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zentował Adam znany jako 
„Santino” z „trójką” tej sa-
mej generacji, czyli słyn-
ną „DARE Alpiną”. Znaczek 
tunera z Buchloe nosi rów-
nież E38, którym przyjechał 
„NEUF”, jednak w przypad-
ku tego auta kluczowe mo-
dyfikacje dotyczą wnętrza i 
utrzymane są w stylu OEM+.
E46 Compact „Lukasa” sta-
nowi kolejny dowód na to, 
że BMW o najbardziej kon-
trowersyjnej stylistyce tak-
że może być bazą ciekawych 
projektów.
Prekursor efektownych E46 
Compactc, „Raadman”, poka-
zywał swego „Kermita”, czy-
li E46 sedan 330i. „Compi” 
po przygodzie, podobnej do 
tej, która przydarzyła się Ja-
kubowi „Muskowi” Tatarze, 
został przeznaczony do jaz-
dy w poślizgu. Co ciekawe, 
na zlot przybył również sam 
„Musk” ze swym „Germań-
skim Oprawcą”. Legendar-
ny driftowóz, znany z filmu, 

w którym „miotało nim jak 
szatan”, doceniany jest rów-
nież za nietuzinkowy wy-
gląd.
Zasłużenie zdobytymi pu-
charami otoczone było na-
leżące do Marcina E21 323i, 
które opisywaliśmy w czerw-

cowym BMW TRENDS. Z 
blisko 300 zgłoszonych na 
imprezę aut do udziału do-
puszczono ok. 170, z któ-
rych dotarło niestety tylko 

ok. 100. Pojazdy z Bawarii 
ustępowały liczebnością sa-
mochodom z grupy Volkswa-
gena oraz z Japonii. Swój mi-
nizlot na BEST OF TRENDS 
miały Golfy R32 i R. Nie za-
brakło też innych Volkswa-
genów z motorami pochodzą-

cymi ze sportowego oddzia-
łu tej firmy, takich jak Jetta 
A2 „Mańka” z jednostką R32. 
Oko cieszyły też klasyczne 
Golfy pierwszej generacji.

Zmianami zwiększającymi 
osiągi oraz spasowaniem o 
uwagę walczyły Hondy. Kon-
trowersje budził zmodyfiko-
wany w stylu śródziemno-
morskim srebrny Seat Ibiza, 
na którym przyklejono na-
pis wyrażający dystans do 

trendów tubingowych, dwu-
znaczny w kontekście nazwy 
zlotu oraz tytułu naszego pi-
sma. Cenimy poczucie humo-
ru, choć wolimy hasło Raad-

Bez podziałów
Celem zlotu mapet-tuning Show the 
BEST OF TRENDS,
 którego tegoroczna edycja odbywała się od 14 do 16 września 
w ośrodku wawrzkowizna obok bełchatowa, była integracja 
środowisk fanów aut bMw, Vag i japońskich. patronujeMy teMu 
wydarzeniu, gdyż wierzyMy w jego przesłanie.
Organizatorzy liczą, że do po-
łożonej w środku Polski miej-
scowości będą zjeżdżać swo-
imi zmodyfikowanymi auta-
mi miłośnicy rozmaitych ma-
rek i stylów z wszystkich re-
gionów kraju. Na forum Ra-

ceism.pl wypowiedział się 
m.in. „Santino”, który na nie-
mal każdą imprezę musi po-
konać 200 lub 300 kilome-
trów, a droga do Wawrzkowi-
zny liczyła ok. 100 km. Zde-
cydował się więc na wysła-

nie zgłoszenia i dołączył do 
niezbyt licznej ekipy miło-
śników bawarskich samocho-
dów, mogących się za to po-
chwalić naprawdę interesują-
co przygotowanymi autami.
Niektórzy narzekali, że tak 
mało było aut BMW Syndyka-
tu. Jak mówi Łukasz „Mapet” 
Janecki, organizator zlotu, 
grupa ta, mimo iż tak chęt-
nie prezentuje swoje auta na 
łamach BMW TRENDS, do 
zlotu w większości odniosła 
się sceptycznie. Siłę polskie-

