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Magda Wilk 3. w Clio Cup!

FOT. WOJTEK WRÓBLEWSKI

Niezależnie od dyscyplin sportów motorowych, w których
pojawiają się kobiety, niezależnie od budżetu na ich starty,
czy budowę pojazdu do uprawiania ulubionego sportu, ale
też niechęci ze strony rodziny czy znajomych, pań na mecie
przeróżnych zawodów jest coraz więcej. Interesują się nimi
media, a one same dbają o najlepszy możliwy PR. Starają się
być widoczne w portalach społecznościowych, brać udział w
przeróżnych wydarzeniach poświęconych danej dyscyplinie.
Dzięki temu są zauważane nie tylko przez potencjalnych sponsorów, ale również przez inne kobiety, które - być może - bez
zewnętrznej motywacji, impulsu, czy prozaicznie - pomysłu na
siebie, nigdy nie zaistniałyby w sporcie motorowym. Czasem to
namowa przyjaciół - tak jak w przypadku ALEKSANDRY FIJAŁ,
zawodniczki driftingowej - staje się wystarczająca, by spróbować swoich sił za kierownicą.
Na początku nigdy nie jest łatwo. Przebrnąć przez zdobywanie licencji, przygotowania wyczynowego samochodu czy
motocykla, w końcu pierwsze starty i czasem pierwsze porażki trzeba mieć determinację, aby sprostać wszelkim przeszkodom,
które niczym grzyby po deszczu zaczynają wyrastać przed
młodymi, utalentowanymi zawodniczkami. Ale te, które są na
początku swojej przygody z „wielkim sportem” - tak jak np.
świetnie zapowiadająca się DOMINIKA ORLIK - jak również te,
bardziej doświadczone, jak JOANNA MILLER w motocrossie,
MAGDA WILK i GOSIA RDEST w wyścigach, czy KLAUDIA
PODKALICKA w rajdach wiedzą, że po pierwsze w tym sporcie
trzeba być twardą, a po drugie zawsze jest nad czym pracować,
zarówno jak stoi się na podium, jak i kończy rywalizację na
ostatnim miejscu.
Warto na pewno pamiętać, że klasy kobiet w zawodach, czy
rajdy i wyścigi przeznaczone dla pań organizowano nawet 90
lat temu, a na próbach konkurowały ze sobą, równie zaciekle
jak dziś, wyemancypowane panie za kierownicami samochodów - tak jak LUDMIŁA BOGUSŁAWSKA w Lancii Lambda, o
której wspominamy na stronie 16 - czy motocykli. Starty tymi
ostatnimi zawsze wydają się być bardziej kontuzjogenne niż
rywalizacja samochodowa, a mimo to wiele pań decyduje się
właśnie na treningi motocrossowe lub enduro. Niebawem organizowane jest właśnie specjalne, dedykowane szkolenie enduro
dla chętnych zawodniczek z Europy, również z Polski - odbędzie
się we Francji. O szczegółach piszemy na stronie 17.
Na koniec serwujemy nieco relaksu - relację ANI JACKOWSKIEJ, organizatorki „Motocyklowego Odjazdu Folkowego”, w
którym wzięło udział wielu entuzjastów górskich podróży motocyklowych i śmigania jednośladem po zakrętach. Wydarzenie
odbyło się z inicjatywy Zespołu ds. Kobiet PZM i mamy nadzieję, że tego typu imprezy także w przyszłości przyczynią się do
integracji środowiska kobiet jeżdżących zarówno jednośladami,
jak i samochodami.

Start w 8. Wyścigu Górskim Limanowa – Przełęcz pod Ostrą
Magda Wilk może uznać za udany.

P

odczas 7. i 8. Rundy
Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski,
która stanowiła również
eliminację Mistrzostw Europy FIA w
Wyścigach Górskich, zawodniczka
zarówno w sobotę jak i niedzielę
zdobyła 3. Miejsce w Clio Cup i 4.
miejsce w klasie A-2000.
- „Limanowa” jest niesamowita
pod wieloma względami! Wyścig
przyciągnął na trasę tysiące kibiców
i czołówkę zawodników Mistrzostw
Europy w Wyścigach Górskich.
Super uczucie znaleźć się w gronie
tylu kierowców i przybić „piątkę”
z najlepszymi! Sama trasa wyścigu
była szybka, techniczna, długa,
kręta – frajdy z jazdy aż na 5,5 kilometra! Z całego weekendu jestem
bardzo zadowolona co potwierdza
podwójnie zdobyte 3. miejsce w
Clio Cup i 4. w klasie A-2000. Dzięki
wskazówkom Jacka Spentanego i
Kacpra Wróblewskiego widać po

