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Nie każdemu pasuje dzisiejsza moto-
ryzacja, z tysiącami zakazów i prze-
pisów, przytłoczona wszechwładną 

elektroniką oraz jedynie słusznymi roz-
wiązaniami ekologicznymi. Nieco więcej 
satysfakcji da oczywiście nowe Subaru, bo 
to jedna z niewielu marek jeszcze zajmują-
cych się czymś tak niepolitycznym jak ra-
dość z jazdy. Ale można wybrać wyjście al-
ternatywne – zwrócić się w stronę klasyki, 
a jeżeli to możliwe, nadal nie rezygnować 
z japońskiej marki. I rzeczywiście coraz 

więcej osób także w Polsce przekonuje się 
do samochodowych oldtimerów i young-
timerów. Zwykle nie traktuje się ich jako 
pierwsze i podstawowe samochody w ro-
dzinie, czasami raczej jako przydomowy 
eksponat do oglądania, sprzęt do przejaż-
dżek, gdy jest ładna pogoda i ewentualnie 
wypraw na zloty pojazdów historycznych. 

Ale kategorię youngtimera niełatwo 
zdefiniować. Czasami są to auta z histo-
rią lub po prostu rzadkie. Atrakcyjne 
stylistycznie czy technicznie modele 

stają się pełnoprawnymi youngtimerami 
już w wieku kilkunastu lat, czyli wte-
dy, gdy wartość innych masowo pro-
dukowanych pojazdów z podobnych 
roczników właśnie zbliża się do zera. 
Bo właśnie ważnym kryterium jest obecna 
albo przyszła wartość – youngtimer 
to zwykle jeszcze nie kosztowny zaby-
tek, ale powinien on dawać nadzieję, 
że cena rynkowa (przy założeniu, że stan 
techniczny utrzyma się na rozsądnym 
poziomie) w przyszłości będzie wzrastać.

Dziś marka Subaru kieruje się w stronę luksusu, a dla niektórych nadal najważniejszy jest 
jej obraz sportowy, wręcz wyczynowy. Ale nie zawsze tak było. Subaru sprzed 30–40 lat 
to zwykłe auta popularne, w niektórych odmianach z cechami pojazdu użytkowego.  
Jak będziemy taki pojazd odbierać na tle współczesnej oferty? 

Trzydziestoletnie Leone 
na co dzień
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w roku 1983. Pierwszy właściciel używał 
go przez długie dziesięć lat i można być 
pewnym, że auto dobrze traktowano. Po-
tem pojawił się nabywca z Polski i Leone 
miało znowu szczęście. Pozostało 
w dobrych, troskliwych rękach nowego 
właściciela prawie kolejne dwadzieścia 
lat. Obecny właściciel posiada systema-
tyczne zapiski dotyczące nielicznych 
napraw i okresowych przeglądów. 
W rezultacie auto pozostało w stanie 
całkowicie oryginalnym, nigdy poważ-
nie nieuszkodzone i z niewielkim jak 
na tyle lat (ledwo ponad 200 000 km) 
potwierdzonym przebiegiem. 

Co ciekawe, pan Adam przekonywał 
nas, że trzydziestoletnie Leone kupił 
wcale nie do kolekcji, ale po prostu do 
jeżdżenia, dla żony. Wystarczyło prze-
cież odnowić lakier i samochód nadawał 
się do dalszej jazdy. Okazało się jednak, 
że żona wolała inny (także japoński) sa-
mochód z automatyczną skrzynią biegów 
i Subaru postanowiono sprzedać. W tym 
miejscu pojawił się jednak problem, jaki 
dotyka wiele dobrze utrzymanych lub 

