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Informacja prasowa 

Za tydzień premiera DiRT 4. Przygoński i Podkalicka mówią o realizmie i 

treningu kierowców w grze Codemasters 

Już za tydzień - w piątek 9 czerwca, na rynku zadebiutuje najnowsza odsłona legendarnej 

rajdowej serii. W polskim teamie DiRT 4 są m.in. Kuba Przygoński i Klaudia Podkalicka, 

którzy opowiedzieli o swoich odczuciach odnośnie poziomu realizmu, jaki prezentuje gra 

Codemasters oraz tego, czy wirtualne ściganie się może być pomocne w treningu przed 

realnymi rajdami. 

"DiRT 4 to najbardziej realistyczna gra rajdowa" - nie ma wątpliwości Kuba Przygoński i 

przyznaje, że gry studia Codemasters służą mu jako element przygotowań do startów w 

Dakarze. Pustynna jazda jest bardzo wyczerpująca dla mięśni kierowcy, a te można trenować 

i przyzwyczajać do wysiłku pokonując wirtualne odcinki. "Poza tym gra jest trudna, ale 

rajdowy samochód też nie jest łatwy. Póki co najbardziej podoba mi się Ford Fiesta R5, który 

w rzeczywistości jest super i w DiRT sprawował się równie dobrze" - dodaje Przygoński. 

Z Dakaru do gry – Kuba Przygoński - https://youtu.be/NMYIPqtngmg  

"Czas reakcji, momenty wykonywania manewrów i zmiany biegów, koncentracja - rajdy 

składają się z wielu aspektów i wszystkie je możemy ćwiczyć w DiRT 4" - twierdzi Podkalicka. 

"Szczęka mi opadła gdy poczułam jak bardzo gra jest realistyczna. Można sobie w niej 

pozwolić jednak na więcej, bo ma się kilka żyć" - uśmiecha się Klaudia. 

Klaudia Podkalicka w poszukiwaniu krawędzi - https://youtu.be/hNdHjGpOkrg  

DiRT 4 odznacza się niezrównanym realizmem, ale jest również przystępny dla osób 

szukających rajdowej rozrywki, a nie wiernej symulacji. Gra oferuje dwa systemy 

prowadzenia pojazdów - symulacji i gracza, oraz oferuje możliwość włączenia szeregu 

ułatwiających jazdę asyst. 

DiRT 4 dostępny będzie na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One od 9 czerwca. DiRT 4 „Day 

One” Edition zawiera: samochód Hyundai R5 wraz z wejściówką na ekskluzywne Zawody 

Hyundai (zaplanowane na 9, 10 i 11 czerwca 2017) oraz ikonę założyciela. 

### 

Więcej informacji udzielają: 

 

Anna Łada-Grodzicka 

Senior PR Manager Wydawnictwa Techland 

anna.lada.grodzicka@techland.pl 

https://youtu.be/NMYIPqtngmg
https://youtu.be/hNdHjGpOkrg


 

 tel. + 48 502 533 544 

---- 

Konrad Adamczewski 

Specjalista ds. PR Wydawnictwa Techland 

konrad.adamczewski@techland.pl 

tel. + 48 502 533 553 

*** 

O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  

http://techland.pl/

