie obchodzi, 
bo albo mamy kręgosłup moralny 
i jesteśmy za tym, co jest słuszne, 
albo widząc, że coś jest niesłuszne, 
nie boimy się szefa, tylko mówimy 
mu: „Szefie, to nie ma sensu, nie 
zgadzam się na to”. Nie można zga-
dzać się na to, żeby komuś niszczyć 
życie tylko dlatego, że boimy się 
własnego szefa! Podczas całej mojej 
kariery w Polsce to były właśnie te 
najbardziej stresujące chwile, kiedy 
nie do końca wiedziałem, o co cho-
dzi, a miałem jednocześnie świa-
domość, że nie popełniłem żadnego 
błędu. Mało tego, jeżeli chodzi 
o rozliczenia fiskalne, mieliśmy 
zewnętrzne biuro księgowe.

A.J.: Firma to ludzie. Wierzę, 
że w tych trudnych chwilach mógł 
Pan liczyć na wsparcie otoczenia. 
Mówił Pan o zaufaniu, szczerości. 
Czym jeszcze przez te wszystkie lata 
kierował się Pan w doborze swoich 
współpracowników? Czy dzisiaj jest 
Pan spokojny, że pozostawia  Subaru 
Import Polska w dobrych rękach?

W.R.: Oczywiście, jestem o tym 
przekonany. Gdybym nie był, wy-
stąpiłbym do właściciela o prze-
dłużenie kontraktu do momentu, 
kiedy wszystko będzie właściwie 
poukładane. Sprawa jest relatyw-

nie prosta. To, co robimy, rzutuje nie 
tylko na dobrobyt czy pewną pracę 
naszych pracowników. Od nas uza-
leżniona jest także znaczna liczba 
dealerów i ich pracowników. Ozna-
cza to, że gdybyśmy nagle zaczęli 
wyczyniać jakieś cuda, które spo-
wodowałyby poważne zagrożenie, 
ucierpiałoby wielu innych ludzi, 
którzy – tak jak mówię – są pośred-
nio, ale jednak od naszych działań 
zależni. Dlatego też było mi bardzo 
przykro w tym roku, gdyż na skutek 
różnych problemów logistycznych 
dostaliśmy zdecydowanie mniej 
aut, niż chcielibyśmy otrzymać. 
Sytuacja jest relatywnie trudna. 
Wprawdzie dzięki temu, że jest ich 
za mało, nie ma konkurencji ce-
nowej i to jest akurat nieco lepsze. 
Dobre jest to, że mamy potwierdzo-
ne zdecydowane podwyższenie 
dostaw na rok następny. Jako ten, 
który tę firmę zakładał, nie mam 
więc obaw, że odejdę w momencie, 
w którym nie będzie widać jasnych 
perspektyw, i że wśród dealerów 
pojawią się opinie typu: „No tak, jest 
źle, to odchodzi”. Tak jak mówiłem, 

moje przejście na emeryturę nie 
ma żadnego związku z tym, czy jest 
dobrze, czy jest źle, lecz z wiekiem 
i określonymi regułami gry. Na-
tomiast na spotkaniu z dealerami 
z wielką przyjemnością poinformo-
wałem ich, że oczekujemy zdecy-
dowanej poprawy sytuacji. Ważne 
jest to, że w dalszym ciągu będą 
mieli jako partnerów ludzi, którzy 
wyznają tę samą filozofię. I tu moż-
na powiedzieć, że zdecydowanie 

tak będzie. Zarówno Grzegorz 
Dądela, jak i Paweł Latała to osoby, 
które pracują ze mną już od bardzo 
wielu lat i doskonale się rozumiemy. 
Są fantastycznie przygotowani do 
pełnienia nowych funkcji. Jestem 
przekonany, że przyszły rok będzie 
lepszy niż aktualny dla całej sieci 
dealerskiej i dla firmy.

A.J.: Powiedział Pan o spodziewanym 
zwiększeniu dostaw samochodów. 
Szaleje jednak inflacja, borykamy 
się z drożyzną, portfele Polaków 
są coraz mniej zasobne, a za naszą 
granicą toczy się wojna. Te problemy 
szybko nie znikną. Co w obliczu tych 
wszystkich kryzysów doradziłby Pan 
tym, którzy teraz przejmą Pana obo-
wiązki i odpowiedzialność za firmę?

W.R.: Tego typu rad udzielam 
poufnie. Nie będę tego publikował. 
(śmiech) Jest jednak zupełnie oczy-
wistym, że są dorośli i sami wiedzą, 
co robić, a sam fakt, że tak dobrze 

nam się współpracuje, świadczy 
o tym, że myślimy tymi samymi 
kategoriami i wyznajemy te same 
wartości. Oni nie potrzebują rad 
ode mnie! W każdym razie, jak 
najbardziej, pozostajemy w kon-
takcie, znają mój numer telefonu, 
mają mój adres mailowy. Nie będzie 
żadnego problemu, by umówić się 
ze mną na spotkanie czy rozmowę. 
Już w tej chwili pan Paweł aranżuje 
spotkanie z moderatorami Forum, 
próbuje umówić nas na styczeń. 
Będę miał teraz dużo wolnego 
czasu, na pewno więc się pojawię. 
(śmiech)

A.J.: Czy jest coś, czego nie zdążył 
Pan jeszcze zrealizować w ramach 
 Subaru Import Polska, o czym 
nadal Pan marzy i pokłada nadzieję, 
że uda się to Pana następcom?

W.R.: Powiem inaczej. Udało 
nam się zrealizować pewne zada-
nia i pozyskać tych klientów, którzy 

myślą o dynamice, ale i o bezpie-
czeństwie. Od samego początku 
temat bezpieczeństwa był dla nas 
bardzo istotny i staraliśmy się, 
aby nasi klienci też go doceniali. 
Stąd też wzięły się między innymi 
szkolenia w Szkole Jazdy  Subaru. 
Patrząc na statystyki w Polsce, 
muszę powiedzieć, że nastąpiła 
bardzo wyraźna poprawa sytuacji 
na polskich drogach. Mógłbym 
marzyć, aby poza aktualnie posia-
daną przez nas paletą modelową 
powróciły bardziej dynamiczne 
warianty samochodów dla klien-
tów, którzy mają takie oczekiwania. 
Niestety regulacje dotyczące emisji 
CO2 troszeczkę zrobiły nam wbrew, 
ale myślę, że z czasem pojawią się 
odpowiednie rozwiązania tech-
niczne i że ja, już jako klient, będę 
miał okazję skorzystać z nowych, 
dynamicznych modeli  Subaru. 
Nie zmienia to faktu, że aktualnie 
coraz częściej występują ograni-

Zarówno Grzegorz 
Dądela, jak i Paweł 
Latała to osoby, 
które pracują ze 
mną już od bardzo 
wielu lat i doskona-
le się rozumiemy. 
Są fantastycznie 
przygotowani do 
pełnienia nowych 
funkcji. Jestem 
przekonany, że 
przyszły rok będzie 
lepszy niż aktualny 
dla całej sieci 
dealerskiej i dla 
firmy.
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czenia prędkości, a jednocześnie 
mamy zdecydowanie lepszą sieć 
dróg szybkiego ruchu, które wbrew 
pozorom wcale nie wymagają szyb-
kich samochodów. Gdy jedziemy 
ze stałą prędkością czy to 120, 
czy to 140 kilometrów na godzi-
nę, każdy z samochodów, które 
mamy w ofercie, zupełnie dobrze 
sobie na tych drogach radzi. Coraz 
rzadziej istnieje potrzeba wyko-
rzystania gwałtownych przyspie-
szeń na drogach pobocznych. Sieć 
infrastruktury w Polsce w ciągu 
tych 23 lat poprawiła się w sposób 
diametralny. Sport motorowy na ba-
zie standardowych samochodów 
(a w takich kategoriach startowali-
śmy) już nie powróci. Tutaj nie ma 
na co specjalnie liczyć. Prawdo-
podobnie powróci natomiast Zlot 
Plejad, ale podjęcie takiej decyzji 
będzie należało już do moich na-
stępców. W każdym razie jesteśmy 
na to przygotowani. Przypusz-
czam jednak, że odbędzie się on 

na mniejszą skalę, bo w ciągu ostat-
nich kilku lat przerwy parę osób 
się wykruszyło, a jednocześnie 
z powodu ograniczeń produkcji 
samochodów przybyło nam mniej 
nowych użytkowników  Subaru.

Czy miałem jakieś supercele do 
zrealizowania? Nie. Tak naprawdę 
patrzyłem na to, co możemy zrobić 
i w jakim terminie. Starałem się, 
żeby nasze samochody odpowiada-
ły temu, co chcemy. Czasami mieli-
śmy inne specyfikacje niż koledzy 
zza zachodniej granicy, a jeżeli była 
taka możliwość, to były one raczej 
lepsze i bezpieczniejsze. Poza tym 
mamy bardzo dobrą współpracę 
z Japonią i z kolegami z Niemiec. 
Nie ma jakichś wielkich cudów, 
których można by oczekiwać. Je-
steśmy marką niszową i taką pozo-
stajemy. Naszą wadą jest to, że ni-
gdy nie będziemy na pierwszych 
stronach gazet, przynajmniej w sta-
tystykach. Zaleta natomiast jest 
taka, że rzeczywiście mamy dobre 
relacje z klientami. Pamiętam, jak 
swego czasu podczas wywiadu 

ktoś zapytał mnie, jak nasze klient-
ki oceniają samochody  Subaru i czy 
wolą te szybsze, czy wolniejsze. 
Dużo mówiło się wtedy o Imprezie, 
samochodach sportowych, a nasza 
sprzedaż była wówczas jeszcze 
na niskim poziomie. W związku 
z tym odpowiedziałem, że 50% pań 
woli auta szybkie, a drugie 50% woli 
te wolniejsze. Wtedy zagadnięto 
mnie, czy wykonywaliśmy na ten 
temat jakieś badania marketin-
gowe. Odpowiedziałem, że nie, 
że ja po prostu obie te panie znam. 
(śmiech)

A.J.: Użytkownicy  Subaru to 
szczególna grupa ludzi. Wielokrotnie 
wypowiadał się Pan o nich z dumą, 
przez lata poznawał osobiście, 
doskonale zbadał Pan profil klienta 
marki w naszym kraju. Czy na prze-
strzeni lat ten profil się zmieniał?

W.R.: Myślę, że obecnie jest nieco 
większy nacisk na bezpieczeń-
stwo i przygodę, a nieco mniejszy 
na sport. Jest to oczywiście również 
uwarunkowane paletą modelową. 
Część naszych niegdysiejszych 
klientów, którzy w oczekiwaniu 
na dynamikę samochodu, której 
w dzisiejszych czasach nie jesteśmy 
w stanie zaoferować, odeszło do 
innych marek. Cieszy mnie nato-
miast fakt, że bardzo wielu z nich 
nadal pozostaje z nami w kontak-
cie, czy to poprzez Forum, czy za 
pośrednictwem Facebooka. To 
świadczy o tym, że ta nasza spo-
łeczność jednak zachowuje pewne 
sentymentalne związki. Z natury 
rzeczy bardzo nas to cieszy. Z kolei 
pewna część naszych klientów 
odeszła od marki, ale zdążyła zara-
zić się podróżami i w dalszym ciągu 
się nimi cieszy. Kiedy jestem z nimi 
w kontakcie, z przyjemnością patrzę 
na ich piękne zdjęcia z dalekich kra-
jów. To wspaniałe móc widzieć, jak 
udało się nam część z nich zarazić 
pasją do przygody, do przeżywania 
życia, a nie do tego, żeby tylko jakoś 
tam przez nie przejść, niczego nie 
zauważając. Jeżeli udało się nam 
część naszych klientów zarazić 
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Jesteśmy marką 
niszową i taką po-
zostajemy. Naszą 
wadą jest to, że ni-
gdy nie będziemy 
na pierwszych 
stronach gazet, 
przynajmniej 
w statystykach. 
Zaleta natomiast 
jest taka, że rze-
czywiście mamy 
dobre relacje 
z klientami.
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świadomością tego, jak ważne jest 
bezpieczeństwo, to też możemy być 
z tego zadowoleni.

A.J.: Pana relacje z klientami są 
wyjątkowe. Niejednokrotnie osobi-
ście doradzał Pan kierowcom przy 
zakupie nowego samochodu, służył 
wskazówkami na wspomnianym 
Forum  Subaru, spotykał się i rozma-
wiał z użytkownikami  Subaru na Zlo-
tach Plejad, przeżywał razem z nimi 
emocje podczas wspólnych dalekich 
podróży w ramach Subariad. Co 
chciałby Pan powiedzieć im dzisiaj?

W.R.: Bądźcie tacy, jacy jesteście!

A.J.: Czy mimo przejścia na emery-
turę pozostawi Pan im jakąkolwiek 
możliwość dalszego kontaktu 
z Panem, choćby wirtualnego poprzez 
Forum? Czy nadal będą mogli korzy-
stać z Pana wiedzy i doświadczenia?