odrestaurowanych samochodów w za-
awansowanym wieku. Nie da się ukryć, 
że nie jest to jeszcze cenny samochód 
historyczny, choć w sensie prawnym stał 
się takim bez problemu. Jednak na razie 
ma jedynie zadatki, by za kilkanaście lat 
zostać poważnym eksponatem muzeal-
nym. A więc choć jest w bardzo dobrym 
stanie technicznym, a pan Adam włożył 
sporo czasu i pieniędzy w dopieszczenie 
detali (przede wszystkim czyszczenie 
i lakierowanie na wzór oryginału), 
to tzw. rynek potraktował ofertę bez-
względnie, czyli bez zainteresowania. 
Pozostały więc dwa wyjścia: albo sprze-
dać Leone za granicę, tam gdzie ktoś 
może docenić jego wartość, albo rze-
czywiście zacząć budować kolekcję 
historycznych samochodów (bo kolekcja 
japońskich motocykli już się tworzy).  

Trzydzieści lat minęło... 
Dużą zaletą tego właśnie Leone jest 

prawie idealnie jak na ponad trzy dekady 
utrzymane wnętrze. Nie sposób znaleźć 
tam jakieś uszkodzenia, a ślady zużycia 

są też minimalne. Świadczy to zarówno 
o pieczołowitości dwóch poprzednich 
właścicieli, jak i o niezłym wykonaniu 
i użyciu dobrych materiałów przez Subaru. 
Także wszystkie wskaźniki i całe wyposa-
żenie elektryczne działa bez zarzutu. Pan 
Adam wymienił jedynie przednie reflek-
tory: na oryginalne, ale lepiej zachowane. 

Mechanizmy nie wymagały istotnych 
napraw, a gaźnik działa na tyle spraw-
nie, że obecny właściciel nie odczuwał 
potrzeby, by zaglądać do środka. Nie ma 

Biorąc to pod uwagę, wczesne modele 
Subaru powinny być już poszukiwanymi 
eksponatami historycznymi, budzącymi 
sensację na wystawach. I pewnie tak by 
było, ale malutkie Subaru 360 czy pionier 
symetrycznego układu napędowego 
1000/FF-1 w praktyce nie występowały 
w Europie, więc na naszym terenie liczba 
odrestaurowanych egzemplarzy jest 
mikroskopijna. Z kolei pierwsze Legacy, 
Imprezy i Forestery są jeszcze za młode, 
by mieć już walor historyczny. Na razie 

wiele z nich sprawdza się jako dostępne 
cenowo auta sportowe i tylko należy 
mieć nadzieję, że fizycznie przetrwają. 
Niestety zainteresowanie kolekcjonerów 
nieco starszymi od Legacy modelami 
Subaru jest niewielkie, choć przecież 
niektóre z tych innowacyjnych na owe 
czasy aut były importowane do Europy. 
Dziś przedstawimy od lat zadomowione 
w Polsce Leone II generacji, trzydziesto-
letni samochód, który już jest rzadko-
ścią, a ciągle nadaje się do bezproblemo-
wej codziennej eksploatacji. Przy okazji 
stanowi on bezpośredni dowód, że to 
właśnie Subaru zainicjowało karierę 
napędu 4×4 w autach osobowych. 

Leone, które miało szczęście
Właścicielem jasnoniebieskiego 

Leone 1800 o dwudrzwiowym nadwoziu 
hatchback jest pan Adam Grzegorzewski 
z Kielc, zaangażowany amator kajako-
wych wypraw dalekiej turystyki (wydaw-
ca specjalistycznego pisma „Wiosło”), 
także „klasyczny” motocyklista i miło-
śnik jazdy terenowej. Wbrew pozorom 

wszystkie te pasje mają istotny związek 
z Subaru Leone. Bo jeżeli ktoś wybiera 
się z grupą przyjaciół pojeździć motocy-
klem poza utwardzonymi drogami, to 
wykorzysta także samochód z napędem 
4×4. A więc Subaru jest jak najbardziej 
na miejscu. A dlaczego Leone? Bo było 
niedrogie, sprawne i... japońskie. Tak się 
składa, że w rodzinie p. Adama wszyst-
kie samochody i motocykle (a jest tego 
trochę) są właśnie japońskie i zdecy-
dowanie nie nowe, a w wieku „young-
timerowym”. Trudno się tylko zdecy-
dować, czy to już kolekcja o wartości 
historycznej, czy też po prostu mała 
flota pojazdów do zwykłego użytku. 
Na razie raczej to drugie, bo wszystkie te 
motocykle i samochody (prócz przezna-
czonych na części) normalnie jeżdżą. 
Tak jak np. codzienny środek transportu 
p. Adama, inne Leone, tym razem już 
trzeciej generacji, w wersji kombi. 

