
Kochamy przeszłość, ale to nie musi oznaczać, że pragniemy do niej wrócić. 
Przeciwnie, może to świadczyć o tym, że wskazuje nam ona drogę ku 
przyszłości. Właśnie takie podejście charakteryzuje Porsche. Styl 
samochodów tej marki to przeszłość połączona z przyszłością. Podobne 
zasady rządzą trendami w świecie mody – mówi się o nich, że przychodzą  
i odchodzą. Owszem, ale później powracają, wzbogacając naszą teraźniejszość 
powabem tego, co z pozoru już minęło. 

Tematem przewodnim najnowszego wydania magazynu „SELECT” jest 
Zeitgeist. Duch czasu, który sprawia, że przeszłość nie odchodzi w niepamięć. 
Pierwszy impuls do spojrzenia wstecz daje Porsche 917 – samochód, który 
nie tylko trwale zapisał się w historii sportów motorowych, lecz także wywarł 
nieprzemijające wrażenie swoim nadzwyczajnym wyglądem i barwami, czego 
przykładem jest wzór nazwany Salzburg, który dostarczył inspiracji dla naszej 
Kolekcji 917 Salzburg, czyli zestawu strojów i akcesoriów dla zwycięzców. 
Hans Herrmann i Richard Attwood, stanowiący załogę pojazdu, który odniósł 
legendarny triumf w Le Mans w 1970 r., pokazują nam, co jest konieczne,  
by wygrywać. A nieco później przenosimy naszą uwagę na Porsche 917 Living 
Legend – studium stylu zaprojektowane kilka lat temu. Odliczając czas  
do premiery nowego odcinka z cyklu Porsche Top 5 na YouTubie, możesz  
podziwiać najbardziej pamiętne barwy, jakie niegdyś zdobiły Porsche 917.

Klimat przeszłości można wyczuć również w Porsche 911 Targa 4S. Samochód 
ten sam w sobie jest ikoną stylu, jednak w edycji Heritage Design przenosi  
na drogę ducha czasu – w tym przypadku lat 50. ubiegłego wieku. Poświęcona 
mu kolekcja tematyczna zaszczepia ów Zeitgeist w Twoim codziennym życiu. 
Przekonasz się, że przeszłość rzadko niesie w sobie tak wiele przyszłości jak  
w tym wydaniu magazynu „SELECT”. Mamy nadzieję, że nasza podróż  
w czasie naprawdę Ci się spodoba. 

Zespół redakcyjny „SELECT”

Zeitgeist od nowa 

Edytorial 
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Lata pięćdziesiąte powróciły! 
Bieżący rok przyniósł premierę nie tylko Porsche 911 Targa 4S Heritage Design, lecz także nowej Kolekcji Heritage 

w ofercie Porsche Driver's Selection. Reinterpretuje ona elementy stylu lat 50. ubiegłego wieku, nadając produktom 

nowoczesny i zarazem ponadczasowy wygląd. Jedno jest pewne: mody nastają i mijają, ale prawdziwy styl  

nie starzeje się nigdy. Dowiedz się więcej o kultowych strojach i wizji leżącej u podstaw ich projektowania:  

na str. 32 i na następnych stronach. 

911 Soundbar Special Edition
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SALZBURG 
 KOLEKCJA

Pokaż swoje barwy – ale nie te pierwsze z brzegu. Mówimy o kolorach 

Porsche 917 z numerem startowym 23, które pokonując niemałe 

przeszkody, wsławiło się pierwszą wygraną w klasyfikacji generalnej  

w Le Mans dla Porsche. Jako wspomnienie tego legendarnego wyścigu 

nowa kolekcja przejmuje ze zwycięskiego samochodu nie tylko barwy 

czerwoną i białą, lecz także jego numer startowy 23 i oznaczenie modelu. 

NOWOŚĆ. T-shirt dziecięcy – 917 Salzburg. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 19. WAP 461 098-164 0M SZG
NOWOŚĆ. Koszulka polo męska – 917 Salzburg. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 12. WAP 462 00S–3XL 0M SZG
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HISTORIA SPORTU  SAMOCHODOWEGO

 W CZERWIENI I BIELI 
Dziewięćsetsiedemnastka. Kto wie, czy nie najsłynniejszy samochód 
wyścigowy wszech czasów. Do legendy przeszło wiele związanych z nim 
rzeczy – od wyglądu i zwracających uwagę wzorów kolorystycznych po 
sukcesy sportowe, a więc przede wszystkim triumf w wyścigu 24h Le Mans 
w roku 1970. To pierwsza wygrana marki Porsche w klasyfikacji generalnej 
najbardziej prestiżowego wyścigu na świecie, a przecież na początku swojej 
kariery pojazd ten wcale nie zapowiadał się na urodzonego zwycięzcę. 

Przed sezonem '68 mistrzostw świata producentów w wyścigach 
samochodów sportowych organizacja FIA nieoczekiwanie zmieniła regulamin. 
Limit pojemności skokowej silników powiększono z trzech do pięciu litrów. 
Aby uzyskać homologację, należało teraz skonstruować „tylko” 25 
egzemplarzy danego modelu – zamiast wcześniejszych 50. W efekcie łatwiej 
było dostać się do najwyższej klasy, przybyło więc w niej rywalizujących ze 
sobą producentów. W tej sytuacji Porsche, aby podtrzymać swoją 
konkurencyjność, pilnie potrzebowało następcy skutecznego, lecz już nie 

nowego modelu 908. Jeszcze niedawno samochody te wyrównywały czas 
okrążenia notowany przez potężnych faworytów – teraz trzeba było samemu 
zostać faworytem i ustanawiać czas będący punktem odniesienia dla innych. 
12 marca 1969 r., w niecały rok od wstępnych szkiców, Porsche 917-001 
zostało pokazane publiczności podczas Międzynarodowego Salonu 
Samochodowego w Genewie. Wówczas nikt nie przewidywał, nikt nawet nie 
marzył o tym, że pojazd ten doczeka się fantastycznej kariery wyczynowej. 
Konstruktorzy skupiali się głównie na prędkości, a więc na mocy 
12-cylindrowego, chłodzonego powietrzem silnika typu bokser, i na 
aerodynamice obniżającej opór powietrza kosztem zapewnienia siły docisku, 
która daje stabilność. Dlatego sezon wyścigowy '69 przyniósł problemy. 
Samochód był trudny w prowadzeniu; nawet kierowcy fabryczni zespołu 
Porsche mieli kłopoty z panowaniem nad nim i początkowo nie odnosili 
sukcesów. Pierwsze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wywalczyli dopiero 
w ostatniej rundzie sezonu mistrzostw, w sierpniu, na torze Zeltweg w Austrii. 
To była zapowiedź rychłego przełomu. Znaczne modyfikacje przedniej i tylnej 

części nadwozia, kształtu progów i błotników pozwoliły nie tylko podnieść 
prędkość maksymalną, lecz także poprawić pewność prowadzenia. Zmiany te 
przyniosły efekt i w kolejnym sezonie Porsche 917 wygrało siedem wyścigów. 

Prawdziwą kulminacją tego obfitującego w sukcesy sezonu był weekend 
13–14 czerwca 1970 r. W Le Mans siedem Porsche 917 zmierzyło się z 
jedenastoma Ferrari 512. Na trasie ważną rolę odegrała załoga nr 25 – Elford/
Ahrens – która długo dyktowała tempo, wyczerpując rywali i torując drogę  
do triumfu drugiemu 917 z numerem startowym 23. I właśnie ten samochód, 
917 KH Hansa Herrmanna i Richarda Attwooda, w czerwono-białych 
austriackich barwach narodowych zespołu Porsche Salzburg, przekroczył 
linię mety jako zwycięzca. Pokonał 343 okrążenia toru – dystans 4607,81 km. 
Ten sukces nie był kolejną zwykłą wygraną, lecz pierwszą wygraną Porsche  
w klasyfikacji generalnej Le Mans, największym z dotychczasowych triumfów 
tej marki w legendarnym 24-godzinnym klasyku. Zwycięska passa Porsche 917 
trwała również w następnych latach. W sezonie '71 pojazd ten odnotował 

wiele triumfów i powtórzył sukces z poprzedniego roku w Le Mans. Mając  
na uwadze bardzo wysokie prędkości i duże zużycie paliwa, po sezonie '71 
organizatorzy wyścigu ponownie zmienili przepisy Mistrzostw Świata 
Samochodów Sportowych. Od 1972 r. Porsche 917 po kolejnych 
modyfikacjach, jako 917 Spyder z silnikiem typu bokser w wersji turbo, 
startowało w rozgrywanej w Ameryce Północnej serii Can-Am oraz  
w Interseries w Europie, gdzie do 1975 r. zapisało na swoim koncie kolejnych 
37 zwycięstw.

