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Hotowczyca 
zrzutka 
na ferrari 
Po co komu auto za milion ztotych - takie 
ferrari, maserati czy bugatti? Dla szpanu? 
Dla przyjemności z jazdy? Czy warto 
tyle wydać na samochód? Może wystarczy 
sto tysięcy i spółka z kumplami? 
IGORT. MIECIK 

1U 

NEWSWEEK
2013-07-22



•^ł" *c? 

7 

h-

a złonkostwo w klubie, a tym bardziej 
pomysł na jego założenie, wziął się 
z konkluzji, że nie warto. Nieważne, 

jak bardzo byś był bogaty, to nie warto wydawać 
takiej kasy na coś, co jest bardziej przelotną mi
łostką niż trwalszym związkiem. Nie warto, choć
by ten milion złotych był dla ciebie tym, czym 
dla Kowalskiego sto złotych. 

Dziwne, że do takiego wniosku doszło akurat 
dwóch pasjonatów szybkiej jazdy i aut sporto
wych, czyli Krzysztof Hołowczyc i jego przyja
ciel Kamil Dłutko. Do siebie jednak w pełni tego 
nie zastosowali, bo obaj mają własne wyścigów-
ki. Uznali, że bardzo wiele osób musi pomy
śleć w ten sam sposób: nie, nie warto. Jednak 
nie warto mieć, wcale nie znaczy, że nie warto 
wyścigówką jeździć. 

Tak powstał SuperCar Club. Pomysł prosty - ro
dzaj wypożyczalni superekskluzywnych, sporto
wych aut dla zamkniętego grona członków, którzy 

V 

z klubowej floty korzystają zależnie od ochoty 
(rzecz jasna biorąc pod uwagę innych współklu-
bowiczów). Teraz ferrari, na wyjazd w góry merce
des CLK, a na wrześniowy weekend w Kazimierzu 
maserati. Efekt jest taki, jakby człowiek miał nie 
jedno, ale kilka superaut, każde na inną okazję. 

Sam Krzysztof Hołowczyc słowa „wypożyczal
nia" unika jak ognia. Mówi „klub", ale i „człon
kowie" „grono osób" alho „grupa chłopaków". 
Zapewnia: - Nie jest tak, że przyjdzie ktoś z uli
cy i powie: potrzebuję auta zaraz albo na jutro, 
płacę i jadę. 

Dłutko uzupełnia: - Przeprowadzamy ro
dzaj rozmowy kwalifikacyjnej, żeby dowiedzieć 
się, czego dana osoba od sportowego auta ocze
kuje, po co jej ono potrzebne, czy miała wcześ
niej doświadczenia z takimi samochodami, a jeśli 
tak, to jakie. 

W ten sposób po dwóch latach działania Super
Car Club ma 38 członków i 12 samochodów. 
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• Nie warto 
Każdy z klubowiczów ma trochę inny ze
staw tych swoich „nie warto". 

Inwestorowi giełdowemu Dariuszowi 
Leśniakowi, mimo niebagatelnego mająt
ku, na zakup superauta nie pozwala zbyt 
pragmatyczne podejście do życia. Jako oj
ciec dwójki dzieci potrzebuje nie dwuoso
bowej wyścigówki, ale rodzinnego kombi. 
I takie właśnie auto - audi A6 - prowadzi 
na co dzień. 

Leśniak ma dwa metry wzrostu i słusz
ną posturę. Z klubowej kolekcji nie każde 
auto się dla niego nada. Ferrari spiderem 
jeździ się jak wozem drabiniastym - taki 
twardy i sztywny. Do elektrycznej tesli, 
rodem z Kalifornii (przyspiesza do set
ki niczym wyścigowy motocykl - w mniej 
niż 3 sekundy), Leśniak z powodu gaba
rytowego niedostosowania wsiada górą, 
nie otwierając drzwi, a żeby wyjść, musi 
się wyczolgiwać. W klubowym nissanie 
GTR, który posiada miejsca z tyłu, syn 
Darka Leśniaka siedzi po turecku, pod
kuliwszy nogi na kanapę, gdy ojciec usta
wi sobie wygodnie fotel. 

Oprócz nissana GTR pozostaje więc 
z klubowej floty maserati i sportowe 
audi, no i porsche 911 turbo na specjalne 
okazje. 

- To pokazuje - mówi Leśniak - jak 
trudno, nawet jeśli ktoś już gotów jest 
na zakup supersamochodu, wybrać takie 
auto, które będzie mu naprawdę pasowa
ło. A wydatek ogromny. Wydatek i strata. 
Bo tego typu wóz wystarczy z salonu wy
prowadzić, żeby stracił połowę wartości. 