Wróćmy jednak do samochodu 
bardziej historycznego. Egzemplarz 
w kolorze Spark Blue pochodzi z rynku 
szwajcarskiego, gdzie zakupiono go 
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także problemów z nadmiernym zu-
życiem, wyciekami oleju z silnika lub 
z układem napędowym. I znowu, Leone 
miał z pewnością szczęście do swoich 
właścicieli, ale potwierdza się także 
duża trwałość samochodów Subaru. 

Nie mogliśmy się powstrzymać 
przed pytaniem o ogólną sprawność 
używanych samochodów japońskich. 
Istnieje przecież opinia, że auta z Kraju 

Kwitnącej Wiśni są dość długo cał-
kiem bezawaryjne, a potem w krótkim 
czasie zaczynają lawinowo sprawiać 
kłopoty. Pan Grzegorzewski zupełnie 
tego nie potwierdza, według niego są 
to pojazdy, które można eksploato-
wać latami, a nawet kwestię korozji 
nadwozia, choć oczywiście z wiekiem 
i ona się pojawia, można opanować 
zwykłymi metodami naprawczymi. 

Nie bez znaczenia jest też prostota 
konstrukcyjna pojazdów sprzed trzech 
dekad. Nawet Subaru Leone, czyli auto 
z napędem 4×4, nadaje się do serwisowania 
praktycznie przez amatora. Pamiętajmy, że 
udział elektroniki jest tu jeszcze minimalny 
(zaledwie zelektronizowany, ale klasyczny 
aparat zapłonowy), silnik tej generacji ma 
tradycyjny, łatwy do regulacji rozrząd popy-
chaczowy z napędem łańcuchem, a napęd 
4×4 jest tylko mechanicznie dołączany, w tej 
wersji samochodu nawet bez reduktora.

Ciągle nie ma wstydu!
Jak się w dzisiejszych czasach jeź-

dzi trzydziestoletnim Leone? Nie jest 
to duży samochód, jednak nadwozie 
hatchback dysponuje rozsądną ilością 
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miejsca, a po złożeniu tylnych siedzeń 
pojawia się naprawdę duża przestrzeń 
ładunkowa. W rezultacie trzydrzwio-
we Leone może udanie konkurować ze 
współczesnymi autami segmentu B. 

Dzisiejsze pojazdy mają zapewne lepiej 
dopracowaną ergonomię, ale i na tym polu 
Leone niczym istotnym nieprzyjemnie nie 
zaskakuje. To samo dotyczy prowadze-
nia, podwozie jest zresztą dość podobne 
do znanego z obecnych aut niższych 
segmentów – z przodu kolumny MacPher-
sona, z tyłu wahacze trójkątne z resoro-
waniem za pomocą drążków skrętnych. 
Popularna dziś, znana z wielu aut (choć 
nie z Subaru, gdzie tylne zawieszenie jest 
dziś bardziej zaawansowane), tzw. belka 
skrętna z wahaczami wleczonymi niczym 

tego rozwiązania nie przewyższa. No 
i oczywiście dołączany dźwignią napęd 
tylnych kół. Rozwiązanie najprostsze 
z możliwych, ale tworzące w trudnych wa-
runkach drogowych zupełnie inną jakość.  

Pewnym minusem jest zaled-
wie czterobiegowa skrzynia biegów. 
Przekładnie pięciobiegowe i automa-
tyczne w tej generacji Leone nie były 
dostępne na wszystkich rynkach. 