A dzisiaj? 917 nadal stanowi część wciąż żywej przeszłości Porsche. W 2019 r. 
Muzeum Porsche upamiętniło ten samochód obszerną wystawą specjalną, 
zatytułowaną „50 lat 917 – kolory prędkości”. Jedną z jej licznych atrakcji był 
zaprezentowany publiczności nowy model koncepcyjny, stworzony jako unikat 
przez mały zespół inżynierów i stylistów w hołdzie dla 917. Utrzymany  
w czerwono-białych barwach zespołu Salzburg i ozdobiony numerem 23, 
został nazwany „917 Living Legend”. 

Jedni wygrywają od urodzenia. Inni na swoje pierwsze sukcesy muszą zapracować. 

Porsche 917 mimo trudnych początków doczekało się serii legendarnych zwycięstw. 

Wśród nich wyjątkowe miejsce zajmuje triumf w Le Mans w 1970 r. odniesiony  

w kultowych barwach zespołu Salzburg. 
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NOWOŚĆ. Bluza z kapturem dziecięca – 917 Salzburg.  
Bluza z kapturem dla dzieci. Z aplikacją „917” i nadrukiem 
„PORSCHE” w kolorze białym. Wykonana z tkaniny 
dresowej. 60 proc. bawełny, 40 proc. poliestru.  
W kolorze szarym (melanż). WAP 464 098-164 0M SZG   
NOWOŚĆ. Torba – 917 Salzburg. Torba sportowa  
z nadrukowanym motywem inspirowanym Porsche 917 
Salzburg, zapewniająca dużo miejsca na kask. Ma dwie 
naszyte kieszenie zewnętrzne i kieszeń wewnętrzną 
zapinaną na suwak, a także uchwyty i odpinany pas 
naramienny. Wodoodporna. Wykonana z trwałego 
materiału nylonowego. 100 proc. poliamidu. Wymiary:  
ok. 46 × 48 cm. Unisex. W kolorach czerwonym,  
białym i czarnym. WAP 035 460 0M SZG

NOWOŚĆ. T-shirt męski – 917 Salzburg. T-shirt męski.  
Z logo PORSCHE na piersi i na plecach oraz z nadrukiem 
„917” na plecach. Numer 23 wyszywany ozdobnym szwem 
na prawym rękawie. 100 proc. bawełny. W kolorach 
czerwonym, białym i czarnym. WAP 460 00S–3XL 0M SZG 
Okulary przeciwsłoneczne P´8642 – 917 Salzburg. 
Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 14.  
WAP 078 642 0M 917 NOWOŚĆ. Zegarek Pure Watch – 
Limited Edition – 917 Salzburg. Szczegółowe informacje  
o produkcie – zob. str. 12. WAP 070 003 0M 917   
NOWOŚĆ. Torba – 917 Salzburg.  Szczegółowe informacje 
o produkcie – zob. str. 11. WAP 035 460 0M SZG
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NOWOŚĆ. Koszulka polo męska – 917 Salzburg. Koszulka  
polo z krótkimi rękawami, zapinana na trzy guziki, z nadrukiem 
„PORSCHE” na piersi. Numer 23 wyszywany ozdobnym szwem 
na prawym rękawie. Nadruki „PORSCHE” i „917” na plecach. 
Tkanina o splocie piqué. 100 proc. bawełny. W kolorach 
czerwonym, białym i czarnym. WAP 462 00S–3XL 0M SZG 
NOWOŚĆ. Zegarek Pure Watch – Limited Edition –  
917 Salzburg. Edycja limitowana do 1917 egz. Wykonany ze 
stali nierdzewnej. W kolorach czarnym, czerwonym i białym.  
WAP 070 003 0M 917 NOWOŚĆ. Okulary przeciwsłoneczne 
P´8642 – 917 Salzburg. Szczegółowe informacje o produkcie 
– zob. str. 14. WAP 078 642 0M 917

NAJTRUDNIEJSZY WYŚCIG:
 WALKA Z PRZEMIJANIEM 
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NOWOŚĆ. Koszulka polo dziecięca – 917 Salzburg.  
Koszulka polo z krótkimi rękawami, zapinana na trzy guziki.  
Z nadrukiem „PORSCHE” na piersi, plakietką „23” na rękawie 
oraz nadrukami „PORSCHE” i „917” na plecach. Z tkaniny  
o splocie piqué. 100 proc. bawełny. W kolorach czerwonym, 
białym i czarnym. WAP 463 098-164 0M SZG
NOWOŚĆ. Torba – 917 Salzburg. Szczegółowe informacje  
o produkcie – zob. str. 11. WAP 035 460 0M SZG

NOWOŚĆ. T-shirt męski – 917 Salzburg.  Szczegółowe 
informacje o produkcie – zob. str. 10. WAP 460 00S–3XL 0M SZG
NOWOŚĆ. Okulary przeciwsłoneczne P´8642 – 917 Salzburg. 
Nowoczesny i zarazem ponadczasowy styl Kolekcji 917 Salzburg. 
Oprawki ze stali nierdzewnej. W kolorach czerwonym i białym, z logo 
Porsche Design na zausznikach. Soczewki ze srebrnym lustrzanym 
połyskiem. Wykonane we Włoszech. WAP 078 642 0M 917 
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NOWOŚĆ. Bluza z kapturem dziecięca – 917 Salzburg. Szczegółowe 
informacje o produkcie – zob. str. 11. WAP 464 098-164 0M SZG
NOWOŚĆ. Czapka dziecięca – 917 Salzburg. Modna bejsbolówka  
dla dzieci. Na przednim panelu nadrukowane logo Porsche 917 Salzburg. 
Na górnej stronie daszka nadrukowany biały wzór inspirowany barwami 
Porsche 917 Salzburg; z boku nadruk z numerami 23 i 917. Regulacja 
ciągła z tyłu za pomocą czarnego paska zapinanego na rzep. 100 proc. 
bawełny. W kolorach szarym (melanż), czarnym i czerwonym.  
WAP 460 001 0M SZG
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NOWOŚĆ. Koszulka polo męska – 917 Salzburg. Szczegółowe informacje 
o produkcie – zob. str. 12. WAP 462 00S–3XL 0M SZG NOWOŚĆ. T-shirt 
dziecięcy – 917 Salzburg. T-shirt dla dzieci. Z aplikacją „917” i nadrukiem 
„PORSCHE” w kolorze białym. Wykonany z miękkiej tkaniny typu dżersej. 
60 proc. bawełny, 40 proc. poliestru. Unisex. W kolorze szarym (melanż). 
WAP 461 098-164 0M SZG

 SILNIKI PORA  URUCHOMIĆ
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NOWOŚĆ. Zestaw dla dzieci – PTS 917 Salzburg. Zestaw dla dzieci w opakowaniu upominkowym 
– inspirowany Porsche 917 Salzburg. W zestawie śliniak, T-shirt i spodenki z aplikacjami. 
Dostępny w jednym uniwersalnym rozmiarze [62/68]. Wykonany z miękkiej tkaniny typu dżersej  
z zawartością bawełny. 35 proc. bawełny, 62 proc. poliestru, 2 proc. elastanu. W kolorach szarym 
(melanż), czarnym i czerwonym. WAP 465 002 0M SZG
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Wywiad. 
Na pytania odpowiadają Hans Herrmann i Richard Attwood 

W 1970 r. Porsche odniosło swoje pierwsze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej  
w Le Mans. W wydanej przez Muzeum Porsche książce, której okładka nawiązuje do 
barw zwycięskiego samochodu, archiwista marki przedstawia historię projektowania 
Porsche 917, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, kolejne modele  
i startujących nimi kierowców; opisuje wyścigi, w których ten samochód brał udział, 
oraz jego sukcesy, zwracając szczególną uwagę na walkę stoczoną w deszczu  
50 lat temu w Le Mans. 

NOWOŚĆ. Książka „Colours of Speed”. Wysokiej jakości publikacja, która ukazała się nakładem  
Muzeum Porsche, licząca 352 strony, opatrzona wieloma ilustracjami. 
Wydanie niemieckojęzyczne MAP09025120. Wydanie anglojęzyczne MAP09025220. 

Czy po tym, jak w 1969 r. do wygranej zabrakło Panom niecałych  
90 metrów, do edycji '70 wyścigu w Le Mans podchodziliście ze 
szczególną motywacją? Był to dwudziesty start Porsche w Le Mans  
od debiutu w 1951 r. i z tej okazji starterem, który opuścił 
szachownicową flagę, był Ferry Porsche. Czy ten fakt stawiał  
Was pod szczególną presją? 

Hans Herrmann: Ten wyścig miał dla mnie wielkie znaczenie – po tym, jak 
w 1969 r. przekroczyłem linię mety bardzo blisko Jacky’ego Ickxa, 
zaledwie półtorej sekundy po nim. Po 24 godzinach walki zająłem drugie 
miejsce. To oczywiste, że Le Mans jest wyjątkowo trudnym wyścigiem, 
dlatego że na trasie jednocześnie znajdują się samochody z bardzo 
różnych kategorii. Nasze, najszybsze w całej stawce, osiągały prędkość 
350 km/h, podczas gdy wiele innych tylko 250 km/h. W takich 
warunkach trzeba bardzo uważać, by nie popełnić błędu. Zwłaszcza  
na prostych, a już najbardziej w nocy i w deszczu. To było naprawdę 
niebezpieczne. 