czasach ogromny progres.
Każdy podjazd wyścigowy
kończył się urwaniem kilku sekund.
Fajnie byłoby też wyposażyć moje
Clio w szperę i krótszą skrzynię biegów. Jeśli dorzucimy do tego pracę
nad niuansami dotyczącymi stylu
jazdy to wtedy cała ta układanka
złoży się w jedną całość i pozwoli
mi kręcić jeszcze lepsze czasy. Do
pełni szczęścia brakuje już tak
niewiele. Ale i tak razem z całym
zespołem jesteśmy zdania, że po
przesiadce na Załużu do nowego
auta i po przejechanych całych
dwóch weekendach wyścigowych
zbliżamy się do konkurencji.
Plan na ten weekend był taki,
żeby zejść poniżej pewnego czasu
– zabrakło zaledwie 0,025 sek ale
to już właśnie jest ta praca nad
detalami. Za kilka tygodni kolejne
rundy – tym razem w Banovcach.
Mam nadzieję, że pokaże się tam
z jak najlepszej strony. Na koniec

tylko dodam, że jeśli ktoś powie, że
wyścigi górskie są nudne to niech
chociaż raz przyjedzie, wystartuje
a dopiero potem oceni. Na takich
trasach jak ta adrenalina jest
ogromna!
Podziękowania dla moich
partnerów i patronów: Automobilklub Polski w tym Koło Młodych
Automobilklubu Polski, RallyAddict,
motocaina.pl oraz WrOOOOm TV.
Gratulacje dla całego teamu za
super weekend oraz dla organizatorów i wszystkich kibiców, dzięki
którym te zawody były na prawdę
wyjątkowe - podsumowuje zawodniczka.
8. Wyścig Górski Limanowa –
Przełęcz pod Ostrą rozpoczął drugą
połowę sezonu Górskich Samochodowych Mistrzostwa Polski. Kolejne
rundy już 29-31 lipca w Banovcach.
Dla zawodniczki Automobilklubu
Polski będzie do pierwszy start na
słowackiej trasie. 

MAGDA WILK
i jej Renault Cilo na
krętych drogach 8.
Wyścigu Górskiego
Limanowa - Przełęcz pod Ostrą
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M
agda Wilk:
wyścigowy weekend skończył się
dla mnie przed czasem

M
MAGDA WILK
w Renault Clio
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agda Wilk jest kierowcą rajdowym i wyścigowym, a przede
wszystkim kobietą zakręconą
na punkcie samochodów. W
latach 2006-2009 startowała w Pucharze Kia
Picanto – Wyścigowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski, kończąc sezon 2009
na 8. miejscu w klasyfikacji generalnej. Po
czterech latach startów w Pucharze postanowiła
zamienić europejskie tory na odcinki specjalne,
debiutując w 2011 roku jako kierowca w
jedynym w tym czasie kobiecym zespole w
Rajdowym Pucharze Polski – Wilk & Żuk Rally
Team. Wielokrotnie stawała również na podium
w Rajdowym Pucharze Polski, startując jako
pilotka w sezonach 2010 i 2011. Lata 2012-2014
to głównie starty na „prawym fotelu” w rajdach
samochodów klasycznych m.in. w takich autach
jak Alfa Romeo GTV, Opel Kadett GT/E czy BMW
E30 M3.