A silnik? Gaźnikowy wolnossą-
cy bokser o pojemności 1800 cm3 nie 
poraża mocą – katalog podaje 80 KM, 
co wystarczy do statecznej jazdy. Nie jest 
jednak tak źle, jak można by przypusz-
czać, gdyż Leone, mimo mechanizmów 
napędu 4×4, waży zaledwie 970 (według 
innych danych 990) kg. Współczesne auta 
tej wielkości bywają znacznie cięższe, 
choć też oczywiście lepiej wyposażone. 

Rzeczywiste zużycie paliwa poza 
miastem, przy typowych dla dzisiejsze-
go ruchu prędkościach jazdy, waha się 
w granicach ok. 9 l/100 km. Zatem pod 
tym względem nowoczesne technolo-
gie pokazują jednak nieco przewagi. 

Ogólna ocena jest następująca: jak na 
samochód powstały wiele generacji 
temu, Leone jest zaskakująco współcze-
sne. Co zresztą potwierdza dzisiejszy 
rynek – nowoczesność nowoczesnością, 
ale rośnie przecież popularność tzw. bu-
dżetowych marek i uproszczonych 
modeli bez „bajerów”. I kolejna uwaga 
– dziś 4×4 niepotrzebnie stało się ele-
mentem kosztownego luksusu i napraw-
dę dziwi, dlaczego zupełnie zarzucono 
koncepcję niewielkich i niedrogich 
pojazdów z możliwością prostego do-
łączenia napędu drugiej osi. Wszak na-
dal znaczny procent ludzi mieszka 
w górach, jeździ w zmiennym terenie, 
a liczba aktywnych rolników w Euro-
pie także z pewnością nie spada.
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Pierwszym seryjnie produkowanym, pełnowymiarowym samochodem Subaru 
był przednionapędowy model 1000, który zadebiutował w roku 1966. 
Wraz z nim pojawił się tradycyjny i charakterystyczny dla marki, ustawiony 

podłużnie silnik typu bokser. Czterocylindrowy, chłodzony cieczą, o pojemności 
977 cm3, plus podłużnie umieszczona skrzynia biegów wraz z przekładnią główną 
okazały się dobrym rozwiązaniem. Stworzono zwarty, dobrze się prowadzący 
pojazd popularny, a silnik o mocy maksymalnej 55 KM przy małej masie auta 
zapewniał niezłe osiągi. Zawieszenie było w pełni niezależne, z wykorzystaniem 
jako elementów sprężystych sprężyn śrubowych i drążków skrętnych. 
układ kierowniczy z listwą zębatą na owe czasy był wyjątkowo nowoczesny. 
Subaru 1000 produkowano od roku 1966, w roku 1969 zastąpiono go bardzo 
podobnym FF-1 (w uSA stosowano nazwę Star, a potem model „G”). Samochody te 
miały mocniejsze silniki o pojemności 1100/1300 cm3 i o mocy nawet do 97 KM. 

Nasz dzisiejszy bohater, nieco większy, bo praktycznie czterometrowy model 
Leone, był następcą 1000/FF-1. Zbudowano go według bardzo podobnego 
schematu, a zaprezentowano w końcu roku 1971. Początkowo było to zgrabne 
dwudrzwiowe coupé z charakterystyczną długą maską i krótką pokrywą 
bagażnika. Następną wersją Leone było pięciodrzwiowe kombi, potem sedan 
i wreszcie wersja hardtop z tradycyjnymi później dla Subaru szybami bocznymi 
bez ramek. Silniki Leone pierwszej generacji miały pojemność 1200, 1400, a potem 
1600 cm3, zaś moc maksymalna sięgnęła prawie 100 KM. Na różnych rynkach 
dostępne były skrzynie cztero- i pięciobiegowe oraz trzybiegowy automat. 