Rzeczywiście, mówi się, że warunki na trasie były szczególnie utrudnione 
ze względu na intensywne opady. Jak odczuwał to kierowca? 

Hans Herrmann: To był jeden z wyścigów rozgrywanych w deszczu. 
Padało z przerwami, więc musieliśmy często zmieniać opony  
i dostosowywać sposób jazdy do sytuacji. Opony zmienialiśmy nie  
z powodu ich zużycia, tylko ze względu na ciągłe zmiany stanu 
nawierzchni. 

Czy podczas wyścigu były chwile, w których się Panowie bali  
lub liczyli na wcześniejsze zakończenie rywalizacji? 

Richard Attwood: Nam zależało na tym, by do samego końca pozostać 
tam, gdzie byliśmy, czyli na prowadzeniu. Było to oczywiście bardzo 
trudne. Czternaście godzin do mety i świadomość, że nawet mały błąd 
może wykluczyć nas z dalszej jazdy. Siedemdziesięciu zawodników 
jadących z tą samą myślą. To było szaleństwo. Dzisiaj albo organizatorzy 
przerwaliby wyścig, albo przez długie fazy jechalibyśmy za samochodem 
bezpieczeństwa. 

Jak się Panowie czuli, gdy samochód z numerem startowym  
23 minął linię mety? Jaka była pierwsza myśl; jakie emocje później? 

Hans Herrmann: Pomyślałem po prostu, że osiągnęliśmy postawiony 
sobie cel. Mieliśmy ogromną satysfakcję, czuliśmy szczęście i ulgę,  
że wytrzymaliśmy do końca. 

Jak wyglądały relacje między zespołami wystawiającymi samochody 
Porsche – a były to Wyer, Salzburg i Martini – i między ich kierowcami? 

Richard Attwood: Między tymi trzema zespołami niewątpliwie była 
zacięta rywalizacja, ale bardziej w kontekście organizacyjnym. Co do 
samochodów, wszyscy wiedzieliśmy, że mamy najlepsze – Porsche 917. 
Każda z ekip tym bardziej chciała pokonać dwie pozostałe. Wyer miał 
wielkie doświadczenie i wcześniejsze sukcesy w Le Mans. Gerhard 
Strasser, szef działu sportowego Porsche Salzburg, też był specjalistą od 
tego wyścigu. My nie dostaliśmy wyraźnych instrukcji – mogliśmy jechać 
według własnego uznania, podczas gdy Wyer dawał kierowcom 
szczegółowe polecenia, dyktował czas okrążenia, którego zawodnicy mieli 
się trzymać. To była jego metoda. 

Z pewnością wyścig w Le Mans w 1970 r. był dla Was obu wyjątkowym 
przeżyciem. Czy dla Pana, Panie Richardzie, był on najjaśniejszym 
punktem w karierze? Jej zwieńczeniem? A może początkiem nowej 
drogi? Jak ocenia Pan to osiągnięcie teraz, po upływie 50 lat? 

Richard Attwood: Zwycięstwo w Le Mans wspólnie z Hansem  
za kierownicą Porsche przyjąłem jako coś zupełnie nieoczekiwanego,  
bo akurat nasz samochód miał mniejszy silnik niż inne i nie był ustawiony 
na najwyższe prędkości. Przed startem powiedziałem nawet mojej żonie, 
że na wygraną nie mamy szans, bo nasz wóz jest za wolny. Dzisiaj, 50 lat 
później, znaczenie tego sukcesu jest dla mnie większe niż wtedy – teraz 
wiem, że rozpoczęliśmy coś wielkiego. Porsche odniosło w Le Mans 
więcej zwycięstw niż jakikolwiek inny producent. Można powiedzieć,  
że Hans i ja otworzyliśmy nowy rozdział, który trwa do dziś. 

Hans Herrmann na 917 KH Coupé z numerem startowym 23 na trasie w Le Mans w roku 1970

W trakcie swojej kariery wyścigowej Hans Herrmann odniósł ponad 
80 zwycięstw w klasyfikacji generalnej i w poszczególnych klasach, 
startując samochodami takich marek jak: Porsche, Mercedes-Benz, 
Borgward i Abarth. W latach 1953, 1954 i 1955 był wyścigowym 
mistrzem Niemiec w klasie samochodów o pojemności silnika do 
1500 cm3, a w latach 1969 i 1970 wywalczył tytuły mistrza świata 
producentów w wyścigach samochodów sportowych. Swoje 
największe sukcesy osiągnął za kierownicą aut z Zuffenhausen:  
w Mille Miglia, w Targa Florio, w Carrera Panamericana i oczywiście 
w Le Mans, gdzie w 1970 r. wraz z Porsche 917 zapisał na koncie tej 
marki pierwszą wygraną w klasyfikacji generalnej. Po wielkim 
triumfie w Le Mans 42-letni Hans Herrmann zakończył karierę 
wyczynową i poświęcił się pracy w założonej przez siebie firmie, 
nazwanej Hans Herrmann Autotechnik, która specjalizuje się  
w handlu akcesoriami i częściami zamiennymi do samochodów. 

Po okresie startów w różnych formułach, m.in. samochodami Triumph  
i BRM, w 1967 r. Richard Attwood zajął drugie miejsce prywatnie 

zgłoszonym Porsche 906 Carrera 6 w 500-kilometrowym wyścigu 
Zeltweg. Dwa lata później Porsche zaangażowało go jako kierowcę 
fabrycznego w Wyścigowych Mistrzostwach Świata Samochodów 

Sportowych. W tej roli wspólnie z Hansem Herrmannem zajął drugie 
miejsce w wyścigu na 1000 km na torze Nürburgring w 1970 r. –  

za kierownicą Porsche 908/03 Spyder. W tym samym roku załoga ta 
odniosła dla Porsche pierwsze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej  

w wyścigu 24h Le Mans. W 1971 r. Attwood wygrał 1000-kilometrowy 
wyścig na torze Österreichring w Zeltweg. Z aktywnego uprawiania 

sportu wycofał się w wieku 31 lat. Do dzisiaj na zaproszenie Muzeum 
Porsche uczestniczy w imprezach dotyczących sportu 

samochodowego dla pojazdów historycznych. 

Hans Herrmann [ur. 23 lutego 1928 r.] 

Richard Attwood [ur. 4 kwietnia 1940 r.] 

Kolory prędkości – Porsche 917
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LEGEND9
W historii Porsche nie brakuje ikon. Fani wciąż mogą je podziwiać na 
przykład w Muzeum Porsche. Wiele z nich to coś znacznie więcej niż 
jedynie wspaniały muzealny eksponat – nawet po upływie kilku 
dziesięcioleci zachowują swoją aktualność i doskonale wpisują się w nowe 
czasy. Wśród nich prym wiedzie Porsche 917.

Ten legendarny samochód wyścigowy miał dość trudne początki  
w końcówce lat 60. ubiegłego wieku, lecz wkrótce pozostawił swoich rywali 
w tyle, trwale zapisując się w kronikach sportu samochodowego. 
Dwukrotnie triumfował w klasyfikacji generalnej w Le Mans, a w różnych 

seriach wyścigowych wygrywał wiele razy, aż do roku 1975. Czy dzisiaj już 
tylko pokrywa się kurzem? Absolutnie nie. 

W 2013 r. zespół tworzony przez projektantów, ekspertów od aerodynamiki  
i pakietów sportowych oraz inżynierów zajmujących się podwoziami  
i układami napędowymi opracował model koncepcyjny inspirowany Porsche 
917 i nazwany „Living Legend”. Jego kolory – czerwony i biały – świadczyły  
o tym, że jest to hołd dla legendarnego zwycięzcy z Le Mans z roku 1970 – 
dla Porsche 917 KH z numerem startowym 23, w tak zwanych barwach 
Salzburg. Z początku nie przedstawiono go publiczności, ale parę lat później 

przy okazji wystawy okolicznościowej w Muzeum Porsche fani z całego 
świata nareszcie mogli przyjrzeć się mu z bliska. 

W czerwcu 2020 r. minęło dokładnie pół wieku od czasu, gdy Hans 
Herrmann i Richard Attwood odnieśli za kierownicą Porsche 917 KH pierwsze 
dla tej marki zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wyścigu 24h Le Mans, 
zapewniając sobie i swojemu pojazdowi trwałe miejsce w historii sportów 
motorowych. Czyż może być lepsza okazja do tego, by zaoferować fanom 
Porsche charakterystyczne dla wyścigów emocje za kierownicą 917 Living 
Legend? Oczywiście w grze „Gran Turismo Sport” dostępnej wyłącznie  
na konsolach PlayStation 4.

Już od 2017 r. fani mogli cieszyć się jedyną w swoim rodzaju przyjemnością 
prowadzenia Porsche w tej popularnej grze. W 2019 r. do stawki pojazdów 
dołączył nowy Porsche Taycan Turbo S. Latem 2020 r. dzięki współpracy 
partnerskiej między Porsche a Polyphony Digital Inc. rozpoczęła się kolejna 
runda – z udziałem 917 Living Legend. Dlatego powiązaną z Porsche 917 
nazwę „Żywa legenda” można traktować zupełnie dosłownie i dotyczy  
to nie tylko fanów symulacji wyścigowych.