W.R.: Podobno nie zamierzają 
mnie z Forum wyrzucić. W dalszym 
ciągu tam pozostanę. Jedyne, nad 
czym pracujemy, to kwestia nicka. 
Mój aktualny nick to Dyrekcja. 
Dyskutujemy, czy w przyszłości po-
winienem posługiwać się nickiem 
Ex-Dyrekcja, czy jakimś innym. 
Na Forum na pewno będę od czasu 
do czasu zaglądał, ale już nie będę 
musiał odpowiadać na trudne pyta-
nia. To oczywiście zostawię swoim 
następcom. Nie mogą mieć przecież 
samych przyjemności, muszą też 
mieć jakieś obowiązki! (śmiech)

A.J.: Czy mimo rozstania 
z firmą nie rozstanie się Pan 
z samochodami  Subaru?

W.R.: Nie. Mamy Legacy, które 
w dalszym ciągu chcemy zatrzy-
mać. Pochodzi ono z tych czasów, 
kiedy auta były jeszcze nieco 

szybsze. Jest 3-litrowe. W tej chwili 
będziemy nabywać również jeszcze 
inne  Subaru. Z samochodem, który 
zamierzamy kupić, łączy małżonkę 
i mnie nić osobistej sympatii. Po-
dróżowaliśmy nim między innymi 
do Gruzji. Będzie to zatem Forester, 
który pojawiał się na wielu Subaria-
dach i na licznych zdjęciach. Myślę, 
że samochody  Subaru pozostaną 
z nami jeszcze na długo.

A.J.: Wielokrotnie uczestniczył 
Pan we wspomnianych dalekich 
wyprawach za sterami  Subaru. 
Czy ma Pan jakąś niezrealizowaną 
dotychczas podróż marzeń, którą 
chciałby odbyć teraz, na emeryturze, 
jeśli oczywiście czasy na to pozwolą?

W.R.: Będzie to każda podróż, 
podczas której pojedziemy w inte-
resujące miejsca wspólnie z żoną. 
Nie mamy określonego jednego 

kierunku. Zapewne bardzo chęt-
nie pojechalibyśmy jeszcze kiedyś 
ponownie do wspomnianej Gruzji. 
Wiem, że jest tam jeszcze wiele 
miejsc do obejrzenia, a jednocześnie 
chcielibyśmy przypomnieć sobie 
fantastyczne zakątki, w których już 
byliśmy. Po moim pobycie na Krymie 
w 2013 roku chciałem pokazać go 
kiedyś żonie, ale pewne duże pań-
stwo uniemożliwiło powtórzenie tego 
wyjazdu. Podobało mi się też na Kau-
kazie Północnym, w Czeczenii czy 
Dagestanie. I znowu to samo duże 
państwo, na skutek swoich działań, 
uniemożliwiło tego typu wyjazdy. 
Być może zatem teraz wybierzemy 
się na przykład do Norwegii. Świat 
jest, jaki jest. Musimy stale patrzeć, 
co się zmienia i analizować, dokąd 
możemy się udać. A tak bardzo, bar-
dzo na luzie byłoby miło móc znowu 
wybrać się w jakąś wyprawę stat-
kiem po rzece. Na morzu te statki są 
dla mnie za duże. Na rzekach nato-
miast jest się na takim statku w swo-
im własnym pokoju hotelowym, a za 
sięgającym do ziemi oknem przesu-
wa się cudny krajobraz. Taką wy-
cieczkę zrealizowaliśmy już kiedyś 
i było naprawdę bardzo fajnie. Myśle-

liśmy o tym, żeby teraz popłynąć po 
Dnieprze, ale… to też jest niemożliwe. 
(śmiech) Zobaczymy.

A.J.: Przejście na emeryturę to 
nie tylko czas podsumowań, lecz 
również pytania o przyszłość, 
czasami wątpliwości. Czy jest 
coś, czego się Pan obawia?

W.R.: Jeżeli chodzi o mnie – nie. 
Mimo wszystko w dalszym ciągu 
pracuję i w związku z tym nie mam 
czasu zastanawiać się nad tym, co 
robić na emeryturze. Mamy pewne 
plany, zobaczymy, na ile uda się je 
zrealizować. Bez pośpiechu. Nie 
jest tak, że jestem teraz pod presją 
i muszę nagle znaleźć jakąś nową 
filozofię życia. Zdecydowanie nie.

A.J.: Bardzo wiele numerów „Plejad” 
otwierał Pan swoimi wstępniakami, 
wspaniałymi felietonami. Zdążyliśmy 
się do nich przyzwyczaić. Czy możemy 
liczyć na to, że nadal będzie Pan publi-
kował na łamach naszego Magazynu?

W.R.: Na pewno nie wstępniaki, 
bo te nie będą mi już przysługiwały. 
Ostatnimi czasy tych wstępniaków 
było zresztą troszeczkę mniej. Przy-
czyna tego jest relatywnie prosta. 

Stało się tak na skutek zdarzeń 
zewnętrznych. Była pandemia, póź-
niej wybuchła wojna za naszą gra-
nicą. Miałem okazję doświadczyć 
tego bezpośrednio, kiedy z granicy 
odbierałem uchodźców, którzy póź-
niej przez jakiś czas u nas mieszkali. 
Wesołych tematów, z których można 
by pożartować i trochę zakpić, jest 
teraz niestety dużo mniej, a raczej 
w tym kierunku starałem się pisać 
moje teksty. Zawsze poprzez nie 
chciałem zwrócić uwagę na jakąś 
bolączkę, niekoniecznie w tonie 
bardzo na serio. A zatem nie są to te-
raz wesołe czasy i nie mówię o stre-
fie stricte ekonomicznej, bo jako 
emeryt nie mam już dużych potrzeb. 
Dodatkowo okazuje się, że klimat 
dyskusji publicznej jest tak dalece 
zażarty, że również do zagadnień 
politycznych trzeba już w tej chwili 
podchodzić relatywnie ostrożnie, bo 
ludzie nie chcą na te tematy żarto-
wać. Jeżeli ktoś opowie się za lewą 
czy prawą stroną – i mówię tutaj 
bardzo symbolicznie, bo ja nie wiem, 
która w tym kontekście jest lewa, 
a która prawa – oni od razu uważają 
tego kogoś za swojego wroga. Nie 
rozumiem tego, bo uważam, że moż-
na śmiało krytykować i jednych, 
i drugich, jeżeli coś, za przeprosze-
niem, zepsują. Nie powinno jednak 
obrażać się kogokolwiek poprzez 
jakieś absolutnie idiotyczne memy. 
Niektóre z nich są fajne, ale bardzo 
wiele wręcz nie przystoi. I niestety 
muszę z dużym bólem powiedzieć, 
że jakościowy poziom dyskusji 
politycznej w naszym kraju jest 
na zupełnie innym poziomie niż 
tej w Niemczech, którą to również 
na bieżąco obserwuję. Tam w dal-
szym ciągu odbywa się ona z zacho-
waniem kultury, z zachowaniem 
argumentów merytorycznych, a nie 
argumentów ad personam. W Pol-
sce natomiast, jeśli powie się coś 
w odniesieniu do jednej czy drugiej 
strony, pod adresem PIS-u czy PO, 
cokolwiek, to odpowiedź od razu 
brzmi: „Jesteś idiotą”, albo dużo 
gorzej. Bez żadnego uzasadnienia. 
Nie rozumiem tego, bo przecież 

Na pewno nie będę 
pisał wstępniaków, 
bo te nie będą mi 
już przysługiwały. 
Ostatnimi czasy 
tych wstępniaków 
było zresztą 
troszeczkę mniej. 
Stało się tak na 
skutek zdarzeń 
zewnętrznych. 
Była pandemia, 
później wybuchła 
wojna za naszą 
granicą. Weso-
łych tematów, 
z których można 
by pożartować 
i trochę zakpić, 
jest teraz niestety 
dużo mniej, a raczej 
w tym kierunku 
starałem się pisać 
moje teksty.
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wydawałoby się, że jesteśmy naro-
dem myślącym. Kiedy obserwuję 
jakiekolwiek dyskusje w internecie, 
czy nawet i w telewizji, to nachodzą 
mnie bardzo duże wątpliwości. No, 
ale czy mogę napisać we wstępnia-
ku: „Nachodzą mnie wątpliwości co 
do inteligencji Polaków”? Przecież 
to nie wypada! (śmiech) Nie bardzo 
też mógłbym to uczynić, bo jako 
firma musimy być neutralni. Wiem 
na przykład, że niektórzy z naszych 
pracowników mają zupełnie inne 

poglądy polityczne niż ja, ale to 
w żaden sposób nie wpływa na oce-
nę ich pracy. Oni prywatnie mogą 
myśleć, co chcą. Jeżeli w pracy 
rzetelnie wykonują swoje obowiązki 
i nie usiłują nikogo przekonać do 
swoich racji, to jest to absolutnie 
lege artis. Wychodzę z założenia, 
że mamy wolność słowa. Każdy ma 
prawo do swoich poglądów, ale nie 
ma prawa do tego, żeby je narzucać 
innym. Tymczasem tak właśnie 
dzieje się nie tylko w dyskusji pu-

blicznej, ale również w jakiejś części 
w naszym prawodawstwie. Jest to 
dla mnie niezrozumiałe.

A.J.: Zapewne nie tylko ja, ale wielu 
czytelników „Plejad” życzyłoby 
sobie, aby te czasy w końcu się 
zmieniły, żeby na świecie było 
spokojnie, żeby znowu były tematy, 
z których można pożartować, 
lekkie i przyjemne, żebyśmy nadal 
mogli liczyć na Pana komentarz 
rzeczywistości i na to, że od czasu 

do czasu w „Plejadach” ukaże się 
felieton Pana autorstwa.

W.R.: Bardzo ładnie podsumowała 
Pani i wyraziła moje oczekiwania 
odnośnie do emerytury. Faktycznie 
życzę sobie, aby na świecie znowu 
było spokojnie, aby zakończyła się ta 
cała zabawa z inflacją, abyśmy mogli 
wrócić do normalnego, demokra-
tycznego, spokojnego życia i bardziej 
stresować się tym, jaki będzie wynik 
w piłce nożnej, niż tym, czy nad na-
szymi głowami przeleci jakaś rakieta.

A.J.: Cieszę się, że udało mi się te 
oczekiwania rozszyfrować! Co dzisiaj, 
w przededniu swojej emerytury 
chciałby Pan powiedzieć naszym 
wiernym czytelnikom? Czy może 
ich Pan zapewnić, że „Plejady” 
nadal będą się ukazywały?

W.R.: Jest to zupełnie oczywi-
ste i tutaj absolutnie nic się nie 
zmienia. Tak jak powiedziałem 
wcześniej, nadajemy z kolegami 
dokładnie na tej samej fali. A co 
chciałbym dzisiaj przekazać 

naszym wiernym czytelnikom, 
a również i tym niewiernym, oka-
zjonalnym? (śmiech) Otóż, moje 
odejście niewiele zmienia lub też 
prawie nic.

A.J.: Tej myśli będziemy się zatem 
trzymać, z niecierpliwością czekając 
na kolejne spotkanie z Panem 
czy to na łamach „Plejad”, czy 
gdzieś na trasie kolejnej podróży. 
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

W.R.: Dziękuję bardzo.
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ZAPOMNIANY KLASYK
 Subaru SVX wygląda trochę jak myśliwiec. Albo jak statek kosmiczny. Na ulicy budzi 
sensację, a przechodnie bez przerwy pytają, co to za model. Rafał ze spokojem odpowiada 
na pytania, a potem włącza ulubione płyty i jedzie przed siebie, szeroko się uśmiechając.

TEKST I ZDJĘCIA: PIOTR CIECHOMSKI

24 25

PASJE

Wszystko zaczęło się 
od… czterodrzwiowej 
Syreny. Z okrzykiem 

zawiadamiającym, że właśnie taki 
samochód stoi na ulicy, sześcioletni 
Rafał wbiegł do domu. „To niemoż-
liwe, takiego modelu przecież nie 
ma!” – odparł jego tata. A jednak. 

Ktoś wykonał przeróbkę i stworzył 
Syrenę z dodatkową parą drzwi, 
a potem zaparkował nią w okolicy. 
To najwcześniejsze związane z au-
tami wspomnienie bohatera tego 
artykułu. Chyba nie ma nic dziw-
nego w tym, że polubił nietypowe 
samochody…

Motoryzacyjna droga Rafała 
Pazury zaczęła się od Toyoty 
Celici z 1989 roku. Odkupił ją od 
pierwszego właściciela na przeło-
mie wieków. Potem miał jeszcze 
m.in. Volkswagena Golfa Cabrio. 
Lubił często zmieniać samochody. 
Najpierw jeździł leciwymi egzem-

plarzami, a potem skierował się 
w stronę nowych aut, zapewnia-
jących może mniej emocji, ale za 
to więcej spokoju. Sporo z nich 
sprawdził także służbowo, bo jako 
dziennikarz przez lata zajmował 
się testowaniem samochodów. 
Co z  Subaru w jego garażu? Pierw-
szy był Outback z 2007 roku, 
kupiony jako sześcioletni. „Jego 
poprzedni właściciel stał się potem 
moim dobrym kumplem” – wspo-
mina Rafał. „Kiedy trafiłem na eg-
zemplarz od pasjonata marki, który 
dbał o niego tak samo, jak ja dbam 
o swoje cztery kółka, nie miałem 

wyboru” – dodaje. Wspomnienie 
podniesionego kombi z logo z Ple-
jadami do dziś wywołuje uśmiech.

