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Gdy przychodziłem sam,
słyszałem: kim pan jest?
ROZMOWA Powoli zmienia się aura, a tym samym warunki na ulicach. Jak jeździć z głową i czy warto o bezpieczne
drogi walczyć za pośrednictwem fundacji pytamy Krzysztofa Hołowczyca, znanego rajdowca.
- Jest pan wielokrotnym,
rajdowym mistrzem Pol
ski i mistrzem Europy,
a także trochę takim
aniołem stróżem polskich
kierowców. Nie tylko ja
ko pilot AutoMapy, ale
przede wszystkim jako
inicjator projektu funda
cji „Kierowca
Bezpieczny". Skąd u raj
dowca takie zaangażowa
nie w tematykę bezpie
czeństwa na drodze?
- Bo wiem jak łatwo jest
opuścić drogę, jak łatwo spo
wodować niebezpieczną sytu
ację. Powiem więcej, wiem
nawet jak to boli. Fundację
„Kierowca Bezpieczny" powo
łaliśmy w dość dramatycz
nych okolicznościach - dwóch
synów mojego przyjaciela zgi
nęło uderzając w drzewo.
W drzewo, które rosło niemal
na drodze, którego nie powin
no tam być. Doszliśmy
do wniosku, że coś trzeba
z tym zrobić, uświadamiając,
że na Warmii i Mazurach jest
to jedna z częstszych przy
czyn wypadków. Tych tema
tów jest więcej i kiedy wcze
śniej próbowałem się z nimi
zmierzyć, zgłaszać do waż
nych ludzi, usłyszałem a kim pan jest? Często słysza
łem: no fajnie, jest pan kie
rowcą rajdowym, miło nam,
ale nic więcej z tego nie wyni
ka. Kiedy jest fundacja, to co
innego. Fundacja może pytać.
W ten sposób taka na począt
ku mała inicjatywa zamieniła
się w naprawdę duże wyda
rzenie. Często wywołujemy
temat, o którym warto mó
wić, bo jeszcze wiele jest
do zrobienia na polskich dro
gach.

- Bardzo prosto jest powiedzieć, że kierowca nie dostosował prędkości do warunków drogowych i spowodował wypadek. Ale jakie były warunki
drogowe, jaka jakość samochodu, jakie wyszkolenie kierowcy? 0 tym się już nie mówi - twierdzi Krzysztof Hołowczyc. Na zdjęciu: podczas niedaw
nej wizyty w Koszalinie.
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- Jest taki, dość popular
ny, wśród Polskich
kierowców pogląd, że
szybka jazda nie musi
być niebezpieczna i że to
właśnie wolni kierowcy
stanowią większe zagro
żenie na drodze. Jak to
wygląda z punktu widze
nia człowieka, który
jeździ z gazem wciśnię
tym do oporu?

- Tylko na odcinkach spe
cjalnych (śmiech)... Prawda le
ży pośrodku. Bardzo prosto
jest powiedzieć, że kierowca
nie dostosował prędkości do
warunków drogowych i spo
wodował wypadek. Ale jakie
były warunki drogowe, jaka
jakość samochodu, jakie wy
szkolenie kierowcy? O tym się
już nie mówi. To jest takie do
syć zastępcze określenie. Do

brym przykładem dla wszyst
kich tych, którzy mówią, że
tylko jazda wolna jest bez
pieczna są niemieckie auto
strady. Tu jedzie się po
nad 200 km/h i mimo to są to
najbezpieczniejsze drogi na
świecie. W miejscach, gdzie są
ograniczenia, przestrzega się
ich rygorystycznie, ale tam
gdzie mamy trzy szerokie pa
sy, gdzie nie ma cieków wod

nych to dlaczego nie nacisnąć?
W Polsce tych miejsc nie jest
za dużo, a tam gdzie są - stoi
policja z radarem.
Austria testuje już na swo
ich autostradach prędkość nie
130, lecz 140 km/h. Mówi się,
że Włosi też chcą podwyższyć
na swoich drogach ogranicze
nie do 150 km/h. Nowoczesne
samochody na dobrej, bez
piecznej drodze mogą jechać

szybko i to w dalszym ciągu
nie jest ryzykowna jazda.
Jednak w sytuacjach, kiedy
jedziemy na takiej kulawej
drodze jak nasza, wówczas
szybka jazda jest wielkim ry
zykiem.
- Pokazywane niedawno
kampanie społeczne
związane z bezpieczeń
stwem kierowców były
bardzo dosadne i bogate
w szczegóły. Czy w pa
na odczuciu taki sposób
podawania treści odnosi
zamierzony skutek? Do
ciera do świadomości
polskich kierowców?
- My w naszych spotach
nie pokazujemy ludzi w wor
kach. Pokazujemy sytuację,
która kończy się mgłą, nico
ścią, bo tak to się niestety
kończy. Nie pokazujemy dra
stycznych scen, bo uważamy,
że pokazywanie krwi czy za
bitych mija się z celem. Co
ciekawe, są badania, które
mówią, że ktoś, kto widzi
drastyczny wypadek jedzie
wolniej przez 10-15 minut,
ale za chwilę znowu się roz
pędza. My uważamy, że trze
ba zmienić mentalność, spo
sób myślenia, że jeżeli odpo
wiednią prędkość potrafię
stosować w odpowiednich
warunkach, to jestem bez
pieczny. Nie tylko dla siebie,
ale i dla innych.
- Czego życzyłby pan kie
rowcom?
- Żeby zawsze dojeżdżali
do celu, żeby nie musieli sto
jąc w korkach przeklinać, że
znowu są spóźnieni. W szcze
gólności życzę dobrych, szyb
kich dróg, na których zawsze
świeci słońce.
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