Model koncepcyjny – reinterpretacja Porsche 917 z roku 2019

OD CZASU SWOJEGO LEGENDARNEGO TRIUMFU  

W LE MANS W ROKU 1970 PORSCHE 917 POZOSTAJE DLA 

NIEMIECKIEJ MARKI JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH 

MODELI W JEJ HISTORII. PO UPŁYWIE 50 LAT 

POJAZD TEN NADAL PODBIJA SERCA FANÓW  

I WYGRYWA WYŚCIGI: TERAZ JAKO ELEMENT 

GRY WYŚCIGOWEJ „GRAN TURISMO SPORT”. 

Z toru wyścigowego do świata cyfrowego i do Twojego domu. Model 917 Living Legend jest hołdem złożonym legendarnemu zwycięzcy  
z Le Mans z roku 1970, a jednocześnie dowodem na to, że fascynacja Porsche nie zna granic. NOWOŚĆ. 917 Living Legend – Skala 1:18.  

Szczegółowo wykonany wysokiej jakości model kolekcjonerski Porsche 917 Living Legend. Nadwozie w kolorach czerwonym i białym.  
Wnętrze w kolorze czarnym. W opakowaniu upominkowym. Skala 1:18. WAP 021 934 0L

LIVING
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Top 4. Porsche 917/20, potocznie nazywany „Prosiakiem”, wywołał niemałe zamieszanie  

w Le Mans w 1971 r. Wyścigu co prawda nie ukończył, ale ze względu na rzucający się  

w oczy pop-artowy wygląd stał się najczęściej fotografowanym pojazdem w całej stawce.  

A wszystko przez to, że projektanci z Weissach pokryli jego poszerzone nadwozie jasnoróżowym 

kolorem i liniami ukazującymi schemat rzeźnickiego podziału mięsa na części. „Prosiak
„

 jednych 

bawił, innych gorszył, ale nikogo zarówno wśród fanów, jak i krytyków nie pozostawił obojętnym. 

Top 5. Porsche 917-001, czyli egzemplarz numer jeden, został ukończony na zaledwie dwa dni przed otwarciem 

Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie w 1969 r. Był pierwszym z 24 egzemplarzy malowanych na kolory 

zielony i biały. Model z numerem podwozia 001 nigdy nie brał udziału w wyścigach – pozostał pojazdem ekspozycyjnym  

i jako taki w kolejnych latach był wielokrotnie przemalowywany na inne wzory. Pierwotny wygląd przywrócono mu dopiero  

w 2019 r. z myślą o specjalnej wystawie jubileuszowej. 

Top 2. Barwy „Gulf” łączące jasny błękit z kolorem pomarańczowym są 

bodaj najbardziej znane na całym świecie. W końcu właśnie takim 

Porsche 917 ścigał się Steve McQueen w filmie fabularnym „Le Mans”. 

W sezonach wyścigowych '70 i '71 tak wyglądały Porsche 917 KH 

wystawiane przez brytyjski zespół JW Automotive Engineering.

Top 3. Porsche 917 LH w barwach MARTINI RACING® wyróżniło się wizualnie w roku 1971. 

Ale ten samochód wyścigowy nie tylko przyciągał spojrzenia swoim kultowym wzorem  

w kolorach niebieskim, czerwonym i srebrnym, lecz także osiągał prędkość maksymalną 

380 km/h i jako pierwszy pojazd w historii zanotował w Le Mans średnią prędkość  

240 km/h. Jego wygląd zwraca uwagę do dziś, mimo że wówczas udział w wyścigach  

nie przyniósł mu sukcesów. 

Top 1. Pierwsze miejsce – i nic w tym dziwnego – zajmuje Porsche 917 KH z numerem startowym 23 i w barwach Porsche Team Salzburg. Jest ono 

legendą: w 1970 r. Richard Attwood i Hans Herrmann odnieśli tym samochodem pierwsze dla Porsche zwycięstwo w klasyfikacji generalnej w Le Mans. 

 I jest ikoną: na swojej karoserii miało barwy narodowe Austrii – czerwień i biel. Jego wygląd do dzisiaj inspiruje wielu fanów. 
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Zeskanuj i obejrzyj.
Odcinek „Top 5 Most Iconic Liveries” z cyklu 

Porsche Top 5 na YouTubie.

Pomysł na „Porsche Top 5” jest realizowany od 2017 r. Poszczególne odcinki skupiają się na różnych aspektach związanych z marką Porsche. Czasami na ekranie 

pojawiają się znane osoby – czy to Wolfgang Porsche, czy legendy dawnych wyścigów i rajdów, jak Derek Bell i Walter Röhrl, czy też kierowcy odnoszący sukcesy 

współcześnie, tacy jak Patrick Long i Marc Lieb. Ale Top 5 to nie tylko sporty motorowe. Pasjonujące historie i fakty odkrywają w tym cyklu również projektanci, 

inżynierowie i inne osoby, które poprzez swoją pracę są związane z Porsche. 

Uczestnicząc od ponad 70 lat w sportach motorowych, samochody Porsche nie tylko odniosły 

niezliczone zwycięstwa, lecz także  zwracały uwagę swoim wyglądem i kolorami. W specjalnym 

odcinku „Porsche Top 5” – cieszącego się powodzeniem cyklu filmów zamieszczanym na YouTubie – 

przypominamy sobie najbardziej wyróżniające się barwy wyścigowe, pokazując, jak przyczyniały się 

do kształtowania ducha czasu. W najnowszym odcinku w roli głównej zobaczymy Porsche 917.  

A w pozostałych rolach? 

Choć film to głównie obraz, twórcy cyklu nie zapomnieli o dźwięku. Odcinek prezentujący Top 5 

brzmień silników Porsche powstał już w pierwszym sezonie. Odnotował ponad milion wyświetleń 

na YouTubie i w ten sposób pod względem oglądalności jest numerem jeden spośród 32 odcinków. 

Pokazał on dobitnie, jak bardzo fani marki Porsche kojarzą ją z dźwiękiem. A skoro tak, to na 

następnej stronie mamy dla nich dobrą wiadomość… 

  

NOWOŚĆ. Porsche 917 Salzburg. Szczegółowo wykonany wysokiej jakości model kolekcjonerski Porsche 917 Salzburg. W kolorach czerwonym i białym.  

Wnętrze w kolorze czarnym. Wykonany z żywicy. W praktycznym opakowaniu upominkowym. Skala 1:18. WAP 021 940 0M 917. Skala 1:43. WAP 020 940 0M 917

  
 

NAJBARDZIEJ 

KULTOWYCH  

BARW 



2928 29

9 1 1  S O U N D B A R
SPECIAL EDITION

Spotkanie dźwięku klasy high-end z niepowtarzalnym designem: nowy 911 Soundbar 
Special Edition, dostępny w edycji limitowanej, zwraca uwagę nie tylko ze względu  
na swój wygląd – również doznania dźwiękowe, jakie zapewnia, wywołują prawdziwą 
gęsią skórkę. Nawet bez uruchamiania silnika. 
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W  D O M U .

Dźwięk w najbardziej ekskluzywnej postaci: nowy 911 
Soundbar Special Edition to popularny system audio klasy 
high-end, oferowany w edycji specjalnej i limitowany do 500 
egzemplarzy. Ze względu na nadzwyczajny design stanowi 
niewątpliwie największą atrakcję w Kolekcji Masterpiece. 

System audio klasy high-end lśniący nowym blaskiem: oryginalny tylny tłumik z Porsche 911 GT3 
lakierowany na kolor czarny (wysoki połysk), wraz z końcówkami wydechu wykończonymi na 
efekt, który łączy w sobie matowość z połyskiem. Elegancki i jednocześnie dyskretny. Biała 
obudowa i plakietki z numerem w ramach edycji limitowanej czynią z nowego 911 Soundbar 
Special Edition ekskluzywną atrakcję dla entuzjastów Porsche – przedmiot o najwyższych 
standardach w zakresie jakości i stylu.  
 