Ale gdy Rafał zaczął szukać 
samochodu klasycznego, „na nie-
dzielę”,  Subaru wcale nie było 
jego pierwszym pomysłem. Mało 
tego – bohater artykułu przyznaje, 
że w ogóle zapomniał, że SVX… 
istniał. Przeglądał ogłoszenia 
z youngtimerami i prawie zde-
cydował się na Saaba 900 Turbo 
Aero z 1989 roku. Nie dotarł jednak 
na oględziny „Szweda”, bo w gło-
wie zawróciła mu Japonia. Zauwa-
żył anons z SVX-em, zadał sobie 

pytanie: „co to jest?!”, a potem 
pognał do sprzedającego.

Okazało się, że nietypowe coupé 
jest częścią większej kolekcji rzad-
kich aut, sprzedawanej z powodu 
wyjazdu właściciela z kraju. Auto 
jest – co rzadkie – w specyfikacji 
europejskiej i zostało sprowadzone 
9 lat wcześniej ze Szwajcarii. Po-
siadacz długo szukał egzemplarza 
w takim stanie i w takiej kolory-
styce. SVX-y często (o ile można 
używać takiego słowa w przypad-
ku tak egzotycznego modelu) są 
bordowe albo turkusowe. Szary 
metalik to rarytas.



Auto pochodzi z 1992 roku, 
więc ma za sobą już trzydziestkę. 
Pokonało przez ten czas zaledwie 
108 tysięcy kilometrów. Ostatnio 
kilometry na liczniku przybywały 
w wyjątkowo niespiesznym tempie. 
W 2020 roku poprzedni kierowca 
pokonał nim tylko 500 kilometrów, 
a przez ostatnie 4–5 lat łącznie wóz 
przejechał ok. 4–5 tysięcy kilo-
metrów. To jednak nie sprawiało, 
że ktoś odkładał tu na później 
czynności serwisowe. Serwisy 
olejowo-filtrowe były wykonywane 
z godną podziwu regularnością. 
Posiadacz SVX-a miał zasadę: 
„nieważne, jaki dystans zrobiłem 
w danym roku, serwis się należy” – 
podkreśla Rafał. Nie miał wątpliwo-
ści, że warto kupić ten egzemplarz. 
„W pakiecie” otrzymał kontakt do 
zaprzyjaźnionego mechanika, któ-

ry dobrze zna się na technicznych 
zawiłościach tego rzadkiego mo-
delu. A to w przypadku SVX-a na-
prawdę ważne.

 Subaru ma za sobą karierę 
trwającą od trzech dekad, ale stan 
jego zużycia – zarówno jeśli chodzi 
o podzespoły mechaniczne, jak 
i lakier albo podwozie – przypomi-
na raczej 4–5-letni samochód. „Jest 
niebywale doinwestowane mecha-
nicznie” – wspomina nowy, szczę-
śliwy właściciel. Ma udokumento-
waną historię. A co do historii…

 Subaru SVX zadebiutowało 
w 1991 roku. Nie było pierwszym, 
futurystycznie stylizowanym 
coupé marki, bo bezpośrednim po-
przednikiem tego samochodu było 
XT z fantastycznymi, wysuwanymi 
reflektorami. SVX został narysowa-
ny przez Giorgetto Giugiaro. 

Długie (4,62 m) nadwozie charakte-
ryzowało się świetnym współczynni-
kiem oporu powietrza. Sylwetka mo-
gła kojarzyć się z myśliwcem, zwłasz-
cza dzięki charakterystycznym, 
dzielonym mniej więcej w dwóch 
trzecich swojej wysokości szybom 
bocznym. Po wciśnięciu przycisku 
otwiera się tylko dolna część.

SVX mieści – wraz z kierowcą – 
cztery osoby, choć najlepiej nada 
się do dalekich podróży we dwoje. 
Futurystyczną karoserię w ruch 
wprawia jednostka 3.3 H6 o mocy 
230 KM. Pozwala  Subaru na osią-
gnięcie 100 km/h w nieco ponad 
siedem sekund (choć niektóre 
dane mówią o ośmiu) – zwłaszcza 
że moc trafia tu, tradycyjnie dla 
marki, na cztery koła, więc auto 
przyspiesza skutecznie nieza-
leżnie od warunków. Za zmianę 
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 Subaru SVX ma 
za sobą karierę 
trwającą od trzech 
dekad, ale stan 
jego zużycia – za-
równo jeśli chodzi 
o podzespoły 
mechaniczne, jak 
i lakier albo pod-
wozie – przypomi-
na raczej 4–5-letni 
samochód.



biegów odpowiada „automat” 
o czterech przełożeniach. Nie było 
SVX-ów z manualną skrzynią, 
co być może martwi niektórych 
miłośników dynamicznej jazdy. 
Ale w tym wypadku mówimy 
o klasycznym gran turismo.

Sylwetka ala myśliwiec robiła 
wrażenie, ale SVX nie stał się ryn-
kowym hitem – głównym powodem 
była tu naprawdę wysoka cena. 
Do 1996 roku, kiedy model zszedł 
z rynku (tym razem bez następcy), 
powstało 24 500 sztuk. Po europej-
skich drogach jeździ około dziesięć 
procent z tej liczby. Najwięcej na-
bywców decydowało się na  Subaru 
coupé w Stanach Zjednoczonych. 
Z kolei na rodzimym japońskim 
rynku model funkcjonował pod 
nazwą Alcyone SVX.

Co w swoim samochodzie naj-
bardziej lubi Rafał? „Generowanie 
emocji” – odpowiada. Wspomina, 

że nawet najnowsze auta z wysokiej 
półki, które miał okazję poznać, nie 
dorastają SVX-owi do pięt w pod 
tym względem. Na emocje składa 
się sporo czynników.  Subaru nie 
jest idealne. To byłoby przecież 
nudne! Jego skrzynia biegów jest 
dość „leniwa” w działaniu i bar-
dzo nie lubi ostrych podjazdów 
i agresywnej jazdy. Ale zalet ma 
o wiele, wiele więcej. Zaczyna się 

od przyjemnego dla oka wyglądu 
(„jak widać, mój SVX nie ma orygi-
nalnych kół, ale większe, dobrane 
z pietyzmem”). Warto docenić też 
uzależniający odgłos BOXERA. 
No i przyjemne uczucie obcowania 
z dobrej jakości materiałami w środ-
ku („alcantara, którą wyłożona 
jest połowa deski rozdzielczej, jest 
świetna – jakbym głaskał jedwab-
ną pościel”). Na dodatek, jeszcze… 
zapach wnętrza. „Chętnie kupiłbym 
w jakiejś tubce taki zapach do swo-
jego drugiego auta, którym jeżdżę 
na co dzień” – uśmiecha się Rafał.

SVX zdecydowanie nie służy 
na co dzień. Rafał wyprowadza go 
z garażu w pogodne dni, by pojeź-
dzić po okolicy w niespiesznym 
tempie i posłuchać muzyki z płyt 
CD. Zestaw audio brzmi tu dosko-
nale, a zmieniarka na 12 krążków 
pozwala na zabranie w podróż całej 
dyskografii ulubionego artysty. 

„Auto mam od marca tego roku. 
Odpalam je raz na tydzień albo dwa 
i staram się zrobić około 40–50 ki-
lometrów. W sam raz, by silnik 
się rozgrzał, olej popracował, i tak 
dalej… Łapię się jednak, że szukam 
pretekstów, by jeździć więcej. Od za-
kupu przejechałem nim 1500 km. 
To o tysiąc więcej niż u mojego po-
przednika przez rok. Muszę wyha-
mować…” – opowiada właściciel.

Czy rzeczywiście warto wyhamo-
wać z cieszeniem się swoim youngti-
merem? Trudno powiedzieć, ale jed-
no jest pewne: ważne, by kierowcy 
jeżdżący w okolicy SVX-a zawsze 
byli w stanie zatrzymać się na czas. 
Jak wskazuje Rafał, największym 
problemem w przypadku tego mo-
delu jest słaba dostępność części 
blacharskich. Ewentualna stłuczka 
oznacza czekanie i ściąganie drogich 
elementów z drugiego końca świata. 
„Części eksploatacyjne, takie jak 
klocki, tarcze czy końcówki drążków 
są do dostania i kosztują normalne 
pieniądze. Gorzej z lampami czy błot-
nikami…” – opowiada właściciel.

Jaki los czeka jego SVX-a? 
Na szczęście wygląda na to, że jak 
najlepszy. „Moim celem jest utrzy-
manie auta w takim stanie, by cie-
szyło oko i radowało zmysły. A może 
mój syn – obecnie 14-letni – kiedyś 
przejmie go ode mnie? Ale na pew-
no nie dostanie go jako swojego 
pierwszego auta…” – podkreśla 
szczęśliwy właściciel. Dodaje też, 
że w jego głowie powoli pojawia się 
myśl o zakupie kolejnego klasyka. 
Koniecznie z odtwarzaczem CD…

Zestaw audio 
brzmi tu doskonale, 
a zmieniarka na 
12 krążków po-
zwala na zabranie 
w podróż całej 
dyskografii ulubio-
nego artysty. 
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JAPOŃSKI SCYZORYK
Pierwsze jazdy były króciutkie – ot, poznaliśmy się i tyle. Ale teraz spędziłem z nowym 
 Subaru tydzień i mam sporo spostrzeżeń, którymi się chętnie podzielę.

TEKST: MACIEJ PERTYŃSKI

30 31
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Wrażenie pozostało iden-
tyczne: zwarta, kompak-
towa, nowoczesna, silnie 

przeszklona, interesująco awangar-
dowa, kanciasta, ale nie ostra syl-
wetka, proporcjonalnie duże koła, 
nietypowo daleko w przód sięgająca 
przednia szyba, wielkie drzwi. 

Trzeba podejść bliżej, by zrozumieć, 
jak te wszystkie cechy oszukują 
optycznie: bo auto jest zaskakująco 
duże, choć daleko mu do przytła-
czania ogromem. Jest dokładnie tej 
samej wielkości, co rywale w tym 
świeżo powstałym segmencie, roz-
rastającym się w iście zapierającym 

dech w piersiach tempie. Pięcio-
drzwiowe nadwozie jest tu i wzor-
cem, i standardem, cechy crosso-
vera o sporym prześwicie i dużych 
kołach to najwyraźniej wymóg ryn-
ku – klienci najchętniej wybierają 
ten typ samochodów w większości 
segmentów, a akurat ten segment, 

w którym zaczyna działać  Subaru 
Solterra, po prostu musi spełniać 
maksimum klientowskich wy-
magań. Wymagań, nie potrzeb, bo 
crossover to z założenia samochód, 
który po prostu jest czymś w rodzaju 
szwajcarskiego scyzoryka. Potrafi 
niemal wszystko i w każdej sytuacji 
zaoferuje swemu użytkownikowi 
wsparcie. A więc to auto wybierane 
zgodnie z zasadą: „lepiej mieć i nie 
potrzebować, niż potrzebować i nie 
mieć”. Mowa oczywiście przede 
wszystkim o terenowych trybach 
napędu na cztery koła.

Ale oczywiście nie tylko dlate-
go. Nie wolno ani zapominać, ani 
lekceważyć ogromnej przewagi, 
jaką w dziedzinie komfortu daje 
wysoko umieszczone siedzisko, 
dzięki czemu wsiadanie i wysia-
danie jest łatwe i wygodne, a zza 
kierownicy o wiele więcej widać. 
Poważnym argumentem – wbrew 
pozorom odległym od wszelkich 
skojarzeń z off-roadem – jest wielki 
prześwit i duże koła, dzięki czemu 
nie w górach czy kamieniołomie, 
a w dżungli miast kierowca Solterry 
nie będzie musiał się obawiać ani 

dziur w jezdni, ani nieprzewidywal-
nych rozmiarowo progów spowal-
niających, ani (przede wszystkim) 
krawężników.

Więc crossover – bez wątpienia. 
Co w przypadku  Subaru i tak niko-
go nie mogło zdziwić, bo przecież 
głównie właśnie ten typ aut marka 
oferuje swym klientom na całym 
świecie, to właśnie ten typ aut 
sprzedaje w dowolnych ilościach.

Ale w dzisiejszych czasach ko-
niecznie zelektryfikowany. Sama 
hybryda – nieważne, „miękka” czy 
pełna – już nie wystarcza. Przepisy 

Dążenie do 
zeroemisyjno-
ści zaowocowało 
stworzeniem 
w pełni elektrycz-
nego samochodu. 
W tym przypadku 
bateryjnego, 
a więc z ładunkiem 
akumulatorów 
wypełniającym 
ramę wewnątrz 
szkieletu podłogi.

Subaru Solterra to 
samochód, który 
spełnia maksimum 
wymagań każdego 
klienta.



homologacyjne są jasne: dążymy 
do zeroemisyjności i dosłownie za 
chwilę auta z silnikami emitujący-
mi dwutlenek węgla i tlenki azotu 
po prostu nie będą dopuszczane 
do ruchu. Stąd Solterra (nazwa to 
połączenie łacińskich „sol” i „ter-
ra”, czyli „słońce” i „ziemia”) jest 
samochodem tylko i wyłącznie 
elektrycznym. W tym przypadku 
bateryjnym, a więc ze sporym 
ładunkiem akumulatorów wypeł-
niającym ramę wewnątrz szkieletu 
podłogi. Ich spora masa została 

tak rozłożona, by obniżać i idealnie 
rozkładać środek ciężkości, przy-
czyniając się do wyższej stabilności 
jazdy i zwinności. Pozorny para-
doks (więcej masy, a wyższa zwin-
ność) dość łatwo wyjaśnić: dzięki 
wyjątkowo dobremu planowaniu 
i inteligentnej konstrukcji Solterra 
w swoim segmencie (elektryczne 
pięciodrzwiowe samochody klasy 
średniej) jest najlżejszym autem. 
A dzięki wybitnej wiedzy inżynie-
rów podwoziowców  Subaru jest też 
najbardziej dynamicznym w pro-

wadzeniu, choć przecież nawet nie 
próbuje być najmocniejszym czy 
najszybszym.