W sezonie 2015 powróciła na odcinki specjalne
w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach
Śląska w nowozbudowanym BMW E30 318 IS.
W sezonie 2016 zawodniczka Automobilklubu Polski zamieniła tylnonapędowe BMW na
Renault Clio Sport i z sukcesem zadebiutowała w
Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski
zdobywając trzecie miejsce w swoim pierwszym
starcie (klasa A-2000). Plany na przyszłość to
kontynuacja startów w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.
Magda to obecnie jedyna kobieta startująca w 5.
i 6. Rundzie Górskich Samochodowych Mistrzostw
Polski nie może zaliczyć ostatniego występu do
udanych.
Niestety awaria silnika wykluczyła zawodniczkę
Automobilklubu Polski z walki w 3. Wyścigu Górskim
Magura Małastowska w klasie A-2000.
- Wyścigowy weekend skończył się dla mnie
przed czasem. Awaria silnika wykluczyła mnie z

rywalizacji już w sobotę więc tak naprawdę nie
zaliczyłam żadnej rundy Górskich Samochodowych
Mistrzostw Polski. Za sobą mam tylko sobotnie dwa
podjazdy treningowe i jeden wyścigowy. Po wyścigowym przeanalizowaliśmy on boardy i widać, że
auto jest słabsze. Nie chcieliśmy ryzykować dalszą
jazdą. Szkoda nieukończonych wyścigów, szkoda
kilometrów szczególnie, że trasa była bardzo fajna i
z podjazdu na podjazd był progres mimo, że czasy
tego nie odzwierciedlały. Najważniejsze, że auto
trafiło już w dobre ręce, do zaprzyjaźnionej stajni
2BRally. Na dniach będę wiedzieć więcej co się
stało. Nie mniej jednak nie ma zbyt wiele czasu na
rozmyślania nad minionym weekendem bo za dwa
tygodnie startuję w Limanowej. Zresztą już w niedzielę wróciłam przed telewizor i you tube’a uczyć
się kolejnej trasy. Z Magury trzeba wyciągnąć tylko
wnioski co do samej jazdy i być może odczarować ją
w przyszłym roku. Teraz najważniejsze, żeby zdążyć
za dwa tygodnie na kolejne rundy. Szczególnie
podziękowania dla tych wszystkich, którzy od razu
zaoferowali swoją pomoc po sobotnich zmaganiach
oraz dla Adriana Żabnickiego, Macieja Paliona i
Kacpra Wróblewskiego za serwis i opiekę nad samochodem. Na trasie towarzyszyli mi również moi
patroni i partnerzy: Automobilklub Polski w tym
Koło Młodych Automobilklubu Polski, motocaina.
pl oraz WrOOOOm TV - podsumowuje swój start
Magda Wilk.
Niebawem zawodniczka wystartuje w 7. i 8. Rundzie Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w

8. Wyścigu Górskim Limanowa – Przełęcz pod Ostrą.
Warto wspomnieć, że wyścig ten będzie również
eliminacją FIA EHC – Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich.


KALENDARZ GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2016
Data

Nazwa

Miejsce

13 - 15.05.2016

42. Bieszczadzki
Wyścig Górski

Załuż

20 - 22.05.2016 Moris Cup Jahodna
24 - 26.06.2016
8 - 10.07.2016
29 - 31.07.2016

3. Wyścig Górski MaMałastów
gura Małastowska
8. Wyścg Górski
Limanowa Przełęcz Limanowa
pod Ostrą
Banovce Jankov
Vŕšok

Banovce

19 - 21.08.2016 19. Grand Prix Sopot
23 - 25.09.2016

Jahodna

13. Wyścig Górski
Prządki

Gdynia –
Sopot
Korczyna

25

numer startowy Magdy
Wilk podczas
Wyścigu Górskim Magura
Małastowska
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G
osia Rdest
otarła się o podium
w Norisring

Niedawno na torzeNorisring odbył się prawdziwy
rollercoaster emocji dla Gosi Rdest. Po kraksie w
pierwszym wyścigu powróciła w niedzielę w pięknym stylu i zdobyła P4. To najlepszy jak dotąd wynik
Gosi w Audi Sport TT Cup.