NOWOŚĆ. 911 Soundbar Special Edition – Limited Edition. 911 Soundbar Special Edition jest 
systemem audio klasy high-end 2.1 virtual surround wyposażonym w dekoder cyfrowy Dolby 
Atmos®. Jako element subwoofera wykorzystuje on fragment oryginalnego układu wydechowego 
Porsche 911 GT3. Moc systemu wynosi 300 W. Jest wyposażony w wyświetlacz diodowy  
i wyświetlacz OSD (on-screen display). Kompatybilny z Wi-Fi. Technologia Chromecast built in™ 
umożliwia przesyłanie sygnału do różnych pomieszczeń i korzystanie z różnych usług streamingu 
klasy premium, takich jak np. Spotify®. Kompatybilny z GOOGLE® Android oraz iOS. Wyposażony 
w pilota na podczerwień. Edycja limitowana do 500 egz. W kolorach białym i czarnym. Wykonany 
w Niemczech. Porsche Original. WAP 050 111 0L SPE

S Y M F O N I A  S A M O C H O D U  S P O R T O W E G O 
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HERITAGE
KOLEKCJA

TRENDY MIJAJĄ. STYL POZOSTAJE. DOWODZI 
TEGO NOWA KOLEKCJA HERITAGE, BĘDĄCA 

HOŁDEM DLA KORZENI MARKI PORSCHE. 
KOLEKCJA, KTÓRA DZIĘKI WIELU DROBNYM 
AKCENTOM STYLISTYCZNYM PRZYWRACA 

CZĘŚĆ HISTORII SPORTU SAMOCHODOWEGO 
TU I TERAZ, BY WZBOGACIĆ TWOJE 

CODZIENNE ŻYCIE.
NOWOŚĆ. Koszulka polo męska – Heritage. Szczegółowe informacje  

o produkcie – zob. str. 42. WAP 320 00S–3XL 0L HRT NOWOŚĆ. Okulary 
przeciwsłoneczne P´8508 – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie –  

zob. str. 40. WAP 078 508 0L HRT
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Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition 
Zużycie paliwa [w l/100 km]: w cyklu miejskim 13,3–15,0; w cyklu pozamiejskim 7,6–8,0; 
w cyklu mieszanym 9,9–10,3; emisje CO₂ [w g/km] w cyklu mieszanym: 227–235 

HERITAGE DESIGN EDITION

HALKI, LUŹNE SUKIENKI, DŻINSY I SKÓRZANE 
KURTKI. ELVIS PRESLEY, JAMES DEAN, MARILYN 

MONROE. TAK, ALE ELEMENTÓW, KTÓRE 
UKSZTAŁTOWAŁY STYL LAT 50. UBIEGŁEGO 

WIEKU, BYŁO ZNACZNIE WIĘCEJ. A WŚRÓD NICH 
NA PRZYKŁAD EMOCJE ZWIĄZANE  

Z SAMOCHODAMI SPORTOWYMI MADE IN 
GERMANY. BO FERRY PORSCHE OSIĄGNĄŁ 

LEGENDARNYM MODELEM PORSCHE 356 COŚ, 
CO WCZEŚNIEJ NIE UDAŁO SIĘ NIKOMU: EMOCJE 

PŁYNĄCE Z POSIADANIA I PROWADZENIA 
SAMOCHODU SPORTOWEGO ZASZCZEPIŁ  

W POJAZDACH Z PRODUKCJI SERYJNEJ. W TEN 
SPOSÓB PRZYSPIESZYŁ BIEG CZASU I NADAŁ 

NOWE ZNACZENIE POJĘCIU WOLNOŚCI. 
KONCEPCJĘ TĘ OD SAMEGO POCZĄTKU 

REALIZOWAŁY TEŻ MODELE Z NADWOZIEM TARGA 
I WŁAŚCIWĄ SOBIE NIETYPOWĄ KONSTRUKCJĄ 

CZĘŚCIOWO ZDEJMOWANEGO DACHU. 

911 TARGA 4S
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WRAZ Z PORSCHE 911 TARGA 4S HERITAGE DESIGN 
EDITION FRAGMENT PRZESZŁOŚCI NA NASZYCH 

OCZACH PRZEMIESZCZA SIĘ W PRZYSZŁOŚĆ. 
EDYCJA TA PRZYWRACA NA DROGACH STYL ŻYCIA 

LAT 50. I POCZĄTKU LAT 60. UBIEGŁEGO WIEKU.  
A JEDNOCZEŚNIE UPAMIĘTNIA KULTOWE KLASYKI 
PORSCHE WIELOMA DETALAMI SWOJEGO STYLU. 

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition wyznacza początek serii 
Porsche Heritage Design i zabiera nas w podróż do przeszłości. Dokładniej:  
do lat 50. ubiegłego wieku. Modele z tej ekskluzywnej edycji Porsche 
Exclusive Manufaktur reinterpretują klasyczne elementy stylu lat 50. Czasów, 
w których samochody sportowe ze Stuttgartu dostarczały emocji i stawały  
na linii startu w wyścigach. Dlatego nie ma nic dziwnego w tym, że Porsche 
911 Targa 4S Heritage Design Edition jest inspirowane nie tylko stylem życia 
tych czasów, lecz także dwiema prawdziwymi ikonami stylu: mowa  
o legendarnym Porsche 356 i o pierwszej generacji Porsche 911. Wprowadza 
ono na nowo charakterystyczne elementy designu, kolory i materiały tych 
dwóch historycznych modeli. Stanowi ich reinterpretację, która doskonale 
uzupełnia ponadczasowy charakter nowego 911.

Wszystko zaczyna się od koloru nadwozia Porsche 911 Targa 4S Heritage 
Design Edition: Cherry Metallic. W całej serii 911 dostępnego wyłącznie  
dla tego modelu. Wywołuje on uczucie nostalgii i przywodzi na myśl czasy, 
gdy na drogi trafiało coraz więcej pojazdów z karoseriami lakierowanymi  
na czerwono. Dotyczyło to również pierwszych modeli Porsche, choć wówczas 
była to ciemna, brunatna czerwień, typowa dla Porsche. 

Lekko zmieniony, nasycony i soczysty odcień nowej edycji lepiej pasuje  
do naszych czasów i doskonale harmonizuje z logotypami utrzymanymi  
w kolorze złotym. One także są detalem stylistycznym mocno osadzonym  
w tradycji: od połowy lat 50. ubiegłego wieku pojawiały się coraz częściej  
z tyłu nadwozi modeli Porsche. W nowej edycji złota sygnatura marki widnieje 
nie tylko z tyłu, lecz także po obu stronach kultowego pałąka Targa. Kolejnymi 
akcentami, które sprawiają, że serca entuzjastów zaczynają bić szybciej, są 
historyczne Godło Porsche przejęte z pierwszej dziewięćsetjedenastki z roku 
1963 oraz plakietka Porsche Heritage umieszczona na grillu pokrywy silnika  
z tyłu. W latach 50. ubiegłego wieku plakietkę taką otrzymywał każdy 
kierowca modelu 356 po przekroczeniu progu 100 tys. przejechanych 
kilometrów. Uchodziła za pieczęć certyfikującą doskonałą pracę silnika. 

Kolejne dwa elementy są znacznie mniej dyskretne. Kalkomanie na nadwoziu 
mają swoje źródło w świecie sportu samochodowego. Wysokiej jakości pasy  
z folii pokrywające od góry przednie błotniki nawiązują do podobnych 
motywów ręcznie malowanych w latach 50. Nakładana na życzenie nabywcy 
biała tarcza ze spersonalizowanym numerem startowym na drzwiach to z kolei 
hołd dla Porsche 356 SL, które z numerem 46 wystartowało w edycji '51 
wyścigu 24h Le Mans.

Ale klimat lat 50. jest obecny i natychmiast wyczuwalny nie tylko na zewnątrz. 
Wnętrze samochodu również opowiada o minionych czasach. Świadczy o tym 
elegancki sztruks pokrywający środkowe partie foteli i boki drzwi  
oraz wyjątkowo atrakcyjna podsufitka wykonana z perforowanej Alcantary  
w kolorze Atacama Beige. Nawiązuje ona do początków historii Porsche –  
do premiery modelu Porsche 356 A pod koniec 1955 r., kiedy to również 
służyła jako specjalny akcent stylistyczny. A skoro mowa o Porsche 356: 
konsola wskaźników nowego modelu jest wprawdzie ultranowoczesna  
i obejmuje dwa ekrany o wysokiej rozdzielczości i średnicy 7 cali, ale oprócz 
nich również analogowy obrotomierz, którego zielone cyfry stanowią jeszcze 
jeden cytat z legendarnych pierwszych modeli Porsche.

Nostalgia to jednak nie wszystko. Porsche 911 Targa 4S Heritage Design 
Edition zostało wyposażone w szereg najnowocześniejszych rozwiązań 
technicznych, takich jak reflektory diodowe z mozaikową wiązką światła  
i przyciemnionymi osłonami, z systemem Porsche Dynamic Light System  
Plus (PDLS Plus), i zmodyfikowana 8-biegowa przekładnia Porsche 
Doppelkupplung (PDK), dzięki którym każda podróż nabiera jeszcze  
bardziej sportowego wyrazu. 

Jednym słowem: Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition jest 
prawdziwym dziełem sztuki, które zabiera nas w podróż od przeszłości prosto 
w przyszłość. A przy okazji przywraca wszystko to, co kiedyś uznawano  
za modne i piękne.

LOVE STORY.
NA NOWO. 

LOGO W KOLORZE ZŁOTA, SZTRUKS NA OBICIACH WNĘTRZA I HISTORYCZNE GODŁO.  
WITAMY W LATACH 50. XX WIEKU
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NOWOŚĆ. Kurtka męska – Heritage. Lekko wyściełana kurtka typu bomberka z dwiema naszywanymi kieszeniami i kołnierzem bejsbolowym. Dodatkowa kieszeń w górnej partii 
ramienia oraz zapinana na suwak kieszonka wewnętrzna. Detale ozdobne w kolorach Bordeaux Red, złotym i czarnym. Napis Porsche wyszywany w kolorze złotym na piersi  
i na karku. Po stronie wewnętrznej etykieta Porsche Heritage. Materiał zewnętrzny i wyściółka: 100 proc. poliestru. Podszewka: 100 proc. nylonu. W kolorze Bordeaux Red. 