Tak, ten samochód to owoc 
wyrafinowanej optymalizacji.

W codziennej jeździe wszystko 
to przekłada się przede wszystkim 
na wielką wygodę użytkowania. Bo 
komfortowe zajmowanie miejsca 
to jedno, a znakomita pozycja za 
kierownicą to co innego. Szczegól-
nie że pierwsze wrażenie na widok 

kompletnie niekonwencjonalnego 
w tej marce układu kokpitu (piętro-
wo, z zestawem wskaźników ponad 
górną częścią wieńca kierownicy) 
co najmniej zaskakuje, jeśli nie 
przeraża. Ale wystarczy kilka ru-
chów i zarówno komfort siedzenia 
oraz trzymania kierownicy i opero-
wania pedałami, jak i widoczność 
okazują się wyśmienite. A to waż-
ne, bo od kilku lat bardzo dbające 
o estetyczne i jakościowe wrażenia 

w kabinie  Subaru poszło w tym 
modelu jeszcze dalej, zapewniając 
niezwykle wysoką jakość mate-
riałów wykończeniowych. Także 
ergonomia użytkowa jest bardzo 
dobra. Nawet dla kogoś, kto (jak 
ja) nie lubi sterowania funkcjami 
pokładowymi za pośrednictwem 
dotykowych ekranów i paneli, bo 
zastosowane tu rozwiązania są 
intuicyjne, interfejs jest zrozumiały, 
a ekran centralny imponuje fanta-
styczną rozdzielczością i błysko-
tliwą responsywnością. Także do 

multimediów (w testowym egzem-
plarzu audio Harman/Kardon) nie 
można mieć żadnych zastrzeżeń. 
Nawet wielka bolączka ogromnej 
większości dzisiejszych samocho-
dów, a więc rwące się bezprzewo-
dowe łącza ze smartfonami, tu nie 
występuje. Przynajmniej Apple 
CarPlay działa wyśmienicie, chyba 
wręcz najlepiej ze znanych mi aut.

Znakomite są fotele, kanapa 
nadaje się i w najdłuższe trasy, 

a porządny, nawet jeśli niespe-
cjalnie imponujący objętością, ba-
gażnik jest bardzo ustawny. Układ 
jezdny trzeba zaliczyć do czołówki 
segmentu, jest tyleż komfortowy, 
co sportowy – można sobie pozwa-
lać na bardzo wiele w zakrętach, 
ale mimo swej jędrności, resorowa-
nie nigdy nie będzie próbowało wy-
trząsnąć pasażerom plomb z zębów. 
Na tym samym poziomie jest układ 
kierowniczy, który daje świetne 
czucie i pozwala na wielką precyzję 
kierowania, a nie powoduje, że kie-
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Nawet dla kogoś, 
kto nie lubi stero-
wania funkcjami 
pokładowymi za 
pośrednictwem 
dotykowych ekra-
nów, zastosowane 
tu rozwiązania są 
intuicyjne, a inter-
fejs zrozumiały, 



rowca zmęczy się koniecznością 
nieprzerwanego mocnego ściskania 
wieńca kierownicy. Bardzo dobre, 
doskonale wyczuwalne i zaskaku-
jąco odporne na fading (osłabianie 
siły hamowania wraz z rozgrzewa-
niem się tarcz) są hamulce.

Model jest dostępny w Eu-
ropie tylko w wersji z napędem 
na obie osie – na każdej z nich 
zamontowano elektryczny silnik 
o mocy 109 KM (łącznie 218 KM) 
i teoretycznym momencie niemal 
350 Nm, co systemowo przekłada 
się jednak na niespełna 400 Nm 
momentu obrotowego oddawanego 
do dyspozycji kierowcy ZAWSZE, 
od pierwszego drgnienia kół po 
maksymalną prędkość 160 km/h. 
Reszta potencjalnej siły napędowej 
to rezerwa. Dynamika jest więcej 
niż wystarczająca – fabryczna/ho-
mologacyjna wartość 6,9 s od zera 
do 100 km/h z łatwością się po-
twierdza na każde życzenie. Jasne, 
ważniejsza od tego parametru jest 
zdolność do natychmiastowego 
przyspieszania od każdej prędkości 
w czasie rzeczywistym (drgnie-
nie stopy na gazie i auto skacze 
w przód). Doskonale się to wpisuje 
w zdolności układu jezdnego. I nie-
specjalnie się zmienia, gdy w kabi-
nie są cztery dorosłe osoby.

Realny zasięg na pełnym łado-
waniu jest jednak tylko wystar-
czający – jeszcze musimy chwilę 
poczekać na nowszą generację 
akumulatorów, które zapewnią 
możliwość swobodnego wyrusza-
nia w trasę. Ale z drugiej strony nie 
ma co histeryzować – po nałado-

waniu baterii zawsze pokonamy 
ponad 300 km. A samo ładowanie 
odbywa się w akceptowalnie do-
brym tempie: pokładowa przetwor-
nica ładowania prądem stałym po-
zwala na korzystanie z potężnych, 
150-kilowatowych ładowarek. 
A na życzenie użytkownik Solterry 
może wejść w posiadanie karty 
abonamentowej  Subaru Charging 
Network, umożliwiającej dogodne 
kosztowo i użytkowo ładowanie 
w przeszło 400 000 miejsc w Euro-
pie (ponad 2500 w samej Polsce). 
Typowe dla „elektryka” kłopoty 
użytkowe dają się więc zreduko-
wać do niezbędnego minimum.

Reasumując: to niezwykle 
wszechstronny i ekonomiczny 
samochód. Istny scyzoryk! Pod 
względem charakterystyki jezdnej 
i bezpieczeństwa (na pokładzie se-
ryjnie właściwie wszystko, co wy-
myślono w tej dziedzinie), typowej 
dla marki elastyczności rozdziału 
napędu na wszystkie koła i solid-
ności to najprawdziwsze  Subaru. 
Szybkie, zwinne, zrywne, pewne 
i komfortowe. Jako elektryczny 
samochód zapewnia w typowy dla 
takich aut sposób świetne doznania 
(ciągła dostępność maksymalnego 
momentu obrotowego), ale podlega 
także typowym dla tego gatunku 
ograniczeniom. No cóż, technologia 
akumulatorowa jest daleka od do-
skonałości (ale nie oszukujmy się, 
tak samo jej konkurencja na polu 
napędów wodorowych). Nawet 
optymalna nie jest… Fajnie by było 
mieć tu BOXERA turbo, ale jeździ 
się świetnie!
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Subaru Solterra 
to niezwykle 
wszechstronny 
i ekonomiczny 
samochód.  Szybki, 
zwinny, zrywny 
i komfortowy. Istny 
scyzoryk!



SAMOCHODOWA PODRÓŻ PRZEZ BOŚNIĘ
O świcie śpiewny głos muezina płynie ponad dachami Sarajewa. Słyszę go, leżąc 
w hotelowym łóżku. Po kilkudziesięciu sekundach dołącza do niego drugi, później trzeci. 
Jedno z pięciu w ciągu dnia wezwań muzułmanów do modlitwy. Niegdyś wyśpiewywane 
co kilka godzin, dziś już zwykle odtwarzane z nagrania.

TEKST: MICHAŁ GŁOMBIOWSKI / ZDJĘCIA: ALINA KONDRAT
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Stolica Bośni – miasto wsu-
nięte między łańcuchy Alp 
Dynarskich, przyklejone do 

rzeki Miljacka – przymierza się do 
rozpoczęcia dnia. Na pamiętającej 
otomańskie czasy starówce, pod 
drewnianymi belkami sufitowymi 
knajpek, kawa bulgocze w mie-
dzianych tygielkach. W wielu miej-

scach robi się ją z ziaren nie mielo-
nych, lecz cierpliwie utłuczonych 
w moździerzu na drobny proszek – 
ponoć dzięki temu napar ma więcej 
aromatu i smaku. Na krzesłach 
lub ławach wyłożonych poduchami 
rozsiadają się codzienni bywalcy 
oraz pierwsi turyści. To przyjemny 
moment dnia, gdy nic nie jest jesz-

cze przesądzone i każda następna 
minuta może potoczyć się w dowol-
nym kierunku.

Moc zapomnienia
Przyjechaliśmy tu dziesięcio-

ma samochodami, poruszając się 
z północy Bośni ku jej zachod-
nio-południowym krańcom, od 

W ramach cy-
klicznego projektu 
„Subariada” prze-
mierzamy Bośnię 
zwartą kawalkadą 
aut Subaru, prze-
bijając się przez 
wiodące na szczy-
ty serpentyny.



wodospadu Štrbački buk, przez 
Jajce, Travnik i dalej. Jadąc zwartą 
kawalkadą aut  Subaru w ramach 
cyklicznego podróżniczego pro-
jektu „Subariada”. Połączeni nicią 
trzeszczącego CB-radia, za pomocą 
którego się porozumiewamy. Prze-
bijając się przez szutrowane drogi, 
leśne dukty, wiodące na szczyty 
serpentyny. Nocując zazwyczaj 
przy opuszczonych wioskach 
na krańcach świata.

Sarajewo mocno dotknęła wojna 
bałkańska. Po blisko trzydziestu 
latach od tamtych zdarzeń miasto 
nie do końca się jeszcze pozbierało, 
choć ślady kul na ścianach i zruj-
nowane budynki powoli roztapiają 
się pomiędzy nowymi inwestycja-
mi. Coraz trudniej też trafić na „sa-
rajewskie róże” – żywiczną masę 
w kolorze krwi, którą wypełniano 
po wojnie miejsca po eksplozjach, 
w których zginęły co najmniej trzy 

osoby. Te miejsca rozpływają się 
już dziś w codzienności, pozwala-
jąc odetchnąć znękanej pamięci.

Tysiąc dzikich koni
Jedziemy na płaskowyż Livno 

zobaczyć dzikie konie. Nasze auta 
toczą się powoli po trawiastych 
drogach, a wzrok sięga horyzontu, 
nie trafiając na żadne zabudowania, 
przeszkody, ślady cywilizacji. To 
teren niemal nietknięty współcze-
snością, pierwotny w swojej istocie, 
otoczony pofalowanymi liniami 
wzgórz. Od ponad pięćdziesięciu 
lat te sto pięćdziesiąt kilometrów 
kwadratowych przemierzają dzikie 
konie. Dziś jest ich tu już blisko ty-
siąc – to największy tabun w Euro-
pie. Potomków tych zwierząt tutejsi 
rolnicy wypuścili ze stajni w latach 
70., gdy na te tereny dotarła fala 
mechanizacji i konie przestały 
być potrzebne w gospodarstwach. 

Jakimś trafem zwierzęta nie tylko 
przeżyły, ale i zaczęły się rozmna-
żać. Wiodą zupełnie swobodne 
życie, przemieszczając się po całym 
płaskowyżu wedle własnego uzna-
nia i nigdy nie zaznając na sobie 
siodła czy uzdy.

Rozglądamy się uważnie, 
aż w końcu trafiamy na grupkę kil-
kudziesięciu zwierząt w najmniej 
spodziewanym miejscu – w opusz-
czonym budynku, w którym konie 
znalazły trochę cienia i chłodu. 
Gdy zatrzymujemy się, zachowują 
rezerwę i zdradzają nieufność. 

Ostrożnie oddalają się, trzymając 
źrebięta w środku grupy, by chronić 
je przed intruzami. Nie odbiegają 
jednak zbyt daleko, strzygą w za-
ciekawieniu uszami, a w końcu 
dają się skusić na kilka podsunię-
tych marchewek i jabłek.

Skok w dorosłość
W Mostarze – niewielkim mie-

ście ze łukowatym mostem z ka-
mienia, przerzuconym nad rzeką 
Neretwą – samotność poprzednich 
dni zagłuszona zostaje gwarem 
wieczornego tłumu. Po brukowa-
nych uliczkach starówki płyną 
rozradowani ludzie, zajadają lody, 
spacerują, sączą drinki na leżakach 
nad brzegiem rzeki, czy w końcu – 
obserwują, jak kilku śmiałków ska-
cze w nurt Neretwy. Patrzę na płyn-
ny lot, jaki z wysokości dwudziestu 
metrów wykonują członkowie Klu-
bu Skoczków w Mostarze, kontynu-
ującego tradycję zapoczątkowaną 
w 1664 roku. Niegdyś szesnasto-
letni chłopcy stawali na krawędzi 
tego mostu, by zrobić jeden krok 
w przestrzeń i wraz ze zniknięciem 
pod taflą wody zostawić za sobą 

całe dzieciństwo i wynurzyć się już 
jako mężczyźni.