go German Style’u prezento-
wały piękne kabriolety - E30, 
którym przyjechał „Daw-
ciU”, oraz opisywane w bie-
żącym numerze E36 „Damia-
na1984”. Jednak obecność 
kilku nawet bardzo cieka-
wych samochodów to przed-
smak tego, co można byłoby 
zobaczyć, gdyby przedstawi-
ciele Syndykatu przybyli w 
większym gronie.
Społeczność Raceism.pl obok 
prowadzącego prezenta-
cje „Spleshera” z E46 repre-
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mana: „Set trends, do not fol-
low them”.
Mimo starań „Mapeta” na 
skutek awarii samochodu 
ekipy Illegal-D uczestnicy nie 
mogli podziwiać driftingu w 
skali 1:10 i główną atrakcją 
pozostały prezentacje aut.
Dużą widownię zgromadziło 
„air SHOW”, czyli pokaz moż-
liwości aut z zawieszenia-
mi pneumatycznymi. Chwi-
lę po jego rozpoczęciu trudno 
było znaleźć miejsce umożli-
wiające obejrzenie tej części 
imprezy. Fundatorem nagród 
za najlepiej działające air-ri-
de’y była firma airRIDE-Sys-
tem.pl, która we współpra-
cy z Mapet-TUNING gro-
up, AP Sportfahrwerke, Me-
guiar’s i MTP Sport Bra-
ke Discs sponsorowała rów-
nież kategorię Sweet Sixte-
en The BEST OF TRENDS, 
czyli wyróżnienia dla wła-
ścicieli szesnastu najciekaw-
szych aut zlotu. Mapet-TU-
NING.com wspierane przez 
DragWheels nagradzało też 
najbardziej efektowne koła. 
Wyróżnienie za zmiany me-
chaniczne przyznawała fir-
ma G-Lab zajmująca się tu-
ningiem elektronicznym 
oraz udostępniająca hamow-
nię. Oferujące felgi i opony 
auto motor PROJECT spon-
sorowało kategorię Naj-
lepszy negatyw, czyli The 
BEST Of Camber. Upominki 
za najciekawszą komorę sil-
nika dostarczył Mapet-TU-
NING powered by Meguia-
r’s. Dla posiadaczy aut o naj-
lepiej utrzymanych i zmody-

fikowanych wnętrzach na-
grody, którymi było obszycie 
lub pokrycie elementów kar-
bonem, przygotowało Cars-
dream.
Szczególnie cenionym pre-
zentem okazały się szklan-
ki z grawerowanym logo zlo-
tu. Prosty, a zarazem przy-
datny gadżet bardzo przy-
padł do gustu uczestnikom. 
Integracyjna część imprezy 
była w tym roku nieoficjal-
na, ale odgrywa istotną rolę 
w planach kolejnej edycji. 
Założyciel forum Raceism.
pl, Splesher, w relacji z Ma-
pet-Tuning Show THE BEST 
OF TRENDS proponuje nam 
połączenie magazynów 
TRENDS w jeden, bez po-
działów na marki, gdyż jego 
zdaniem, takich podziałów 
już nie ma.
My zaś sądzimy, że społecz-
ność miłośników motory-
zacji byłaby mniej barwna 
bez osób, które wiążą się z 
ulubioną marką na całe ży-
cie. Zlot dowiódł jednak, że 
można zintegrować na po-
zór zupełnie odmienne śro-
dowiska. Warto zatem wy-
brać się na tego typu impre-
zę, podejrzeć, co interesu-
je miłośników innych samo-
chodów czy stylów i znaleźć 
z nimi wspólny język. Pozo-
stając przy swoich upodo-
baniach można doceniać po-
dobną, choć odmiennie wy-
rażaną pasję.

Andrzej Szczodrak
Fot. Piotr Mokwiński