Dodatek: skórzany portfelik na karty kredytowe przypinany na karabińczyk do kieszonki wewnętrznej; 100 proc. skóry. WAP 322 00S–3XL 0L HRT NOWOŚĆ. Okulary 
przeciwsłoneczne P´8508 – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 40. WAP 078 508 0L HRT NOWOŚĆ. Torba turystyczna – Heritage. Szczegółowe 

informacje o produkcie – zob. str. 50. WAP 035 011 0L HRT

SZLAKAMI  
PRZESZŁOŚCI.
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DUCH CZASU  – DOSTRZEGALNY 
JEDNYM SPOJRZENIEM.

NOWOŚĆ. Kurtka męska – Heritage.  Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 38. WAP 322 00S–3XL 0L HRT NOWOŚĆ. Okulary przeciwsłoneczne P´8508 – Heritage. Styl 
retro, nowoczesna interpretacja: okulary pilotki w oprawkach ze stali nierdzewnej o ultraelastycznych zausznikach. W kolorach złotym i Bordeaux Red. Wykonane we Włoszech. WAP 

078 508 0L HRT NOWOŚĆ. Zegarek Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 12. WAP 070 003 0M 917  
NOWOŚĆ. Torba turystyczna – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 50. WAP 035 011 0L HRT
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NOWOŚĆ. Kurtka damska – Heritage. Moda w stylu sportowym: lekko wyściełana kurtka typu bomberka z dwiema naszywanymi kieszeniami i kołnierzem bejsbolowym. Dodatkowa kieszeń  
w górnej partii ramienia oraz zapinana na suwak kieszonka wewnętrzna. Detale ozdobne w kolorach Bordeaux Red, złotym i czarnym. Napis Porsche wyszywany w kolorze złotym na piersi i karku. 

Po stronie wewnętrznej etykieta Porsche Heritage. Materiał zewnętrzny i wyściółka: 100 proc. poliestru. Podszewka: 100 proc. nylonu. W kolorze beżowym. Dodatek: skórzany portfelik na karty 
przypinany na karabińczyk do kieszonki wewnętrznej. WAP 323 0XS–XXL 0L HRT NOWOŚĆ. Brelok na klucze z Godłem Porsche – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 44. 

WAP 050 090 0L HRT NOWOŚĆ. Zegarek Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 12. WAP 070 003 0M 917 NOWOŚĆ. Koszulka polo 
męska – Heritage. Koszulka polo męska z tkaniny o opalizującym efekcie dzięki użyciu splotu piqué w dwóch odcieniach, w kolorach Bordeaux Red i niebieskim. Zapinana na trzy guziki. Napis 

Porsche wyszywany w kolorze złotym na piersi i karku. Naszywka Porsche Heritage na dolnym zaobrębieniu. 50 proc. bawełny, 50 proc. poliestru. WAP 320 00S–3XL 0L HRT
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NOWOŚĆ. Kurtka męska – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 38. WAP 322 00S–3XL 0L HRT
NOWOŚĆ. Okulary przeciwsłoneczne P´8508 – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 40. WAP 078 508 0L HRT

NOWOŚĆ. Zegarek Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 12. WAP 070 003 0M 917
NOWOŚĆ. Brelok na klucze z Godłem Porsche – Heritage. Z prawdziwej skóry. Pasuje do wszystkich kluczyków Porsche. Dostarczany w opakowaniu upominkowym. Wykonany  

w Niemczech. Kółko: mosiądz. W kolorach beżowym i złotym. WAP 050 090 0L HRT NOWOŚĆ. Portfel męski – Heritage. Portfel z wysokiej jakości skóry bydlęcej z wytłoczonym 
logo PORSCHE. Z kieszonką na monety i kilkoma innymi przedziałami. Przedział na banknoty z przegródką. Wykonany w Europie. 60 proc. skóry bydlęcej, 30 proc. poliestru,  

10 proc. mikrowłókna. W kolorze Asphalt Grey, z detalami w kolorze Bordeaux Red. WAP 030 035 0L HRT

NIE MA PRZYSZŁOŚCI 
BEZ DZIEDZICTWA. 
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NOWOŚĆ. Kurtka damska – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 42. WAP 323 0XS–XXL 0L HRT NOWOŚĆ. Koszulka polo damska – Heritage. Szczegółowe 
informacje o produkcie – zob. str. 48. WAP 321 0XS–XXL 0L HRT NOWOŚĆ. Saszetka damska – Heritage. Saszetka z wysokiej jakości skóry bydlęcej z wytłoczonym logo 

PORSCHE, zapinana na suwak. Duża wewnętrzna kieszeń na monety zapinana na suwak, kilka dodatkowych przedziałów, dwa na banknoty. Wykonana w Europie. 60 proc. skóry 
bydlęcej, 30 proc. poliestru, 10 proc. mikrowłókna. W kolorze szarym, z detalami w kolorze Bordeaux Red. WAP 030 034 0L HRT NOWOŚĆ. T-shirt kolekcjonerski no. 19 unisex – 
Limited Edition – Heritage. W hołdzie dla lat 50. i jednocześnie z inspiracji nowym Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition: T-shirt kolekcjonerski z nadrukowanym wzorem. 

Dostarczany w ekskluzywnym metalowym pudełku ozdobionym tym samym motywem. W zestawie pocztówka z wyjaśnieniem zastosowanego motywu. T-shirt wykonany z bardzo 
miękkiej tkaniny. 100 proc. bawełny. W kolorze ciemnoszarym. WAP 325 0XS–3XL 0L HRT
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PRZESZŁOŚĆ 
STALE OBECNA. 

NOWOŚĆ. Koszulka polo damska – Heritage.  Damska koszulka polo z tkaniny o opalizującym efekcie dzięki użyciu splotu piqué w dwóch odcieniach, w kolorach Bordeaux Red i niebieskim. 
Ma kołnierzyk i damski dekolt o wykroju w serek. Napis Porsche wyszywany w kolorze złotym na piersi i karku. Naszywka Porsche Heritage na dolnym zaobrębieniu. 50 proc. bawełny,  

50 proc. poliestru. WAP 321 0XS–XXL 0L HRT NOWOŚĆ. Okulary przeciwsłoneczne P´8508 – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 40. WAP 078 508 0L HRT
NOWOŚĆ. Brelok na klucze z Godłem Porsche – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 44. WAP 050 090 0L HRT

NOWOŚĆ. Torba turystyczna – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 50. WAP 035 011 0L HRT
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NOWOŚĆ. Kurtka męska – Heritage. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 38. WAP 
322 00S–3XL 0L HRT NOWOŚĆ. Koszulka polo męska – Heritage. Szczegółowe informacje  

o produkcie – zob. str. 42. WAP 320 00S–3XL 0L HRT NOWOŚĆ. Pure Watch – Limited Edition – 
917 Salzburg. Szczegółowe informacje o produkcie – zob. str. 12. WAP 070 003 0M 917 

NOWOŚĆ. Portfel na karty kredytowe – Heritage. Portfel na karty kredytowe z wysokiej jakości 
skóry bydlęcej, z wytłoczonym logo PORSCHE. Wyposażony w osiem przegródek na karty 

kredytowe i w dodatkowe przedziały. Przedział na banknoty z przegródką. Portfel wykonany  
w Europie. 60 proc. skóry bydlęcej, 30 proc. poliestru, 10 proc. mikrowłókna. W kolorze Asphalt 

Grey, z detalami w kolorze Bordeaux Red. WAP 030 036 0L HRT NOWOŚĆ. Torba turystyczna – 
Heritage. Nowoczesna płócienna torba turystyczna inspirowana Porsche 911 Targa 4S Heritage 

Design Edition. Logo PORSCHE i inne akcenty w kolorze złotym. Pasy z wysokiej jakości skóry; pas 
naramienny regulowany. Kieszeń wewnętrzna zapinana na suwak. Trzy oddzielne przedziały 
wewnętrzne na buty, koszule i akcesoria. 35 proc. płótna, 40 proc. bawełny, 25 proc. skóry 

bydlęcej. W kolorze Anthracite. WAP 035 011 0L HRT
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CZTERY SAMOCHODY. CZTERY DEKADY. JEDNA WIZJA: ODRODZIĆ DUCHA CZASU. I SPROWADZIĆ GO  
Z POWROTEM NA DROGI – W POSTACI WYJĄTKOWYCH MODELI PORSCHE 911.