Neretwa i jej odnoga skłaniają 
nas do porzucenia na kilka godzin 
aut i wpasowania się w ciasne 
siedzenia canoe. Lekkie łodzie 
z tworzywa płyną niemal same, 
napędzane pojedynczymi ruchami 
wioseł. Rzeka płynie pod dachem 
z koron drzew. Co kilka kilometrów 
przyspiesza, wyrzucając kajaki 

w bystrza, których pokonanie wy-
maga więcej uwagi, ale sprawia też 
sporo radości.

Pod gwiazdami
Wieczorami zapuszczamy się 

na bośniackie pustkowia, korzy-
stając z dobrodziejstw napędu 
na wszystkie koła. Rozstawiamy 
namioty w górach, na płasko-
wyżach lub nad brzegiem jeziora 
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Na płaskowyżu 
Livno można zoba-
czyć dzikie konie.
Jest ich tu już 
blisko tysiąc – to 
największy tabun 
w Europie. Potom-
ków tych zwierząt 
tutejsi rolnicy 
wypuścili  w la-
tach 70., gdy na 
te tereny dotarła 
fala mechanizacji 
i konie przestały 
być potrzebne 
w gospodarstwach.

Niegdyś 
szesnastoletni 
chłopcy stawali 
na krawędzi tego 
mostu, by wraz 
ze zniknięciem 
pod taflą wody 
zostawić za sobą 
całe dzieciństwo 
i wynurzyć się już 
jako mężczyźni.



Korzystając z do-
brodziejstw napę-
du na wszystkie 
koła zapuszczamy 
się na bośniackie 
pustkowia.

Buško, największego sztucznego 
zbiornika wodnego w Europie (nie-
mal 56 kilometrów kwadratowych 
powierzchni). W gasnącym świetle 
dnia, zamieniającym się w nocną 
szarość, wygląda jak nieznane 
nikomu morze, tłukące rytmicz-

nie falami o brzeg. Rozkładamy 
krzesła kempingowe i sącząc piwo, 
patrzymy w niebo, wypatrując ja-
snych smug meteorów i prowadząc 
leniwe dyskusje o świecie. Widok 
rozgwieżdżonego nieba unicestwia 
cały pragmatyzm codzienności 

i skłania do snucia opowieści i du-
mania nad egzystencją. To samo 
zapewne robili nasi przodkowie, 
budując mity lub zastanawiając się, 
wedle jakich praw działa ta cała 
przestrzeń wokół. Zasypiamy spo-
kojni, głęboko jak nigdy.
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OPOWIEŚĆ O PEWNYM CHAMPIONIE
Silniki  Subaru kojarzone są z charakterystycznym bulgotem, chociaż nie zawsze tak było. 
Pierwsze samochody produkcyjne spod znaku Plejad napędzały silniki dwusuwowe, które 
wydawały z siebie rozpoznawalny odgłos strzelającego popcornu i zostawiały kolorowy 
dym w powietrzu. Takim samochodem był kei car:  Subaru 360, a po kilku latach również 
Sambar. W planach zakładano podjęcie produkcji pełnowymiarowych samochodów, 
gdyż niewielki dwusuw nie zapewniał odpowiednich osiągów. Idealnego kandydata 
 Subaru upatrywało w silniku przeciwsobnym, a dokładniej typu bokser, z uwagi na szereg 
wynikających z jego konstrukcji zalet. Pomysł na taką jednostkę napędową narodził się 
w 1897 roku w warsztatach w Mannheim za sprawą Karla Benza. A jak to było w Kraju 
Kwitnącej Wiśni?

TEKST: MICHAŁ REICHER
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Już kilka lat przed pierwszym 
 Subaru 360 wystartował pro-
jekt P-1, czyli pełnowymia-

rowy samochód z silnikiem o po-
jemności około półtora litra, który 
został roboczo nazwany 1500. Po 
rozpoczęciu produkcji wcześniej 
wymienionych kei carów zasila-
nych dwusuwem w 1960 roku pod-
jęto prace nad skonstruowaniem 
BOXERA. Silnik miał rozwijać moc 
około 50 koni mechanicznych i być 
chłodzony powietrzem. Niestety, 
zanim projekt zdążył rozwinąć 
skrzydła, trafił do szuflady z powo-
du braku funduszy na jego rozwój. 
Pomysł na BOXERA jednak nie 
upadł, lecz żeby był opłacalny, trze-
ba było zredukować koszty. Japoń-
skim inżynierom zlecono zaprojek-

towanie mniejszego silnika, który 
miał znaleźć się w kompaktowym 
 Subaru 1000.

Na początku zdecydowano się 
pozostać przy układzie chłodzenia 
powietrzem i czterech cylindrach, 
jednak później zmniejszono jego 
pojemność do 796 ccm. Prototypo-
wy silnik doczekał się oznaczenia 
kodowego EA-41. Podczas testów 
okazało się, że jest on zbyt głośny, 
a dodatkowo spektakularnie się 
przegrzewa. Konieczne okazały się 
zmiany, stąd drogą ewolucji roz-
budowano go o system chłodzenia 
cieczą, rozwiercając przy okazji 
blok do 923 ccm. Uproszczono też 
znacząco układ rozrządu, prze-
chodząc z systemu OHC na OHV. 
W przypadku BOXERA ma to duże 

znaczenie, ponieważ musi on po-
siadać dwie głowice, a w przypadku 
układu OHV można zastosować 
jeden wałek rozrządu wspólny dla 
obu głowic. Cały blok jak i wspo-
mniane wcześniej głowice odlano 
w całości z aluminium, co dodatko-
wo obniżyło jego wagę do zaledwie 
75 kilogramów. W wersji ostatecz-
nej, oznaczonej kodem EA-52, sil-
nik urósł do 977 ccm. 

Następnie gotowe serce trafiło do 
prototypowego  Subaru 1000, które 
zaprezentowano w październiku 
1965 roku, najpierw na konferencji 
prasowej w Tokyo Hilton Hotel, 
a pod koniec tego samego miesiąca 
na Tokyo Motor Show. Wszystkie 
powyższe dokonania, włącznie 
z zaprojektowaniem całego samo-
chodu, są dziełem inżyniera Shin-
roku Momose, jednego z pionierów 
motoryzacji. To jemu zawdzię-
czamy także inny kamień milowy 
w historii  Subaru – stały napęd 
na cztery koła.

Czytelnicy niniejszego Magazy-
nu z pewnością wiedzą i rozumieją 
zasadę działania silnika typu bok-
ser, ale jeżeli ktoś dopiero poznaje 
motoryzację, a przypadkiem cza-
sopismo otworzyło mu się na tej 
stronie, oto krótkie wyjaśnienie. 
Silnik przeciwsobny jest konstruk-
cją o kącie rozwarcia cylindrów 
wynoszącym równe 180 stopni. 
Dalej mamy podział m.in. na płaski 
silnik widlasty i silnik typu bokser. 
Zasadnicza różnica pomiędzy sil-
nikiem typu bokser a widlastym 
polega na tym, że w tym pierwszym 

każdy tłok posiada oddzielne 
wykorbienie na wale korbowym. 
W związku z tym tłoki „boksują się” 
ze sobą, gdzie oba równocześnie 
przesuwają się w dół, a następnie 
w górę. W silniku widlastym każda 
para znajduje się na wspólnym 
wykorbieniu, więc kiedy jeden tłok 
przesuwa się w górę, drugi podąża 
za nim w dół i vice versa. Silnik, 
w którym tłoki równocześnie poru-
szają się w tym samym kierunku, 
charakteryzuje się o wiele lepszym 
wyważeniem i kulturą pracy, gene-
rując o wiele mniej wibracji. Oczy-

Inżynierowi 
Shinroku Momose 
zawdzięczamy 
także inny kamień 
milowy w historii 
Subaru – stały 
napęd na cztery 
koła.

Pomysł na prze-
ciwsobną jednost-
kę napędową typu 
BOXER narodził 
się w 1897 roku 
w warsztatach 
Karla Benza.



wiście to tylko jedna z wielu jego 
pozytywnych cech. Inne obiek-
tywne zalety to większa efektyw-
ność pracy, czyli lepszy stosunek 
zużytego paliwa do generowanych 
liczb, a także bardziej kompaktowe 
wymiary i nisko położony środek 
ciężkości, co ma pozytywny wpływ 
na wyważenie całego samochodu. 
W roku 1965, kiedy  Subaru po-
kazało nowy model 1000, bardzo 
istotną sprawą stało się jego opako-
wanie. Inżynier Momose twierdził, 
że nie ma nic gorszego, niż układ 
napędowy z przednim silnikiem 
i tylnym napędem, ponieważ od-
dalenie jednostki od napędzanych 
kół jest źródłem dodatkowych 
drgań i strat energii. Zdecydowanie 
bardziej poważał bezpośrednie 
wyprowadzenie siły na koła, cho-
ciaż o wiele bardziej cenił układ 
przedni jako praktyczniejszy w sa-
mochodzie osobowym.

14 maja 1966 roku  Subaru 1000 
oficjalnie trafiło do sprzedaży i od 
samego początku zbierało niezwy-
kle pochlebne opinie w motory-
zacyjnej prasie. Zwracano uwagę 
zwłaszcza na ponadprzeciętne 
prowadzenie, wynikające z nisko 
osadzonego środka ciężkości. Była 
to zasługa jednostki  Subaru BOXER. 
55-konny silnik opakowany lekkim 
nadwoziem był jedną z istotniej-
szych zalet nowego  Subaru. Jako 
mocną stronę silnika wskazywano 
jego kulturę pracy i elastyczność, 
nie wymuszającą na kierowcy ob-

ciążania motoru zbyt wysokimi ob-
rotami. Miało to również pozytywny 
wpływ na ekonomię, bo silnik dzię-
ki wyższej od klasycznej rzędowej 
jednostki zużywał mniej benzyny. 
Warto dodać, że pomimo tego, iż 
EA-52 miał wał korbowy ułożysko-
wany tylko w trzech punktach, 
to dzięki świetnemu wyważeniu 
nie powodowało to przyspieszonej 
degradacji jego elementów.

 Subaru 1000 to nie tylko rewe-
lacyjny silnik, ale wielopłaszczy-
znowo niezwykle udany projekt. 
Między innymi dlatego, że posiadał 

nowoczesny w tamtych czasach 
przedni układ napędowy, z no-
watorskimi wówczas przegubami 
kulowymi na osiach napędowych. 
Stały się one w kolejnej dekadzie 
standardem i jednym z głównych 
powodów, dla których wielu pro-
ducentów zaczęło przechodzić 
na przedni napęd. Brak rozbu-
dowanego układu przeniesienia 
napędu w  Subaru umożliwił wygo-
spodarowanie obszernego wnętrza 
z płaską podłogą, a przeniesienie 

silnika do przodu uwolniło dużą 
przestrzeń na bagażnik. Samochód 
więc nie tylko świetnie się prowa-
dził, ale był również praktyczny 
w codziennym użytkowaniu. Seria 
jednostek napędowych EA z kolei 
stała się głównym motorem dla 
 Subaru przez następne blisko trzy 
dekady, ustępując w 1994 roku 
sześciocylindrowej serii EJ.

Właśnie mija ponad 55 lat od 
momentu debiutu silnika przeciw-
sobnego w  Subaru. Przez ten okres 

samochody napędzane BOXERAMI 
zdążyły święcić serię tryumfów 
w legendarnych rajdowych mi-
strzostwach świata i zdobyć rzesze 
cywilnych miłośników wręcz za-
kochanych w swoich „Plejadach”. 
Marka konsekwentnie rozwijała 
projekt, a zaawansowane jednostki 
napędowe z przeciwsobnie usta-
wionymi tłokami nadal są umiesz-
czane pod maską modeli wyjeż-
dżających z fabryki. To nie tylko 
filozofia i japońskie przywiązanie 
do tradycji, lecz także ogromna 
praca i doświadczenie wyniesione 
z motorsportu przesądziły o sukce-
sie, znakomitych właściwościach 
jezdnych i osiągach. A właśnie to 
najbardziej łączy kierowcę ze swo-
ją maszyną i jest jednym ze zna-
ków rozpoznawczych  Subaru.

55-konny silnik 
Subaru BOXER 
opakowany lekkim 
nadwoziem był jed-
ną z istotniejszych 
zalet modelu 1000.

Seria jednostek 
napędowych EA 
z kolei stała się 
głównym motorem 
dla  Subaru przez 
następne blisko 
trzy dekady, ustę-
pując w 1994 roku 
sześciocylindrowej 
serii EJ.
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WIELKI ŚWIAT
Nareszcie, stało się! Po wielu miesiącach oczekiwań Orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej doczekała się występów u boku wielkiego mistrza włoskiego stylu 
bel canto i zarazem współczesnej legendy muzyki pop-operowej. W sierpniu tego roku 
Andrea Bocelli zawitał do Polski, aby na wypchanych po same brzegi PGE Narodowym 
oraz krakowskiej Tauron Arenie zachwycać, cieszyć i wzruszać. 

TEKST: MICHAŁ ŚWISTAK
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To było prawdziwe święto nie 
tylko dla fanów światowej 
sławy tenora, lecz również 

dla artystów Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej. Co jeszcze 
wydarzyło się w bujnym życiu 
artystycznym naszego muzycz-
nego partnera podczas minionego 
kwartału? Jakie doświadczenia 

zdobywali i jakie sukcesy odnosili 
jego członkowie?