J

edyna Polka w Audi Sport
TT Cup w zeszły weekend fantastycznie radziła
sobie na torze ulicznym
Norisring. W niedzielnym wyścigu
zdobyła czwarte miejsce, a podium było w zasięgu ręki. Niestety,
szczęście nie dopisało w pierwszym wyścigu, z którego została
wyeliminowana na trzy okrążenia
przed końcem na skutek kolizji,
spowodowanej przez innego
zawodnika. Gosia pokazała
jednak, że potrafi podnieść się po
porażce i w niedzielę nie zawiodła
fanów, zdobywając P4. W drugim
wyścigu startowała samochodem
zastępczym.
„Podsumowując, był to dla
mnie bardzo pozytywny
weekend” – mówi Gosia.
„W kwalifikacjach
wywalczyłam P6 do
obu wyścigów.
W pierwszym
niestety miałam
pecha. Na trzy
okrążenia
przed końcem
wyścigu kolizja wyeliminowała
mnie
ze
stawki.
Jedyną
właściwą
odpowiedzią
na to zdarzenie
było powrócić w drugim wyścigu w dobrym stylu.
I tak się stało – w drugim wyścigu
zdobyłam P4. Miałam dobre
tempo i kilka udanych pojedyn-
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ków. Nie straciłam zimnej krwi
podczas ataków rywali za mną.
Chciałabym ogromnie podziękować mojej załodze mechaników
za przygotowanie dla mnie po
sobotniej kolizji samochodu
zastępczego, w ktrórym od razu
poczułam się komfortowo. Teraz
myślami jestem już na torze w
Zandvoort. Jego specyfika i szybkie zakręty świetnie odpowiada
mojemu stylowi jazdy”.
Runda na Norisringu, najkrótszym i jedynym torze ulicznym
w kalendarzu Audi Sport TT Cup,
najbardziej namieszała w tabeli
generalnej. Joonas Lappalainen świętował pierwsze w tym
sezonie zwycięstwo, wyprzedzając Emila Lindholma i Dennisa
Marschalla. Dennis Marschall
wyjechał z Norymbergi jako
lider klasyfikacji generalnej, po
tym jak Sheldon van der Linde,
dotychczasowy faworyt stawki,
wylądował na ścianie na skutek
swojego błędu. Okazuje się, że
Norisring stanowił jak do tej
pory największe wyzwanie dla
młodych kierowców Audi Sport
TT Cup – pierwszego wyścigu
nie ukończyło aż pięciu zawodników.
KALENDARZ WSZYSTKICH
STARTÓW AUDI SPORT TT CUP
W SEZONIE 2016 PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:
06.– 08.05. Hockenheim (D)
26.– 29.05. Nürburgring (D)
24.– 26.06. Norisring (D)
15.– 17.07. Zandvoort (NL)
09.– 11.09. Nürburgring (D)
23.– 25.09. Budapest (H)
14.– 16.10. Hockenheim (D)
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Zw Rajdzie
awodniczki
Polski 2016

Było ich niewiele, jednak wszystkie odegrały wybitnie ważne role podczas zawodów. Jedyna Polka: KLAUDIA PODKALICKA, obok Krzysztofa Hołowczyca,
otworzyła tegoroczny Rajd Polski.

W

ystartowała z numerem 000 i była jedyną kobietą za kierownicą samochodu w
tej imprezie.
“Bardzo się cieszę, że zostałam
zaproszona przez Organizatorów rajdu jako jedna z
trójki kierowców otwierających odcinki sportowe. To
dla mnie duża przyjemność i wielki zaszczyt” - mówi
Klaudia Podkalicka.
Klaudia pojechała za kierownicą swojego Mitsubishi Pajero, którym startuje w Pucharze Świata
Cross Country oraz Mistrzostwach Polski w rajdach
terenowych.
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“Jestem kierowcą wyścigowym i rajdowym, ale
nigdy nie miałam okazji wystartować w rajdzie WRC.
Czeka mnie wspaniała przygoda wśród najlepszych.
Już nie mogę się doczekać pierwszego startu” - dodaje
Podkalicka.
NA RAJDOWE ODCINKI WYRUSZYŁY TAKŻE KOBIETY, A DOKŁADNIE 4 ZAWODNICZKI W ROLI PILOTÓW I 3 Z NICH OSIĄGNĘŁY UPRAGNIONĄ METĘ.
Najwyżej sklasyfikowana została ILKA MINOR, która
towarzyszyła Henningowi Solbergowi w Fordzie Fiesta
RS WRC z numerem 16. Ilka to bardzo doświadczona