Zreinterpretować poszczególne elementy stylu. Przywrócić to, co kiedyś 
uchodziło za atrakcyjne. Taka wizja przyświecała pracy projektantów  
z Porsche Exclusive Manufaktur i z działu stylistycznego Porsche. 
 A efekt? Jest nim strategia Heritage Design. A konkretnie: edycje specjalne 
wyróżniające się najwyższym poziomem technicznym i jednocześnie 
wykorzystujące kultowe elementy designu od lat 50. po lata 80. XX w.,  
by mogły one zaistnieć na nowo. Na drogach i w sercach fanów oraz 
entuzjastów Porsche. Porsche Heritage Design to nie tylko nostalgia.  
Nie tylko posmak klasyki i pierwiastek retro. To również przyspieszanie tętna 

u entuzjastów i gęsia skórka u fanów, jakość designu i najwyższa 
funkcjonalność. To tworzenie – znowu i wciąż na nowo – unikatowych 
samochodów sportowych, o których marzyło się w przeszłości i tak samo 
marzy się o nich dzisiaj. A w przyszłości będą one przedmiotem marzeń  
w jeszcze większym stopniu. Celem projektantów było przeniesienie 
wartości marki w przyszłość. Zapewnienie modelom Heritage Design 
określonej pozycji na rynku – jako świadomego wzbogacenia oferty modeli  
o napędzie hybrydowym i elektrycznym. Stworzenie doskonałej symbiozy 
między techniką, stylem i odniesieniami do przeszłości. Zresztą niech o tym, 

co uznali za swój priorytet, powiedzą sami twórcy: Ivo van Hulten [szef 
Działu Projektów Wnętrza w ośrodku Style Porsche], Volker Muller [szef 
Działu Kolorów i Projektu Wykończeń Style Porsche], Stephanie Kleibohmer 
[Dział Kolorów i Projektu Wykończeń Style Porsche] i Thorsten Klein [Dział 
Projektów Wnętrza Style Porsche] –  to spojrzenie w przyszłość w taki 
sposób, by nie stracić z oczu przeszłości.

Jako źródła inspiracji posłużyły dawne kolory i karty wyposażenia, elementy 
stylu z odpowiednich epok i całe pojazdy historyczne zachowane w muzeum. 
A ponadto również to, co oczywiste, czyli styl życia cechujący minione dekady. 
Na przykład dla tkanin na obiciach wnętrz głównym tematem były cztery 
wzory charakterystyczne od samego początku dla dawnych Porsche i wspólne 
dla wszystkich edycji specjalnych. „Pasiasty sztruks, pepitka, szachownica 

lub szkocka krata. Badamy tkaniny i wzory z naszej historii, projektujemy  
je na nowo, testujemy, produkujemy i przywracamy do życia we wnętrzach 
nowych modeli” – mówi Volker Muller.

W pierwszym modelu z tej nadzwyczajnej serii pojazdów odradzają się lata 
50. XX w. Motywem przewodnim na obiciach foteli i boczków drzwi Porsche 
911 Targa 4S Heritage Design Edition jest opracowany na nowo sztruks  
w kolorze Atacama Beige. Ale w całym tym specjalnym, limitowanym 
modelu składającym hołd legendarnym Porsche 356 i pierwszej generacji 

911 Targa jest wiele rzeczy do odkrywania i doznawania. Nie brak w nim 
konkretnych odniesień do oryginałów – przykładem jest historyczne  
Godło Porsche z pierwszych wersji 911 z roku 1963 lub konsola wskaźników  
o wyglądzie przywodzącym na myśl historyczny obrotomierz z Porsche 356. 
Do tego dochodzą złote logotypy przypominające o początkach marki –  
one także przyciągają spojrzenia i zapewniają ekskluzywny wygląd. Jednak 
najpierw rzuca się w oczy kolor nadwozia – Cherry Metallic. Podobnie jak 
sztruks został on zmodyfikowany i dostosowany do wymagań nowych 
czasów. Jego obecny odcień – ciemny, lecz esencjonalny i świetlisty – 
niezawodnie zwraca uwagę patrzących. Jednym słowem: w modelach  
z edycji Porsche Heritage Design wszystko ma swoją historię. Każdy element 
ma swój cel i swój odpowiednik z przeszłości. Dawna fascynacja zostaje 
odrodzona i okazuje się, że nie straciła nic z siły swojego oddziaływania. 

POWIEW ŚWIEŻEGO POWIETRZA.  
I DOTKNIĘCIE PRZESZŁOŚCI. 



5554

Klasyczne samochody

kawa 
„Rozmowy petrolheadów” – to pojęcie nabiera najpełniejszego znaczenia wtedy, 

gdy właściciele klasycznych samochodów spotykają się w Lipsku, by pomówić  

o dawnych, dobrych czasach. O wszystkim, co porywa i fascynuje w tych 

niezwykłych pojazdach i nie przestaje fascynować do dziś. I o wielu innych 

rzeczach… 

Zapamiętaj tę datę: 
11 października 2020 r.

&
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„Dawne, dobre czasy” to utarte wyrażenie. Pobrzmiewa 
gawędą starszych panów w parku. Ale każdy, kto choć 
raz był na imprezie „Classic Cars & Coffee” w Lipsku, 
pierwszy zaświadczy, że akurat tam ma ono świeże  
i żywe znaczenie. Tam wszystko, co dotyczy 30-letnich  
i starszych pojazdów, brzmi konkretnie i pasjonująco. 
Zwłaszcza że impreza nie sprowadza się tylko do dyskusji 
o mocy i momencie obrotowym, lecz obejmuje jazdę 
klasykami po torze. 

Tor w Lipsku o długości 3,7 km został zatwierdzony przez 
FIA i obejmuje fragmenty stanowiące kopię słynnych 
odcinków z torów wyścigowych całego świata. Takie jak 
popularny „Korkociąg” z toru Laguna Seca, legendarny 
nawrót „Parabolica” z toru Monza i nie mniej znany, mocno 
profilowany „Karussell” z północnej pętli Nürburgringu. 
Wystarczy jedno okrążenie, by móc zmierzyć się z nimi 
wszystkimi. 

Dwa razy w roku wyjątkowa grupa ludzi, których łączy 
miłość do klasycznej motoryzacji ponad podziałami marek, 
gromadzi się w siedzibie Porsche w Lipsku. Przyjeżdża nie 
tylko dawnymi modelami Porsche z silnikami chłodzonymi 
powietrzem, lecz także perełkami pochodzącymi od 
innych producentów. Ta postawa dobrze odzwierciedla 
otwartość cechującą Lipsk, a w jeszcze większym stopniu 
robi to usytuowany w tym mieście ośrodek Porsche.

O tym, że organizatorzy wspomnianej imprezy przyjęli 
właściwą postawę, świadczy jej sukces. W marcu 2018 r. 
zebrało się tam ponad 250 miłośników samochodów.  
Nie tylko, by podziwiać nadzwyczajne pojazdy, lecz także 
po to, by spotkać się z nietuzinkową osobą, jaką jest 
Magnus Walker. Urodzony w 1967 r. designer mody  
w stylu punk jest również dumnym właścicielem sporej 
kolekcji modeli Porsche 911, z których niektóre 
projektował osobiście. Ze swoim niekonwencjonalnym 
wyglądem Walker stanowi żywy dowód, jak bardzo „cool” 
i „hip”, by użyć współczesnych określeń, jest zamiłowanie 
do klasyków motoryzacji. Trzy kolejne edycje tej imprezy 
także potwierdziły, że tego rodzaju ikony nadal wzbudzają 
emocje, są modne i świat wciąż ich potrzebuje. 

Następna impreza odbędzie się przed Centrum Obsługi 
Klienta w Lipsku – przy Porschestraβe 1 (04158 Lipsk, 
Niemcy).

To były  
czasy… 

Lipsk i klasyki. To połączenie jest gwarancją prawdziwych emocji. 

Samochody z duszą są tu eksponowane zarówno statycznie,  

jak i w ruchu. Każdy, kto odwiedził „Classic Cars & Coffee”,  

dobrze wie, jak spektakularnie prezentują się podczas jazdy. 

No właśnie. „Klasyczne samochody i kawa” to nazwa i motto nie tylko samej imprezy, lecz także produktów  

w ofercie „SELECT”: nowych zestawów filiżanek do espresso i kubków kolekcjonerskich o wzorze  

917 Salzburg, które nawet po powrocie z toru przyspieszą bicie Twojego serca. 

NOWOŚĆ. Kubek kolekcjonerski no. 3 – Limited Edition – 917 Salzburg. Kubek kolekcjonerski nr 3 z porcelany upamiętniający 50-lecie projektu modelu  
Porsche 917 Salzburg. Edycja limitowana do 10 000 egz. Kształt porcelanowego kubka inspirowany Godłem Porsche i zastrzeżony dla Porsche. Projekt Studia F.A. 

Porsche nawiązujący do wyglądu samochodu z numerem startowym 23, który odniósł zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wyścigu 24h Le Mans w 1970 r. W kolorach 
czerwonym, czarnym i białym – oryginalnych barwach tego pojazdu wyścigowego. W wysokiej jakości opakowaniu upominkowym. Nadaje się do mycia w zmywarce. 