Emanacje
Wraz z początkiem lipca Orkie-

stra Akademii Beethovenowskiej 
zainaugurowała jubileuszowy 
10. Festiwal Emanacje. Filozofia 
festiwalu zawsze opierała się 

na konfrontacjach: wykonaw-
ca – słuchacz, mistrz – uczeń, do-
świadczenie – młodość. Zaproszeni 
przez Europejskie Centrum Muzyki 
im. K. Pendereckiego w Lusławi-
cach artyści brawurowo wykonali 
tam dzieła A. Dvořáka, G. Bacewicz, 
M. Stachowskiego oraz samego 
patrona Centrum – Pendereckiego. 

Występ Orkiestry 
Akademii Beetho-
venowskiej u boku 
wielkiego 
mistrza był nie-
zwykłym i długo 
wyczekiwanym 
wydarzeniem.
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Zespół poprowadził wieloletni asy-
stent wielkiego mistrza – maestro 
Maciej Tworek.

Gwiezdne emocje
Zaledwie 2 dni po Emanacjach 

zespół udał się do studia S1 Radia 
Kraków. Pod kierownictwem ma-
estro Vincenta Kozlovsky’ego oraz 
aranżera Maria Fortego nagrali tam 
na zlecenie światowego giganta 
Lucasfilm Ltd. ścieżkę dźwiękową 

do najnowszej superprodukcji Star 
Wars skomponowaną przez Dana 
Levy’ego. Nad konsolą reżyserską 
czuwali Bartek Staniak oraz Rémi 
Barbot, co w synergii z zapałem 
muzyków dało oczywiście efekt 
piorunujący! To kolejna już jak-
że owocna studyjna współpraca 
z francuskim kompozytorem. 
W ubiegłym roku muzycy Orkiestry 
Akademii Beethovenowskiej mieli 
przyjemność obcować w studiu 

z jego muzyką do filmu „Vesper 
Seeds” z Ediiem Marsanem w roli 
głównej.

Sukces po włosku
Włoski tercet wokalny Il Volo, 

na zaproszenie agencji MJM Pre-
stige, w połowie lipca zagościł 
w Polce. To doskonale znane w Pol-
sce trio może pochwalić się blisko 
czterema milionami sprzedanych 
płyt. Na scenie nie mogło zabrak-
nąć Orkiestry Akademii Beethove-
nowskiej. W wypełnionej po brzegi 
Atlas Arenie w Łodzi mogliśmy 
usłyszeć szlagiery włoskiej muzyki 
operowej w stylu crossover i nie 
tylko. Na podeście dyrygenckim 
stanął maestro Vincent Kozlovsky.

Perła romantyzmu
Pracowitego lipca ciąg dalszy. 

Z iście włoskiej atmosfery zespół 
niemal teleportuje się do Niemiec. 
Dosłownie i w przenośni, gdyż 
w Darmstadt artyści OAB zmierzyli 
się z jednym z najważniejszych 

dzieł oratoryjnych XIX wieku – 
opartym na tekstach Starego 
Testamentu Oratorium „Eliasz” 
Feliksa Mendelssohna. Jak przy-
stało na wieloletnią współpracę 
muzyków z maestro Wolfgangiem 
Seeligerem, na scenie zawitała 
doborowa obsada solistów: Ania 
Vegry (sopran), Ruth Katharina 
Peeck (alt), Mark Adler (tenor) oraz 
Kay Stiefermann (bas). Niezwykle 
emocjonalnie wykonane dzieło 
zabrzmiało w Pauluskirche pod 
batutą przyjaciela orkiestry – ma-
estro Wolfganga Seeligera, a ze-
społowi towarzyszył Konzertchor 
Darmstadt.

Europejski jubileusz
W połowie sierpnia podczas 

XVIII edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego „Chopin 
i jego Europa” artyści Orkiestry 
Akademii Beethovenowskiej uczci-
li 200. rocznicę urodzin belgijskiego 
kompozytora Césara Francka. 
Na scenie Filharmonii Narodowej 

w Warszawie, dzięki ponownej 
gościnności Narodowego Instytutu 
Fryderyka Chopina, mogliśmy w ich 
wykonaniu usłyszeć m.in. wspa-
niałe interpretacje Symfonii d-moll 
oraz Wariacji symfonicznych 
na fortepian i orkiestrę. Przy kla-
wiaturze fortepianu zasiadła wie-
lokrotnie utytułowana ukraińska 
solistka – Dinara Klinton, a całość 
poprowadził pierwszy gościnny dy-
rygent zespołu Jean-Luc Tingaud.

W ferworze czardasza
Malownicza sceneria Rów-

ni Krupowej w Zakopanem, 
aura festiwalu sięgająca czasów 
II Rzeczpospolitej, Orkiestra Aka-
demii Beethovenowskiej, soliści 
z najwyższej półki i on – węgierski 
wirtuoz skrzypiec Roby Lakatos. 
Na zaproszenie Sebastiana Wy-
pycha oraz Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru i Ziem Górskich, 
19 sierpnia artyści dostarczyli 
tatrzańskiej publiczności nieza-
pomnianych wrażeń. To była istna 

burza międzynarodowych tem-
peramentów, które fantastycznie 
rozumiały się na wspólnej scenie.

Kwintesencja geniuszu
Na to wydarzenie muzyczne 

czekała dosłownie cała Polska. 
Najpierw na PGE Narodowym, 
a następnie w krakowskiej Tauron 
Arenie artyści Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej dostąpili nieco-
dziennego zaszczytu towarzysze-
nia na scenie wybitnej osobowości 
muzycznej. Maestro Andrea Bocelli 
ponownie zachwycił dziesiątki 
tysięcy melomanów oraz fanów, 
a orkiestra zebrała nad wyraz po-
chlebne recenzje, w których czoło-
wi polscy krytycy nie szczędzili jej 
pochwał. Arcymistrzowskie inter-
pretacje w połączeniu z cudowną 
atmosferą koncertów sprawiły, 
że wydarzenia te pozostaną nie-
zapomniane dla każdego, kto ich 
doświadczył…

Śladami Antoniny Campi
Międzynarodowy Konkurs Wo-

kalny im. Antoniny Campi z Mikla-
szewiczów w Lublinie regularnie 
przyciąga nie tylko zdolnych adep-
tów sztuki wokalnej, lecz również 
całą rzeszę koneserów tego gatun-
ku. Na początku września Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej miała 
przyjemność towarzyszyć finali-
stom 3. edycji konkursu, a podczas 
uroczystego koncertu laureatów 
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W połowie lipca 
gościł w Polsce 
włoski tercet 
wokalny Il Volo. 
To znane szerokiej 
publiczności trio 
może pochwalić 
się blisko czterema 
milionami sprzeda-
nych płyt.
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mogła także dobarwić ich muzycz-
ny świat. Specyfika tego typu wy-
darzeń jest dla wszelkich zespołów 
nie lada wyzwaniem, ponieważ nie-
bywała czujność oraz wrażliwość 
na jakże zróżnicowane wokalne 
temperamenty musi być dla orkie-
stry elementarna. Doświadczenie 
zespołu na gruncie opery po raz 
kolejny zaowocowało – artyści OAB 
jak zwykle spisali się na medal!

Brytyjskie święto
Od wielu już lat wrzesień dla 

krakowskich melomanów kojarzy 
się z jednym: The Last Night of the 
Proms in Cracow! Podczas tego-
rocznej edycji Orkiestrą Akademii 
Beethovenowskiej po raz pierwszy 
pokierował maestro Tim Murray – 
wybitny brytyjski dyrygent młode-
go pokolenia, na co dzień związany 
z Operą Kapsztadzką. Wielbiciele 

tego nietuzinkowego wydarzenia 
mogli jak zwykle obcować z nie-
zwykle barwnym oraz ambitnym 
repertuarem, przeplatanym „prom-
sowymi” szlagierami. Na scenie 
zawitały także gwiazdy światowego 
formatu: Marta Huptas (sopran), 
Paweł Trojak (baryton) oraz wirtu-
oz tuby Øystein Baadsvik.

Bachledowiański hołd
30 września w kościele św. Kata-

rzyny w Krakowie nastąpiła świa-
towa premiera najnowszego dzieła 
autorstwa Zofii Trurty oraz Bartło-
mieja Gliniaka. Oratorium Bachle-
dowiańskie „Równoj ku górze” po-
wstało dla uczczenia pamięci kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
na zakończenie jubileuszu 500-lecia 
zakonu paulinów w Krakowie. Kon-
cert w magicznym wykonaniu Or-
kiestry Akademii Beethovenowskiej 
chórów i solistów został połączony 
z wydaniem płyty.

Majestatyczny Kraków
Wybitną kompozycję Jana 

Kantego Pawluśkiewicza, ikony 
krakowskiego życia muzycznego, 
Orkiestra Akademii Beethove-
nowskiej zilustrowała na początku 
października w kościele św. Józefa 
w Oświęcimiu. Oratorium „Dro-
ga, życie, miłość” do słów Leszka 
Aleksandra Moczulskiego obejmu-
je cały Wielki Tydzień. Artystom 
OAB towarzyszył Chór Filharmo-
ników Katowickich oraz Orkiestra 
Dęta Polskiej Grupy Górniczej, 
a wśród solistów mogliśmy podzi-
wiać m.in. Iwonę Sochę, Dorotę 
Miśkiewicz czy Marka Bałatę. Ca-
łość poprowadził maestro Vincent 
Kozlovsky.

Cavatina
Festiwal Kompozytorów Pol-

skich im. Henryka Mikołaja Górec-
kiego liczy już ćwierć wieku i od-
bywa się co roku w malowniczym 
Bielsku-Białej. Miasto całkiem 
niedawno doczekało się nietuzin-
kowej sali koncertowej zbudowanej 
wedle interesującego moderni-

stycznego projektu oraz cieszącej 
się znakomitą akustyką. Nic więc 
dziwnego, że w tym roku to właśnie 
Cavatina Hall gościła artystów 
OAB podczas koncertu finałowego 
Festiwalu. W programie usłyszeli-

śmy kompozycje M.K. Ogińskiego, 
I. Dobrzyńskiego oraz F. Chopina. 
Solistą koncertu był Kyohei Sori-
ta – laureat II nagrody ex aequo 
XVIII Międzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. F. Chopina 
z 2020 roku. Pod batutą Jeana-Luca 

Tingauda Orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej tradycyjnie dała 
się poznać jako zespół niezwykle 
wrażliwy i pełen pasji, zyskując 
tym samym sympatię bielskiej 
publiczności.

The power of love
Połowa października dla 

członków OAB znów stanęła pod 
znakiem stadionowych wydarzeń 
z wielkim rozmachem. Tym razem 
na warszawskim Torwarze oraz 
w krakowskiej Tauron Arenie 
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Na początku 
września Orkie-
stra Akademii 
Beethovenowskiej 
miała przyjemność 
towarzyszyć 
finalistom 3. edycji 
Konkursu Wokal-
nego im. Antoniny 
Campi.
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Orkiestra Akademii Beethovenow-
skiej towarzyszyła światowej sławy 
zespołowi Il Divo. Ta międzynaro-
dowa grupa wokalna, stworzona 
przez producenta oraz jurora pro-
gramów American Idol i Britain’s 
Got Talent – Simona Cowella, 
współpracowała z takimi gwiazda-
mi jak Barbara Streisand czy Céline 
Dion. W atmosferze symfoniczno-
-operowych interpretacji orkiestra 
czuła się, rzecz jasna, jak ryba 
w wodzie, wzbogacając wydarze-
nia swoją muzyczną wrażliwością, 
a także dodając im niezwykłego 
splendoru.

Twórca i dzieło
Autorski projekt Orkiestry Aka-

demii Beethovenowskiej „Jeszcze 
Polska Muzyka” doczekał się swojej 
jedenastej edycji. Ideą koncertów 
jest ukazanie zapomnianych oraz 
współczesnych polskich utwo-
rów w kontekście światowych 
arcydzieł. Tym razem w Hali 
Widowiskowej Pałacu Młodzieży 
w Tarnowie, u boku Brahmsa i Pa-
derewskiego, zabrzmiał Psalm V 
na baryton, chór i orkiestrę symfo-
niczną – pełne dramaturgii dzieło 
Romana Palestra, odnalezione 
w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Partię barytonu 
wykonał Mariusz Godlewski – 
laureat wielu krajowych i zagra-
nicznych konkursów, a orkiestrę 
z towarzyszeniem Chóru Polskiego 
Radia i Chóru Opery Śląskiej popro-
wadził maestro Vincent Kozlovsky. 
Utwór Palestra został zarejestro-
wany przez wytwórnię Orphée 
Classics i już niebawem ukaże się 
w wydaniu płytowym.

Film. Teatr. Muzyka
„Jego muzyka wychodzi cała 

ze słowa, choć słowa na koncercie 
prawie nie będzie. Przebywanie 
wśród jego dzieł, prowadzenie ich, 
jest fascynujące”. Tak o Zygmuncie 
Koniecznym mówi jego wieloletni 
przyjaciel maestro Rafał Jacek 
Delekta, który 31 października 
w Centrum Kongresowym ICE 

stanął na podeście dyrygenckim 
podczas autorskiego koncertu 
z muzyką krakowskiego mistrza. 
Muzyką doskonale znaną Orkie-
strze Akademii Beethovenowskiej, 
która z nieopisaną ekscytacją cze-
kała na jej kolejną odsłonę. Artyści 
OAB wystąpili na scenie wspólnie 
z Beatą Wojciechowską (śpiew), 
Agnieszką Magierą (fortepian) oraz 
Leszkiem „Hefi” Wiśniowskim (flet 
basowy). Koncert można było rów-
nież podziwiać na platformach Play 
Kraków oraz YouTube.