Ella Kremer

Ilka Minor

Weronica Engan

Vanessa Lemoine

pilotka, która swoje starty rozpoczęła już w 1994 roku,
a obecnie startuje ze swoim kierowcą w wybranych
rajdach. Mimo wielu przygód i konieczności zmiany
koła na odcinku – załoga osiągnęła metę na15. miejscu
klasyfikacji generalnej i 12. w klasie. Ilka porównuje
nasz rajd do Rajdu Finlandii, choć uważa, że rajd w
Polsce jest jednak trudniejszy.
Na 31. miejscu w klasyfikacji generalnej i 2. w klasie
metę osiągnęła ELLA KREMER - jedna z najmłodszych
zawodniczek w historii Rajdowych Mistrzostw Świata.
Córka Armina Kremera zadebiutowała na Rajdzie Polski
mając jedynie 17 lat, jako pilotka Marijana Griebela w
Oplu Adam R2 z numerem 85. Jej 47-letni ojciec jest
trzykrotnym mistrzem Niemiec, mistrzem Azji i Pacyfiku, a także mistrzem Europy:
- Nadal jestem pod wrażeniem przeżyć tego
weekendu. Chcę podziękować za zaufanie i za wielką
szansę, jaką dał mi Marijan i jego zespół. Na początku
byłem nieco przestraszona, jak szybko jest w takim
samochodzie, ale Marijan mnie bardzo wspierał i zawsze informował, jak mogę coś zrobić lepiej. Nie mam
wątpliwości, że w tym rajdzie wiele się nauczyłam, a
pomimo silnej konkurencji, naszym małym zespołem

zajęliśmy drugie miejsce w klasie i trofeum za najlepszy zespół prywatny– podsumowuje zawodniczka,
VANESSA LEMOINE startowała do tej pory jedynie
we francuskich rajdach, a sezon 2016 jest dla niej przełomowy. Po Rajdzie Portugalii to jej drugi start w rajdach WRC. Towarzyszyła w Rajdzie Polski kierowcy w Citroenie DS3 R3T z numerem 66 - również znalazła się na
mecie. Po rajdzie załoga szalała z radości, bo pomimo
przygody, po której kibice pomogli im wrócić na koła
i bardzo trudnej końcówce rajdu, udało się osiągnąć 4.
miejsce w JWRC i 34. w klasyfikacji generalnej.
WERONICA ENGAN to norweska zawodniczka,
która startuje regularnie już od 2003 roku i praktycznie
od początku w wysokiej rangi zawodach i topowych
samochodach. Tym razem pilotowała swojego kierowcę w Fordzie Fiesta R5 z numerem 38. Niestety w
pierwszej sobotniej pętli Marius Aasen miał dachowanie swoim Fordem Fiesta i tym samym czwarta pilotka
– Weronica Engan zakończyła udział w Rajdzie Polski.
Kolejną rundą Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA
będzie Rajd Finlandii, rozegrany pod koniec lipca, który
swoją charakterystyką często jest porównywany do
polskiej rundy.

FOT. MARCIN HENNEK

Klaudia Podkalicka

000

numer
startowy
Klaudii Podkalickiej, jedynej kobiety
za kierownicą
tegorocznego
Rajdu Polski
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drift

motocross
A
leksandra Fijał
drifting to m oja pasja

Jpunkty
oanna Miller zgarnia
w Mistrzostwach Świata
we Włoszech

Po bardzo intensywnym czerwcu nadeszła chwila oddechu dla naszej reprezentantki
w Mistrzostwa Świata Kobiet w Motocrossie - Joasi Miller. Polska zawodniczka ma za
sobą cztery starty. Jej ostatni występ należał do udanych.

W

Holandii i w Niemczech Joasia była
20., ale już we Francji pokazała, że
stać ją na dużo więcej. Na torze w
Saint Jean d’Angely pojechała fantastycznie zajmując 6-te miejsce. Znakomity wynik
przesunął ją w górę tabeli i przed startem we włoskim Mantova Asia zajmowała 16-tą pozycję.
Ostatni weekend na słynnym lombardzkim
torze to przede wszystkim zmagania z ogromnym
upałem. Dał się on we znaki wielu zawodniczkom, z których kilka nie dojechało do mety. Już w
czasówce Miller osiągnęła całkiem niezły wynik,
potem w pierwszym wyścigu miała co prawda
niezbyt udany start, ale świetna jazda przesunęła
ją ostatecznie na 10. miejsce. W drugim przejeździe
Polka była 11-ta, co ostatecznie dało jej 9. miejsce
w klasyfikacji zawodów. W generalce Joasia przesunęła się na 13-tą pozycję.
Teraz zawodniczka ma ponad miesiąc przerwy,
aby 7 sierpnia stanąć na starcie w Grand Prix
Szwajcarii.