Oprócz wspomnianego rodzinnego 
kombi Leśniak ma też własne sportowe 
coupe - mercedesa CLK - ale oddał go do 
klubowej puli. Jednym tchem wylicza ko
rzyści: - W ten sposób auto jest w rękach 
fachowców, serwisowane, zadbane, jeź
dzi, zamiast niszczeć w garażu i jeszcze 
na siebie zarabia. Tak naprawdę zdjąłem 
sobie kłopot z głowy. 

W wypadku prawnika z Warszawy 
Roberta Mikulskiego o przystąpieniu do 
klubu zadecydował przypadek. 

- Od chwili, gdy zrobiłem prawo jazdy 
- opowiada Mikulski - przez całe życie ku
powałem auta nie z porywu serca, a z roz
sądku. Żeby mało palił, żeby się nie psuł, 
potem żeby zmieścić dzieci, żeby żonie 
odpowiadało... Ja i moje potrzeby motory
zacyjne były zawsze na ostatnim miejscu. 
W końcu jakiś czas temu stwierdziłem 
- koniec! Teraz coś dla mnie. Upatrzy
łem sobie maserati, piękny czarny egzem
plarz. Kiedy ogłosiłem to w domu, żona 
uznała, że zaczynam mieć objawy kryzysu 
wieku średniego. W kancelarii wspólnik 
postukał się w głowę, że tak drogiego auta 
nawet w koszty w pełni wpisać nie moż-
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Dziś klub ma 
dwanaście aut 

odzielonych 
e względu na klasę 
cenę na trzy grupy 

- od najbardziej 
ekskluzywnych, 
takich jak maserati, 
ferrari czy bugatti, 
po leksusa 
czy subaru 

na. Byłem gotów postawić na swoim, ale 
ktoś mi sprzątnął to auto sprzed nosa. Za
płacił gotówką i odjechał. Żona i wspólnik 
odetchnęli z ulgą. Do kancelarii kupiliśmy 
bmw X5 z kratką - bardzo korzystne roz
wiązanie pod względem kosztów korpo
racji. Chodziłem niepocieszony i wtedy 
znajomy wciągnął mnie do klubu. Smu
tek po maserati minął, kiedy zobaczyłem 
cacka, które są tam do dyspozycji! 

Teraz, kiedy Mikulski może o sobie po
wiedzieć, że ma doświadczenie z super-
samochodami, wie, że kupować ich nie 
warto. Po stokroć nie warto. Ale jeździć 
nimi -jaknajbardziej! 

Jeszcze, jeszcze 
Zasady klubu są proste. Jednorazowe 
wpisowe - 10 tys. złotych. I roczna opła
ta: 96 tys., 50 tys. albo 25 tys. W zależno
ści od tego, jaki „abonament" wykupiłeś, 
otrzymujesz konkretną pulę punktów. 
Za punkty z kolei dostajesz odpowiednią 
liczbę dni, które spędzisz prowadząc su-
perauto. Im więcej pieniędzy, tym wię
cej punktów. Najniższy abonament daje 
- w zależności od auta - około 20 dni jaz
dy w ciągu roku. 

Każdy korzysta inaczej. Maurizio 
- włoski biznesmen z Krakowa, klubowicz 
z rocznym stażem - lubi wypożyczyć wóz, 
kiedy musi jechać do domu do Włoch. 
Wtedy urządza sobie prywatne Gran Tu-
rismo Italia. Pierwszorzędna okazja to 
także delegacja do Niemiec. Autostrady 
wszak bez ograniczeń. Warto zrezygno
wać z samolotu i wsiąść do porsche 911 

z turbiną. Jazdy po krakowskich czy na
wet warszawskich ulicach klubo

wymi smokami Maurizio sobie 
nawet nie wyobraża. 

Za to Mikulski bie
rze auta na każdą oka

zję, kiedy tylko czuje, 
że mu się ckni za ry
kiem sportowego 
silnika i tysiącem 
koni pod maską. 
W trasę na samot
ną p r z e j a ż d ż k ę 
lamborghini. Albo 
- jak go pieszczotli- g 

wie nazywa - lambo. s 
Na weekend z rodzi- I 

ną - maserati. Jedy- 1 
ny, do którego rodzina | 

się zmieści. Ale i do pra- s 
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cy, do kancelarii, potrafi dojeżdżać klubo
wymi autami. Nissanem GRT, o którym 
mówi: pierwsze auto do utraty prawa jaz
dy. - To auto, mimo że jedzie się nim jak 
obrabiarką, szepce do kierowcy: jeszcze, 
jeszcze, mocniej, szybciej, ostrzej. Bardzo 
łatwo się zapomnieć - opowiada Mikul
ski. I dodaje: - Tyle że ja, kiedy wysia
dam z takiego auta pod pracą, czuję się 
lekko zażenowany. To jednak rzecz bar
dzo ostentacyjna. Ryk silnika zapowia
da przybycie z odległości kilku przecznic. 
Murowane, że na parkującego i wysiada
jącego kierowcę patrzeć będzie cała uli
ca i ludzie w oknach okolicznych domów 
czy biurowców. A koledzy wylegną z pra
cy i obstąpią, by zadać konieczne pytania: 
ile do setki, ile koni, jaka pojemność silni
ka, no i jaka jest cena tego czegoś? 