Właśnie w Leone zadebiutował dołączany mechanicznie do przedniego, 
napęd tylnych kół, czyli pierwsza wersja napędu 4×4. Wykorzystano tu fakt, 
że w podłużnie ustawionymi symetrycznym układzie napędowym przekładnia 
główna znajduje się tuż za silnikiem, zaś mechanizm skrzyni biegów skierowany 

jest do tyłu. Można więc bez stosowania kosztownej skrzyni rozdzielczej 
dobudować wyjście mocy przenoszące moment napędowy do tylnych kół. Wersję 
kombi 4×4 zaprezentowano w roku 1972, choć wspomina się też o próbnej serii 
FF-1 4×4 kombi z roku 1971. W zamyśle miał to być samochód niszowy, np. dla osób 
pracujących w trudnym terenie, ale rynek zareagował inaczej – właśnie ten układ 
napędowy miał rozsławić firmę Subaru na całym świecie. 

Druga, restylizowana generacja Leone (model, który dziś przedstawiamy) 
pojawiła się w roku 1977. Nowy samochód miał ostrzejsze kształty, ale wymiarów 
praktycznie nie zmienił. W ofercie nadwozi pojawiła się nowość, czyli hatchback. 
Silniki urosły – obok 1.6 OHV pojawiło się 1.8 OHV, a potem 1.8 turbo. W drugiej 
generacji Leone 4×4 zadebiutował w układzie przeniesienia napędu dwustopniowy 
reduktor, stosowany w modelu kombi. W przedstawianym przez nas hatchbacku 
(model SRx, w Szwajcarii zwany Turismo 1800 4WD GLF) reduktora nie stosowano. 

Pod koniec produkcji tej generacji połączono napęd czterech kół ze skrzynią 
automatyczną. Zamiast sprzęgła kłowego dołączającego napęd tylnych kół 
zastosowano w wielopłytkowe mokre sprzęgło (MP-T) działające automatycznie. 
Warto też dodać, że właśnie na bazie Leone II generacji powstał rekreacyjny pickup 
4×4 o nazwie BRAT (od Bi-drive Recreational All-terrain Transporter), czyli chyba 
jeden z pierwszych prawdziwych crossoverów. W Europie znany on był praktycznie 
tylko w Skandynawii.

Trzecia generacja Leone do sprzedaży weszła w roku 1984. Samochody stały 
się wyraźnie większe, nadwozie miało już długość 440 cm. Nadal oferowano 
trzydrzwiowe nadwozia coupé, sedana i kombi. Dostępne też były różne wersje 
układu napędowego, od zwykłego napędu przedniego, po napęd 4×4 wersji stałej 
i odłączanej, oraz z opcją skrzyń manualnych i automatycznych. Generację tę 
produkowano do roku 1994. 

Historia Subaru Leone dane techniczne przedstawianego modelu Leone
Subaru 1800 SRX 4Wd
długość 3980 mm
szerokość 1620
wysokość 1415
rozstaw osi 2370
rozstaw kół 1335/1370
prześwit regulowany, od 210 do 240 mm
masa własna/całkowita 970/1400 kg
masa przyczepy z hamulcem do 1000 kg
Silnik bokser H4, chłodzony cieczą, 4 cylindry, model EA 81 
średnica cylindra/skok tłoka 92/67 mm
pojemność skokowa 1781 cm3

stopień sprężania 8,7
moc maksymalna 80 KM przy 5200 obr./min
moment maksymalny 135 Nm przy 2400 obr./min
prędkość maksymalna 145 km/h
zużycie paliwa wg ówczesnej normy ECE
przy 90 km/h 7,4 l/100 km
przy 120 km/h 10 l/100 km
w mieście 10,5 l/100 km
skrzynia biegów – czterobiegowa, manualna, napęd przedni/dołączany ręcznie napęd tylnych kół, bez reduktora 
Zawieszenie
przód kolumny MacPherson
tył belka z drążkami skrętnymi, wahacze trójkątne wleczone
koła/opony 155 SR 13
hamulce – system dwuobwodowy
przód tarczowe
tył bębnowe
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