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Dakar i drift czyli Kuba Przygoński na VERVA Street Racing! 

 
 

Niespełna miesiąc dzieli nas od ósmej edycji VERVA Street Racing. Tegoroczne święto 

motoryzacji odbędzie się w Płocku, na stadionie Wisły i otaczającym go terenie. Jedną z 

głównych atrakcji imprezy będzie możliwość spotkania i obejrzenia w akcji zawodnika 

ORLEN Team, Kuby Przygońskiego oraz jego samochodów: driftingowej Toyoty GT86 

oraz dakarowego Mini All4 Racing. 

Motywem przewodnim tegorocznej edycji VERVA Street Racing są MOTO Pokolenia. 

Najnowsze, najdroższe i najszybsze maszyny będą konkurować o uwagę odwiedzających z 

zabytkowymi, legendarnymi i unikatowymi autami z przeszłości, a doświadczeni i utytułowani 

kierowcy zmierzą się z ambitnymi i głodnymi rywalizacji zawodnikami młodszego pokolenia. 

Podczas tego święta motoryzacji nie zabraknie Kuby Przygońskiego, jednej z gwiazd ORLEN 

Teamu. 

Ten utalentowany zawodnik był najszybszym polskim motocyklistą w Rajdzie Dakar (6. 

miejsce w 2014 roku), a w tym roku zajął 7. miejsce w kategorii samochodów. W pierwszych 

dniach października, razem ze swoim pilotem Belgiem Tomem Colsoulem, Kuba Przygoński 

będzie walczyć o kolejne punkty Pucharu Świata Cross Country w Rajdzie Maroka, który 

będzie jednym z ostatnich sprawdzianów przed Dakarem 2018. Załoga praktycznie zapewniła 

już sobie tytuł wicemistrzów świata w rajdach terenowych, ustępując tylko legendarnemu 

Nasserowi Al-Attiyahowi. Jednocześnie zawodnik ORLEN Teamu zdobył w tym roku tytuł 

Driftingowego Mistrza Polski. 

Prosto z Afryki Przygoński przeniesie się do Płocka, gdzie 14 października oprócz dakarowego 

Mini zaprezentuje swoją driftingową Toyotę GT86. Ta maszyna o mocy ponad 1000 koni 
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nazywana Diabłem, pozwoliła Przygońskiemu pobić rekord Guinessa w prędkości driftu i 

rywalizować w Driftingowych Mistrzostwach Polski. Za niespełna miesiąc każdy chętny na 

własne oczy będzie mógł przekonać się jak za kierownicą tych szybkich maszyn radzi sobie 

jedna z gwiazd ORLEN Teamu.  

Tegoroczna VERVA Street Racing odbędzie się w sobotę, 14 października, na Stadionie Wisły 

Płock, ORLEN Arenie i przyległych terenach. Wstęp wolny. 

 

Więcej informacji na: 

Vervastreetracing.pl/ 

Facebook.com/vervastreetracing 

Instagram.com/vervastreetracing/  

 

 **** 

VERVA Street Racing 

VERVA Street Racing to cykliczne widowisko i festiwal motoryzacyjny, odbywające się od 

2010 roku. 

Podczas wszystkich dotychczasowych edycji impreza zgromadziła ponad 2000 sportowych i 

wyczynowych pojazdów oraz ponad 500 tysięcy widzów. VERVA Street Racing jest 

unikalnym wydarzeniem, które przyciąga nie tylko fanów sportów motorowych. Trzy pierwsze 

edycje odbyły się na torze ulicznym, zbudowanym wokół warszawskiego Placu Teatralnego w 

Warszawie, natomiast w 2013 roku impreza została przeniesiona na PGE Stadion Narodowy i 

jego błonia, gdzie zadebiutowała w formie spektakli motoryzacyjnych. Gośćmi Verva Street 

Racing byli m.in. Jeremy Clarkson, James May, Richard Hammond, Mika Häkkinen, Stéphane 

Peterhansel, Jean-Éric Vergne, Cyril Despres, Marc Coma, Hélder Rodrigues, Ben Collins, 

Marcus Grönholm, Carlos Sainz czy znany pasjonat motoryzacji, lider zespołu Jamiroquai, Jay 

Kay. W 2017 roku wydarzenie pod hasłem MOTO Pokolenia odwiedzi Płock, gdzie podczas 

pikniku motoryzacyjnego w rodzinnej atmosferze będzie można nie tylko podziwiać legendy 

motoryzacji, najnowsze samochody, spektakularne wyścigi, pokazy kaskaderskie, lecz także 

posłuchać największych gwiazd polskiej i światowej muzyki. Głównym sponsorem projektu 

jest PKN ORLEN. 
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