Dariusz Lesiak wspomina, że gdy pierw
szy raz wypożyczył z klubu auto - to był 
ferrari spider - nie za bardzo wiedział, co 
dalej. Pojechał do domu i zaprosił żonę na 
kawę do Lublina. Wrócili szybko, ale - jak 
wspomina - zmęczeni, pobijani i zmordo
wani. - Tak się tym jeździ, niełatwo, z trzy 
razy większą koncentracją niż normalnym 
autem. Zupełnie czego innego się spo
dziewałem, byłem rozczarowany i trochę 
zły, ale z czasem nauczyłem się dobierać 
auta do okazji i do zachcianek. 

I wespół w zespół... 
Jeden z klubowiczów mówi, że to tak jak 
z kobietami. Co z tego, że się ma jed

ną, nawet najpiękniejszą, a potem sieją 
zmieni na drugą? Klubowy garaż jest jak 
ekskluzywny burdel w Amsterdamie: tu 
Chinka, tam Szwedka, a dalej Azjatka, 
Rosjanka i Mulatka. 

Porównanie nieco ryzykowne, ale do
brze ilustruje fakt, że klub to sami te
stosteronowi faceci. Dlatego Hołowczyc 
i Dłutko dbają, żeby mieli nie tylko same 
samochody, ale w ogóle jak najwięcej za
baw dla dużych chłopców. Mówią o tym 
„eventy". Są więc raz w miesiącu klubo
we śniadania - okazja do wymiany mo
toryzacyjnych doświadczeń. Są imprezy 
bez aut - ot, wieczorne spotkania dżen
telmenów z cygarami i koniakiem. Są 
ćwiczenia na torze, treningi z samym Ho-
łowczycem, w końcu - to chłopaki lubią 
najbardziej - wspólne wyjazdy na wło
skie serpentyny albo niemieckie auto
strady bez ograniczenia prędkości. Jedzie 
wówczas ośmiu, dziesięciu klubowiczów 
plus pilot. W drodze wymieniają się au
tami. Wieczorem biesiadują - co noc 
w innym miejscu. 

Krzysztof Hołowczyc mówi, że to 
„eventy" decydują o charakterze klu
bu i o jego rozwoju. Bo może i nie jest 
to wypożyczalnia, ale też nie kółko wza
jemnej adoracji, lecz nastawiony na zysk 
biznes. Zaczęli od sześciu samochodów 
- wyleasingowanych, by rozłożyć koszty 
w czasie. I tak jest do dziś. A że auta ta
kie drogie - dodaje rajdowiec - to rozrzu
cone są po towarzystwach leasingowych 

w całym kraju, bo jedno by ich leasingu 
nie udźwignęło. 

Dziś klub ma dwanaście aut podzielo
nych ze względu na klasę i cenę na trzy 
grupy - od najbardziej ekskluzywnych, 
takich jak maserati, ferrari czy bugatti, po 
lexusa czy subaru. 

Ile można zarobić na takim interesie? 
O tym ani Hołowczyc, ani jego wspólnik 
mówić nie chcą. Ale zysk musi być, sko
ro siedzibą firmy jest warszawski Hilton, 
a Dłutko by wnieść do spółki swój udział, 
bez wahania sprzedał swoją poprzednią 
firmę - wydawnictwo drukujące korpora
cyjne biuletyny. 

Biuro klubu jest w hotelowym lobby, 
a auta w podziemnym garażu, co oczy
wiście każe zadać pytanie, czy nie cho
dzi trochę o splendor, a trochę o to, że to 
w końcu jednak po prostu jeszcze jedna, 
tyle że droższa wypożyczalnia. Ale Dłut
ko kręci głową i mówi, że nie, w żadnym 
wypadku. Po pierwsze, to nie wypoży
czalnia, a ekskluzywny klub miłośników 
motoryzacji, o czym świadczy choćby 
ta specjalna rozmowa kwalifikacyjna na 
wejściu. A po drugie, to na Hiltona pad
ło zgoła z innego powodu i Dłutko może 
to zaświadczyć z ręką na sercu. Chodzi 
o najłagodniejszy w Warszawie zjazd do 
garażu. Idealny dla niskiego zawieszenia 
klubowych wyścigówek. 
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