Edycja limitowana. WAP 050 604 0M 917 NOWOŚĆ. Zestaw dwóch kolekcjonerskich filiżanek do espresso, no. 3 – Limited Edition – 917 Salzburg. Edycja limitowana 
do 5000 egz. Zestaw złożony z dwóch filiżanek do espresso ze spodkami. Kształt porcelanowych filiżanek inspirowany Godłem Porsche i zastrzeżony dla Porsche. 

Projekt Studia F.A. Porsche nawiązujący do wyglądu samochodu z numerem startowym 23, który odniósł zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wyścigu 24h Le Mans  
w 1970 r. W kolorach czerwonym, czarnym i białym – oryginalnych barwach tego pojazdu wyścigowego. W wysokiej jakości opakowaniu upominkowym. Nadaje się  

do mycia w zmywarce. Edycja limitowana. WAP 050 605 0M 917

Wybierz daty, zarezerwuj bilety:  
po prostu zeskanuj kod QR lub wejdź  

na stronę: www.porsche-leipzig.com/ccc
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1 | NOWOŚĆ. Kolekcja Essential – dwustronny pasek unisex. Dwustronny, odwracalny skórzany pasek z tradycyjną klamrą. Długość standardowa [140 cm]  
z regulacją. Logo PORSCHE na klamrze. Dostarczany w opakowaniu upominkowym. Wykonany w Niemczech. Pas: 100 proc. skóry bydlęcej. Klamra: 100 proc. 
stopu znal (aluminium z cynkiem). W kolorach czarnym i brązowym. WAP 660 009 0M ESS
2 | NOWOŚĆ. Jeździk Baby Porsche ze światłami. Reflektory i tylny pas świetlny włączane dotykowo [wyłączają się automatycznie po upływie 10 minut]. 
Bezpieczna, antypoślizgowa kierownica z mechanicznym klaksonem. Szerokie, cichobieżne opony. Miękkie, ergonomicznie zaprojektowane siedzenie 
[wyjmowane]. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat. W kolorze Lava Orange. Wykonany w Niemczech. WAP 040 005 0L BBP
3 | NOWOŚĆ. Porsche 935 Salzburg – skala 1:18. Szczegółowo wykonany wysokiej jakości model kolekcjonerski Porsche 935 Salzburg. W kolorach 
czerwonym i białym. Wnętrze w kolorze czarnym. Wykonany z żywicy. W opakowaniu upominkowym. Skala 1:18. WAP 021 941 0M 935
4 | Etui na iPhone’a – 917 Salzburg. Etui na iPhone’a o wzorze nawiązującym do Porsche 917 Salzburg z numerem startowym 23. Z przyciskami regulacji 
głośności; z wycięciami na obiektywy aparatu/kamery, głośniki i mikrofon. W kolorach czerwonym i białym. Etui na iPhone’a 11 [WAP 030 008 0L 917], 
iPhone’a 11 Pro [WAP 030 002 0L 917] oraz iPhone’a 11 Pro Max [WAP 030 005 0L 917]
5 | NOWOŚĆ. Plakietka na grill – 917 Salzburg. Średnica 95 mm. Materiał: 95 proc. cynku, 5 proc. farby akrylowej. Zawiera śruby mocujące. W kolorach 
czerwonym i białym – tak jak wzór, którym jest inspirowana. WAP 050 917 0M SZG
6 | NOWOŚĆ. Pojemnik na długopisy 911. Wysokiej jakości pojemnik na długopisy wykonany z fragmentu końcówki oryginalnego sportowego układu 
wydechowego Porsche 911 Carrera. Dostarczany w opakowaniu upominkowym. 90 proc. aluminium, 10 proc. plastiku. W kolorze czarnym. Wykonany  
w Niemczech. Porsche Original. WAP 050 200 0M STH

 
FASCYNACJA PORSCHE UJAWNIA SIĘ NIE TYLKO W CHWILACH, GDY JEŹDZISZ 

DROGAMI CAŁEGO ŚWIATA – JEST ZAWSZE TAM, GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.  
NA PRZYKŁAD DZIĘKI ETUI NA SMARTFONA O WZORZE PORSCHE 917 SALZBURG 

ORAZ ZA SPRAWĄ INNYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE WNOSZĄ CZĄSTKĘ HISTORII 
SPORTOWEJ W TWOJE CODZIENNE ŻYCIE. INNY PRZYKŁAD? CHOĆBY POJEMNIK  

NA DŁUGOPISY WYKONANY Z ORYGINALNEJ CZĘŚCI PORSCHE 911 CARRERA. ZAWSZE 
W DUCHU SPORTOWYM, JAKŻEBY INACZEJ? 

1

3 4

5

6

2
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NOWOŚĆ. 911 Soundbar Special Edition – Limited Edition 
WAP 050 111 0L SPE  

NOWOŚĆ. Zestaw dla dzieci –  
PTS 917 Salzburg
WAP 465 002 0M SZG

NOWOŚĆ. Zestaw kolekcjonerski dwóch 
filiżanek do espresso, no. 3 – Limited 
Edition – 917 Salzburg 
WAP 050 605 0M 917

NOWOŚĆ. Kubek kolekcjonerski no. 3 – 
Limited Edition – 917 Salzburg 
WAP 050 604 0M 917  

NOWOŚĆ. Czapka bejsbolówka dziecięca – 
917 Salzburg
WAP 460 001 0M SZG

NOWOŚĆ. Torba – 917 Salzburg
WAP 035 460 0M SZG 

NOWOŚĆ. T-shirt dziecięcy –  
917 Salzburg 
WAP 461 098-164 0M SZG

NOWOŚĆ. Zegarek Pure Watch –  
Limited Edition – 917 Salzburg 
WAP 070 003 0M 917 

NOWOŚĆ. Koszulka polo dziecięca –  
917 Salzburg
WAP 463 098-164 0M SZG  

NOWOŚĆ. Koszulka polo męska – 917 Salzburg 
WAP 462 00S–3XL 0M SZG

NOWOŚĆ. Okulary przeciwsłoneczne 
P´8642 – 917 Salzburg
WAP 078 642 0M 917 

NOWOŚĆ. T-shirt męski – 917 Salzburg 
WAP 460 00S–3XL 0M SZG

 

NOWOŚĆ. Bluza z kapturem dziecięca – 
917 Salzburg
WAP 464 098-164 0M SZG

NOWOŚĆ. Koszulka polo damska – Heritage 
WAP 321 0XS–XXL 0L HRT  

NOWOŚĆ. Kurtka męska – Heritage
WAP 322 00S–3XL 0L HRT  

NOWOŚĆ. Portfel męski – Heritage
WAP 030 035 0L HRT 

NOWOŚĆ. T-shirt kolekcjonerski no. 19 unisex – Limited Edition – Heritage
WAP 325 0XS–3XL 0L HRT  

NOWOŚĆ. Okulary przeciwsłoneczne 
P´8508 – Heritage
WAP 078 508 0L HRT  

NOWOŚĆ. Brelok na klucze z Godłem Porsche –  
Heritage
WAP 050 090 0L HRT  

NOWOŚĆ. Portfel na karty kredytowe – 
Heritage 
WAP 030 036 0L HRT  

NOWOŚĆ. Etui na iPhone’a – 917 Salzburg 
WAP 030 008 0L 917 [iPhone 11],
WAP 030 002 0L 917 [iPhone 11 Pro],
WAP 030 005 0L 917 [iPhone 11 Pro Max]

NOWOŚĆ. Kurtka damska – Heritage 
WAP 323 0XS–XXL 0L HRT  

NOWOŚĆ. Portfel damski– Heritage 
WAP 030 034 0L HRT  

NOWOŚĆ. Koszulka polo męska – Heritage
WAP 320 00S–3XL 0L HRT   

Kolekcja 917 Salzburg 

NOWOŚĆ. Model Porsche 917 Salzburg –  
skala 1:43  
WAP 020 940 0M 917   
NOWOŚĆ. Model Porsche 917 Salzburg –  
skala 1:18
WAP 021 940 0M 917   
[niepokazany]

NOWOŚĆ. Plakietka na grill – 917 Salzburg 
WAP 050 917 0M SZG  

NOWOŚĆ. Torba turystyczna – Heritage 
WAP 035 011 0L HRT  

Przegląd wszystkich produktów z najnowszego wydania magazynu „SELECT”. 
Kolekcja Masterpiece Kolekcja Heritage 
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NOWOŚĆ. Model Porsche 935 Salzburg – skala 1:18
WAP 021 941 0M 935   
NOWOŚĆ. Model Porsche 935 Salzburg – skala 1:43 
WAP 020 941 0M 935   
[niepokazany]

NOWOŚĆ. Pojemnik na długopisy 911
WAP 050 200 0M STH  
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Modele

NOWOŚĆ. Kolekcja Essential – dwustronny 
pasek unisex
WAP 660 009 0M ESS  

NOWOŚĆ. Jeździk Baby Porsche ze światłami
WAP 040 005 0L BBP  

Akcesoria i styl 

NOWOŚĆ. Model Porsche 917 Living Legend – 
skala 1:18 
WAP 021 934 0L   
NOWOŚĆ. Model Porsche 917 Living Legend – 
skala 1:43 
WAP 020 934 0L   
[niepokazany] 

  

 