„M” jak Mozart
6 listopada, na zaproszenie 

łódzkiej Fabryki Sztuki, Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej po 
raz kolejny już wzięła udział w nie-
codziennym wydarzeniu z cyklu 
„Speaking Concerts” prowadzonym 
przez maestro Marcina Sompoliń-
skiego. Wystąpił on tradycyjnie 
w podwójnej roli: dyrygenta oraz 
konferansjera. „Speaking Con-
certs” to niepowtarzalne koncerty 
muzyki klasycznej połączone 
z błyskotliwym wykładem pomię-
dzy utworami lub ich fragmentami. 
Wszystko po to, aby w towarzystwie 
multimediów oraz szczypty dobrego 
humoru otworzyć się na sztukę, 
poznać i zrozumieć klasykę, rozko-
chać się w muzyce. Wraz z wybit-
nymi solistami oraz chórem Cracow 
Singers zespół, pośród innych 
utworów wielkiego mistrza, wyko-
nał ostatnie dzieło W. A. Mozarta – 
Requiem d-moll.

Polska – Czechy
Zaledwie kilka chwil po inau-

guracji nadszedł czas na kolejną 
odsłonę autorskiego projektu OAB 
„Jeszcze Polska Muzyka”. Tym ra-
zem w Małopolskim Centrum Kul-
tury Sokół w Nowym Sączu artyści 
zilustrowali swym niepowtarzal-
nym talentem utwory R. Palestra, 
R. Twardowskiego, K. Penderec-
kiego oraz A. Dvořáka. Olbrzymi 
przekrój stylistyczny prezentowa-
nych utworów pozwolił Orkiestrze 
Akademii Beethovenowskiej ukazać 

cały wachlarz swoich możliwości 
i dźwiękowych barw oraz specyfikę 
charakteru poszczególnych epok 
w muzyce. Całość poprowadził 
pierwszy gościnny dyrygent zespołu 
maestro Jean-Luc Tingaud, a słowem 
uraczył wieloletni przyjaciel orkie-
stry – muzykolog dr Maciej Negrey.

Na walizkach
Nadchodzące koncerty Orkie-

stry Akademii Beethovenowskiej to 
przede wszystkim przygotowania 
do wielkiego jubileuszu 20-lecia ze-
społu. To czas spędzony w samolo-
tach oraz odległych hotelach. Przed 
nimi dalekie trasy koncertowe, 
m.in. w Niemczech, Chinach czy 
Korei Południowej oraz premiery 
najnowszych albumów. Jedno jest 
pewne: nie ma na świecie publicz-
ności, która z ich koncertu wyjdzie 
zawiedziona…
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Jeden z czołowych europejskich zespołów 
symfonicznych młodego pokolenia. Tworzą go 
najwybitniejsi studenci i absolwenci europejskich 

wyższych szkół muzycznych. Zespół rozpoczął 
działalność w 2003 roku, tuż po sukcesach na 53. Fe-
stiwalu Jünger Künstler w Bayreuth. W 2005 roku 
za sprawą Elżbiety Pendereckiej OAB zadebiutowała 
podczas IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van 
Beethovena w Warszawie. Na koncie ma dwadzieścia 
osiem płyt nagranych m.in. dla wytwórni Dux, Centaur 
Records, Le Foxx oraz Universal. Z sukcesem sięga 
zarówno po klasykę, jak też przeboje muzyki rozryw-
kowej czy filmowej, współpracując z takimi sławami, 
jak: Hans Zimmer, Elliot Goldenthal, Michał Lorenc, 
Jan A.P. Kaczmarek, Gabriel Chmura, Łukasz Borowicz, 
Jacek Kaspszyk, Aleksandra Kurzak, Ingolf Wunder. 
Gości na słynnych scenach koncertowych Europy 
i świata, w tym Alte Oper Frankfurt, wiedeńskiej 
Musikverein, Great Hall of the People w Pekinie, Xinhai 
Concert Hall czy Konzerthaus w Berlinie. Regularnie 
występuje na Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van 
Beethovena w Warszawie, Festiwalu Muzyki Polskiej 
w Moskwie, Last Night of the Proms in Cracow oraz 
Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Od grudnia 
2015 roku koncertowe podróże Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej zataczają coraz dalsze kręgi dzięki 
wsparciu jej motoryzacyjnego partnera –  Subaru 
Import Polska.

 www.oab.com.pl   
 facebook.com/BeethovenAcademyOrchestra 
 instagram.com/beethovenacademyorchestra 

ORKIESTRA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ (OAB)
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BĄDŹMY AWANGARDĄ NOWOCZESNOŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWA
Państwa europejskie coraz skuteczniej walczą o poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Jak na tym tle wygląda sytuacja na polskich drogach?

TEKST: MAREK DWORAK
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PRZEPISOWO

Odpowiem od razu: jest zde-
cydowanie lepiej niż kilka 
lat temu, a teraz przyszła 

pora na szybsze doszlusowanie 
do europejskiej awangardy. Czas, 
żeby wszyscy uczestnicy ruchu 
drogowego dostosowali się do aktu-
alnych trendów. Żeby tak się stało, 

przyjrzyjmy się im i spróbujmy 
wczuć się w ich rytm.

Prędkość
Europejska Rada Bezpieczeń-

stwa Transportu (ETSC) aktualnie 
zaleca następujące limity na po-
szczególnych rodzajach dróg:

 » autostrady – 120 km/h
 » drogi zamiejskie – 80 km/h
 »  drogi w obszarach zabudowa-
nych – 50 km/h, przy maksymal-
nie rozbudowywanych strefach 
tzw. tempa 30, czyli rozszerzaniu 
stref ruchu uspokojonego do 
prędkości 30 km/h.

Do wszystkich krajów rozesłana 
została ankieta z prośbą o usto-
sunkowanie się do tych propozycji. 
Niektóre kraje odpowiedziały na-
tychmiast, informując, że albo takie 
prędkości zostały już wdrożone 
(np. Holandia), albo trwają prace 
nad dostosowaniem się do zapro-
ponowanych ograniczeń. W grupie 
tych krajów znalazła się Bułgaria, 
co jest o tyle spektakularne, że jest 
ona jedynym oprócz Polski kra-
jem, który dopuszcza prędkość 
140 km/h na autostradach i znajdu-
je się na jednym z ostatnich miejsc 
pod względem liczby ofiar śmiertel-
nych na 1 mln mieszkańców.

Proszę o chwilę refleksji nad 
tym, co teraz napiszę. Refleksji 
bez emocji.

Bezdyskusyjna jest teza wyraża-
jąca się w skrócie myślowym „pręd-
kość zabija”. Nawet jeśli prędkość 
nie była bezpośrednią przyczyną 
wypadku drogowego, to jej wartość 
(wyrażana w km/h) w momencie 
uderzenia w inny pojazd, człowieka 
lub jakiś element drogi decyduje 
o ciężkości, czyli ostatecznych 
skutkach zdarzenia.

Często kierowcy posługują się 
stwierdzeniem: „jeżdżę szybko, 
ale bezpiecznie”. Robią to na po-
trzeby własnego sumienia oraz 

chwalą się tym w towarzystwie, 
usprawiedliwiając znaczące niesto-
sowanie się do limitów prędkości. 
Dodatkowo powołują się na coraz 
wydajniejsze układy hamulcowe, 
doskonały własny refleks, zdol-
ność przewidywania itd., próbując 
nie przyjmować do wiadomości 
oczywistego wpływu prędkości 
na skutki zdarzenia oraz prawdo-
podobieństwo jego wystąpienia. 
Mniej lub bardziej świadomie godzą 
się na ryzyko, które wzrasta wraz 
z prędkością.

Chciałbym być dobrze zrozumia-
ny. Bynajmniej nie nawołuję do jaz-
dy ślamazarnej, ale wiem, że wszy-

Europejska Rada 
Bezpieczeństwa 
Transportu propo-
nuje wprowadzenie 
we wszystkich 
krajach członkow-
skich jednolitych  
limitów prędkości 
na poszczególnych 
rodzajach dróg.

Sytuacja na 
polskich drogach 
uległa zdecydowa-
nej poprawie, ale 
wciąż konieczne 
jest wprowadzenie 
w przepisach wielu 
zmian. 



scy powinniśmy minimalizować 
ryzyko. Jest ono dopuszczalne 
tylko na zamkniętych odcinkach, 
na zabezpieczonych trasach – czyli 
w sporcie samochodowym i moto-
cyklowym. Nie może być akcepto-
wane w ruchu na drogach publicz-
nych. Stąd bierze się narzucanie 
limitów prędkości i – istniejący 
w każdym kraju – przepis o pręd-
kości bezpiecznej. Definicja pręd-
kości bezpiecznej mówi nie tylko 
o konieczności jej dostosowania do 
warunków ruchu, ale także zawiera 
odwołanie do możliwości kierują-
cego i pojazdu, jest więc w pewnym 
stopniu zindywidualizowana. 
Zawiera również nakaz niedopusz-
czania do ryzyka poprzez taką 
jazdę, która zapewnia panowanie 
nad pojazdem. Limit prędkości 
wyrażony przepisem ogólnym bądź 
umiejscowionym na danym obsza-
rze znakiem drogowym ogranicza 
wszystkich tak samo. To zrównanie 
doświadczonych kierujących z nie-
doświadczonymi, zdolniejszych 
z mniej zdolnymi, dysponujących 
lepszym niż inni pojazdem powo-

duje rodzący się protest, a nawet 
wewnętrzny sprzeciw bazujący 
na przekonaniu o własnej jakości 
kierowania i doskonałości pojazdu. 
Musimy nauczyć się powstrzymy-
wać takie podejście, które w jakimś 
stopniu charakteryzuje wielu z nas, 
mnie także. To zapanowanie nad 
sprzeciwem wobec ograniczania 
nas na drodze musi mieć u podstaw 
świadomość ryzyka, które rośnie 
wraz z prędkością, i przekonanie, 
że opracowane limity wynikają 
z wiedzy i doświadczenia fachow-
ców od ruchu drogowego.

Oczywiście mam świadomość, 
że z fachowością w zakresie usta-
wiania pojedynczych znaków 
ograniczających prędkość ciągle 
są jeszcze problemy, nie tylko 
w Polsce. Jednak najpierw należy 
się podporządkować, a następnie 
składać wnioski o zmianę oznako-
wania. W przeciwnym razie mamy 
do czynienia z anarchią.

Limity prędkości wyrównują 
jednostkowe prędkości, co sprzyja 
płynności ruchu. Co stracimy, jeśli 
na autostradzie pojedziemy 120, 

a nie 140 km/h? Niczego nie stra-
cimy! Proponuję test polegający 
na wprowadzeniu na tempomacie 
prędkości 120 km/h. Po dłuższej 
jeździe z taką prędkością stwier-
dzimy, że czas dojazdu podawany 
przez nawigację nie wydłuża 
się. Jeśli zmienimy ustawienie 
na 140 km/h, czas dojazdu się nie 
skróci. Wynika to z tego, że jadąc 
140 km/h, wielokrotnie znaj-
dziemy się w sytuacji, w której ta 
prędkość zostanie ograniczona, 
niejednokrotnie nawet do 90 km/h, 
z powodu manewru wyprzedzania 
dokonywanego przez kierowców 
jadących wolniej. Przy 120 km/h 
takie spowolnienia będą wielokrot-
nie rzadsze i mniej odczuwalne. 
Przy okazji jazda będzie znacząco 
łagodniejsza dla portfela i mniej 
szkodliwa dla środowiska natu-
ralnego. W Austrii maksymalna 
prędkość 130 km/h na wielu odcin-
kach autostrad jest ograniczana do 
100 km/h ze względu na dbałość 
o środowisko. Napis na znakach 
o zmiennej treści: IG-L (skrót od 
immissionsschutzgesetz luft) 
świadczy o tym, że normy czystości 
powietrza zostały przekroczone 
i w związku z tym zdecydowano 
o ograniczeniu prędkości. Wielo-
krotnie jadąc tymi odcinkami, nie 
odczułem jakiegoś dyskomfortu, 
wręcz przeciwnie – jazda odbywała 
się bez napięcia, spokojnie i płyn-
nie. Na niemieckich autostradach 
zalecana jest prędkość 130 km/h, 
ale jest to jedyny kraj w Europie, 
który nie wprowadził ogólnego 
ograniczenia. Zakazy przekracza-
nia danej prędkości wynikają je-
dynie ze znaków, notabene rozsia-
nych często i gęsto. Jak to wygląda 
w praktyce? Jedziemy, przyjmijmy 
170 km/h (oczywiście są również 
szybsi), ale co rusz hamujemy do 
120, 100 km/h, lub nawet mniejszej 
prędkości, co wymuszone jest 
prędkością doganianych pojazdów. 
Oczywiście podczas pogodnej 
nocy, bez opadów atmosferycz-
nych, mamy szansę utrzymać dużą 
prędkość z uwagi na bardzo małą 

liczbę pojazdów na drodze, nato-
miast w dzień nasza średnia pręd-
kość wyniesie najwyżej 120 km/h, 
a jeśli natężenie ruchu będzie 
duże – najwyżej 100 km/h. Nocna 
jazda z dużą prędkością wiąże 
się z koniecznością maksymalnej 
koncentracji, co z kolei wymusza 
dokonywanie częstszych przerw 
w podróży. Per saldo, mimo braku 
ograniczenia prędkości maksy-
malnej niczego w średnim czasie 
przemieszczenia się nie zyskuje-
my… Jadąc na pewnych odcinkach 
bardzo szybko, potęgujemy ryzyko, 
a jazda według charakterystyki 
gaz – hamulec znacząco zwięk-
sza zużycie paliwa i przyspiesza 
konieczność wymiany elementów 
układu hamulcowego.

Jeśli nie przekonałem zwolenni-
ków tzw. ciężkiej nogi, to za niedłu-
go już czas zmianę przyzwyczajeń 
wymuszą na nich ograniczane li-
mity prędkości i coraz doskonalsza 

ich egzekucja. Może warto już dziś 
zmienić podejście do jazdy. Będzie 
bezpieczniej, będzie taniej, będzie 
lżej dla środowiska naturalnego, 
a po zakończeniu podróży bę-
dziemy mniej zmęczeni. A przede 
wszystkim będzie bezpieczniej 
na drodze. W takim podejściu 
do kierowania pojazdem nie ma 
minusów. Obiektywnie są same 
plusy, naprawdę.

Odstęp od poprzedzającego pojazdu
Szczególnie na drogach szyb-

kiego ruchu przywiązuje się do 
tego tematu wiele uwagi w Europie. 
Im większa prędkość, tym więk-
szy odstęp – ta oczywistość nie 
jest przyjmowana do wiadomości 
i stosowana przez wielu polskich 
kierowców. Żeby poprawić zrozu-
mienie problemu, półtora roku temu 
uzupełniono w polskich przepisach 
ruchu drogowego zapis o odstępie 
bezpiecznym, podając jego wymiar 

liczbowy na autostradach i drogach 
ekspresowych. Odstęp ten ma wy-
nosić minimum połowę prędkości, 
z jaką kierujemy, wyrażoną w me-
trach (np. 120 km/h wymusza mini-
mum 60 m odstępu od poprzedza-
jącego pojazdu). Dotychczas to nie 
poskutkowało, a w każdym razie 
nie w takim stopniu, jaki był ocze-
kiwany. Wciąż obserwuje się wielu 
kierowców jadących na tzw. zde-
rzaku, są też inni, którzy aż tak źle 
nie jadą, ale i tak utrzymywany 
przez nich odstęp jest zbyt mały. 
To bardzo niebezpieczna praktyka. 
Hamowanie pojazdu poprzedza-
jącego uniemożliwi odpowiednią 
reakcję kierowcy, który utrzymuje 
zbyt mały odstęp. W sytuacji obec-
ności kolejnych pojazdów dochodzi 
do karambolu, który w wypadku 
wystąpienia osób poszkodowanych 
nazywa się katastrofą w ruchu 
lądowym. W wielu europejskich 
krajach kierowcy, którzy nie stosu-
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Limit prędkości 
wyrażony przepi-
sem ogólnym bądź 
umiejscowionym 
na danym obszarze 
znakiem drogowym 
ogranicza wszyst-
kich tak samo. 

W wielu euro-
pejskich krajach 
kierowcy, którzy 
nie stosują właści-
wego odstępu, są 
niemalże natych-
miast eliminowani 
z ruchu. W Polsce 
również zaczął się 
podobny proces.



ją właściwego odstępu, są niemalże 
natychmiast eliminowani z ruchu. 
Ostrzegam, że w Polsce właśnie 
zaczął się podobny proces. Policja 
dysponuje już homologowanymi 
miernikami odległości pomiędzy 
pojazdami. Namierzenie odbywa 
się w danym miejscu, bez wiedzy 
kierowcy, a za kilkanaście lub kil-
kadziesiąt kilometrów kierowca 
jest zatrzymywany np. przy auto-
stradowych bramkach lub w miej-
scach obsługi podróżnych. 
Zwracam również uwagę na pasy 
wjazdowe i zjazdowe z autostrady 
lub drogi ekspresowej. Tam wielo-
krotnie odbywa się jazda zderzak 
w zderzak, a przepis o odległości 
równej połowie prędkości obowią-
zuje również w tych miejscach.

Drogi poza obszarem zabudowanym
Jeśli są to drogi krajowe lub wo-

jewódzkie, prędkość maksymalna 
90 km/h jest jeszcze do wytłu-
maczenia. Są nieźle utrzymane 
i oznakowane, w tym oznakowa-
niem poziomym. Drogi powiatowe 
i gminne już takie nie są. Tam po-
wszechne obniżenie dopuszczalnej 
prędkości wydaje się zasadne. 
Jeśli rozpędzamy się do 90 km/h 
(niestety wielu nawet tego limitu 
nie stosuje), to wiąże się to z ko-
niecznością częstego hamowania. 
Płynności nie utrzymamy, bowiem 
w przeważającej większości są to 
odcinki kręte. Nadmieniam, że sieć 
dróg powiatowych i gminnych jest 
wielokrotnie dłuższa w naszym 
kraju niż sieć dróg wojewódzkich 
oraz krajowych i na tych drogach, 
w związku z rozwijaną prędkością, 
wydarza się najwięcej wypadków 
śmiertelnych. Drzewa i przepusty, 
czyli przeszkody niewybaczające 
błędów, podnoszą ryzyko. Sądzę, 
że już dziś – zanim dojdzie do 
wprowadzenia limitu 80 km/h 
(a może nawet 70) – warto taką 
prędkość przyjąć jako właściwą. 
Jadący z nami pasażerowie to 
docenią – nie będą zmuszani do 
trzymania się uchwytów bądź za-
pierania nogami.

Ruch w miastach
Nie mam na myśli odcinków 

dróg tranzytowych, wewnętrznych 
autostrad czy przyspieszonych 
dróg średnicowych. Piszę o ulicach 
miast, niekoniecznie w samym 
centrum. Czy prędkość 30 km/h 
wydaje się abstrakcyjna? W naszej 
świadomości chyba jeszcze tak. 
Szczególnie po wjeździe do mia-
sta z autostrady mamy odczucie, 
jakbyśmy się wlekli. Ale to tylko 
odczucie. Zastanówmy się. Mamy 
do przejechania kilka, no może 
kilkanaście kilometrów. Jazda 
pięćdziesiątką albo trzydziestką 
nie wpłynie znacząco na czas do-
jazdu. W tzw. międzyczasie będzie 
wiele skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną, które sprawią, że ci ja-
dący pięćdziesiątką spotkają się 
z tymi jadącymi trzydziestką. A po 
drodze napotkamy rowerzystów, 
którzy mają prawo do korzystania 
z jezdni tam, gdzie nie ma infra-
struktury rowerowej, i mają prawo 
czuć się bezpiecznie. Wyprzedza-
my rowerzystę, a za chwilę on nas 
dogania na „światłach” i przejeż-
dża obok nas. Nie powinno to nas 
denerwować, drażnić. To miejska 
normalność. Uświadommy sobie, 
że centra miast będą się rozszerza-
ły i że samochód będzie tam coraz 
większym intruzem. Dopóki jeszcze 
mamy prawo wjazdu w określony 
kwartał ulic, cieszmy się z tego 
i jedźmy powoli. À propos, czym 
są progi zwalniające? Niemiłą dla 
kierowców, ale także mieszkańców 
okolicznych domostw odpowiedzią 
na zbyt szybką jazdę tych, którzy 
nie rozumieją, gdzie się znajdują. 
Progi zwalniające to porażka kie-
rowców i odpowiedź organizatorów 
ruchu na tę porażkę. Zwróćmy 
uwagę, że w korkach, czyli zatorach 
drogowych, nieodłącznych i mają-
cych tendencję wzrostową w mia-
stach, średnia prędkość to 14–17 
km/h. Czy prędkość 30 km/h rze-
czywiście nas, kierowców, spowal-
nia? Dodatkowo weźmy pod uwagę, 
że ta prędkość pozwala pieszemu 
czy rowerzyście przeżyć w przy-

padku zetknięcia z samochodem. 
Nie zawsze, ale daje szansę. A pie-
szych, w tym byłych pasażerów ko-
munikacji zbiorowej, rowerzystów 
i hulajnogistów, jest coraz więcej. 
I jest to właściwy trend.

Notabene, pragnąłbym, żeby 
ci, którzy używają rowerów, czy 
innych urządzeń mikromobilno-
ści, wzięli sobie również do serca 
wymogi bezpieczeństwa ruchu 
i dostosowali się do ograniczają-
cych ich przepisów. Nie jeździ się 
rowerem lub hulajnogą elektryczną 
po chodniku, a jeśli wyjątkowo 
istnieje taka możliwość, to można 
to robić tylko z prędkością pieszego. 
I nie przejeżdża się przez przejścia 
dla pieszych! Nigdy.

Chciałbym, by wszyscy kie-
rowcy wzięli sobie do serca te 
uwagi już dziś. Uwagi bardzo do-
świadczonego uczestnika ruchu 
drogowego, w każdej możliwej 
postaci. Choć nie, nie mam upraw-
nień do kierowania tramwajem. 
Ale wszystkie inne rodzaje uczest-
nictwa praktykowałem i wciąż 
praktykuję.

Oczywiście będzie nam wszyst-
kim łatwiej przyjąć te ograniczenia 
w miarę rozwoju sieci dróg szybkie-
go ruchu, autostrad i dróg ekspre-
sowych. To dzieje się na naszych 
oczach, więc bądźmy awangardą 
nowoczesności… i bezpieczeń-
stwa.
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PRZEPISOWO

Należy pamiętać, 
że na jezdni 
rowerzyści mają 
takie same prawa 
jak i kierowcy 
samochodów. 
Dlatego tak ważny 
jest wzajemny sza-
cunek i stosowanie 
się do przepisów. 



NOWOŚCI W SKLEPIE SUBARU
Za nami pierwsze przymrozki i śnieg, a w sklepiku gorąco! A to za sprawą 
serii zupełnie nowych artykułów, które umilą zimowy czas.
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SKLEPIK

Zaplanujcie wolne dni i za-
bierzcie bliskich na wypra-
wę pełną przygód. O Wasz 

komfort zadba nie tylko posiadany 
model  Subaru, ale także produkty 
dostępne w sklepie: pikowana kurt-
ka z kapturem, wygodna czapka, 
kubek termiczny, miedziana skro-
baczka do szyb czy składana saper-
ka (na wszelki wypadek).

Namawiamy do wykorzysta-
nia długich zimowych wieczorów 
na trenowanie spostrzegawczości 

i koncentracji w gronie rodzin-
nym – przy wykorzystaniu naszych 
nowości: puzzli dla mniejszych 
i większych miłośników marki. Nie 
zapomnijcie także o rozgrzewającej 
herbacie w filiżance z logo Waszego 
 Subaru.

Zapraszamy do odwie-
dzenia strony naszego skle-
pu   subaru.eparts.pl , w którym 
systematycznie pojawiają się ko-
lejne nowe produkty i atrakcyjne 
promocje.

Kurtka męska
# S22KME
cena: 380 zł

Kurtka damska
# S22KDE
cena: 360 zł

Puzzle 500 el.
# S23PDOUT
cena: 69 zł
dostępne modele: Forester, 
Outback i Solterra

Kalendarz książkowy
# S23KALENDARZ
cena: 99 zł

Kubek termiczny
# S22KTERN
cena: 123 zł
dostępne kolory: niebieski, czarny i złoty

Skrobaczka
# S23SCRAPER
cena: 20 zł

Filiżanka
# S22CUP
cena: 60 zł

Saperka
# S23SAPERKA
cena: 55 zł

Czapka
# S22CAG
cena: 45 zł
dostępne różne rodzaje i kolory



Pojazdy  Subaru są wprost stworzone do poko-
nywania rozmaitych trudności drogowych. 
Dzięki zastosowanym w nich nowoczesnym 

technologiom, spełniającym najwyższe stan-
dardy bezpieczeństwa, komfortu i niezawod-
ności, właściciele aut spod znaku Plejad mogą 
bez obaw planować podróże w trudno dostępne 
miejsca, co – jak wiemy – przynosi im również 
dużo radości. Aby dowiedzieć się, jakie do-
świadczenia i emocje towarzyszą sympatykom 
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naszego fanpage’a podczas jazdy off-roadowej, 
postanowiliśmy zaprosić ich do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym „ Subaru w swoim 
żywiole”. Nadesłane przez uczestników konkursu 
zdjęcia oraz materiały wideo doskonale obrazują, 

jak  Subaru radzi sobie poza drogami utwardzony-
mi i które jego funkcje są najbardziej przydatne.

Przedstawiamy laureatów konkursu, jedno-
cześnie dziękując pozostałym uczestnikom za 
udział w zabawie.
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Zachęcamy czytelników Magazynu „Plejady” oraz miłośników marki  Subaru do śle-
dzenia naszego profilu:  facebook.com/SubaruPolska  oraz udziału w kolejnych konkursach!
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KIEROWCY SUBARU
CZEKAJĄ NA ZIMĘ

› STAŁY NAPĘD WSZYSTKICH KÓŁ S-AWD
› PRZEŚWIT 22 CM
› SYSTEM X-MODE
› SUBARU GLOBAL PLATFORM
› SYSTEM WSPOMAGANIA KIEROWCY EYESIGHT

SUBARU
ZALECA

PRODUKTY