A

ALEKSANDRA
FIJAŁ obecnie
jeżdźę BMW E30 z
silinikem V8 4.4L
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leksandra Fijał – zawodniczka driftingowa, jest dziewczyną
nieprzeciętną. Z
początku lekko wstydliwa, ale dla
znajomych otwarta. Niektórzy
mówią nawet, że jest szalona.
Na pierwszy rzut oka wygląda
na groźną - to tylko złudzenie.
Jest pozytywna, a swoją energią
potrafi zarazić każdego. Nie brak
jej pomysłów.
We współzawodnictwie motywuje ją pozytywna rywalizacja, a
nie dążenie po trupach do celu.
Nie poddaje się przy pierwszej
porażce, tylko wyciąga wnioski na
przyszłość. Ma silny charakter. A ja
mówi o sobie?
- Atmosfera motoryzacji
zawsze panowała w naszym
domu. Mój tata Adam Fijał, który
od młodych lat startował w różnych dyscyplinach motorsportu,
przekazywał nam swoją pasję.

Moja przygoda z motoryzacją
zaczęła się niedawno. Po tym
jak mój brat Mateusz Fijał zaczął
startować w zawodach driftingowych a ja na nie jeździć, za
namową taty, brata, przyjaciół
i innych zawodników, postanowiłam spróbować swoich sił w
driftingu. Nie było to trudne.
Ku zdziwieniu wszystkich po
prostu wsiadłam i zaczęłam
jechać bokiem. Uparcie dążyłam
do perfekcji jeżdżąc w kółko po
ustawionej przez team trasie
z pachołków. Od sezonu 2015
zaczęłam regularnie brać udział
w rundach DMP i innych lig zagranicznych już jako zawodnik.
Początki nigdy nie są łatwe, ale
z zawodów na zawody staram
się podnosić swój poziom.
Zaczęłam od BMW E36 z Akademi Driftu STW, a obecnie jeżdżę
BMW E30 z silnikiem V8 4.4 L,
którą otrzymałam w spadku po

- Początek we Włoszech był słaby, ale gdy zorientowałam się, że mimo mojego kiepskiego
startu mam szansę pojechać szybciej niż rywalki,
zaczęłam gonić początek stawki. Wyprzedziłam
aż dziesięć zawodniczek a mój KTM świetnie
sprawdził się w tym upale - nie zgasł ani razu. Na
pewno pomocny okazał się spacer po torze przed
zawodami. Niektóre dziewczyny z niego zrezygnowały ze względu na wysoką temperaturę, ja jednak
zacisnęłam zęby i obejrzałam każdy skok, każdy
zakręt metr po metrze. Jak widać, opłaciło się! podsumowuje swój start Joanna Miller.
Rundę w Mantova wygrała Kiara Fontanesi,
druga była Livia Lancelot, a trzecia Larissa Papenmeier.

Marku Wartałowiczu. To auto
jest już legendą.
OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY
ALEKSANDRY FIJAŁ:
2015 R - Nagroda za debiut, 1
Runda STW Drift Challenge, Lotnisko Bemowo
2015 R - 2 miejsce na Czech Drift
Series w Hradec Kralove (Princess of
Czechring HK)
2015 R - 4 miejsce na Queen of
Europe na Slovakiaring
2016 R - 4 miejsce na Driftingowych Mistrzostwach Polski w klasie
Challenge , 1 Runda DMP, Lotnisko
Bemowo
2016 R - 2 miejsce na rundzie
Queen of Europe, Tor Kielce
2016 R - 1 miejsce w Federal Cup
w Klasie Queen of Europe, DMP/
KoE, Tor Kielce
2016 R - 3 miejsce w Federal Cup
w Klasie Pro2 , DMP/ KoE, Tor Kielce
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Pierwszy w historii

Puchar Europy
Kobiet MX Cieszyn 2016

Weekend 21-22 maja 2016 był pełen motocrossowych emocji! Na torze w
Cieszynie odbyły się aż 3 imprezy motocrossowe różnych rang: Mistrzostwa
Europy Strefy Północno - Wschodniej w klasach 65 / 85, Mistrzostwa Polski
oraz pierwszy w historii Puchar Europy Kobiet MX.

J
PUCHAR EUROPY
KOBIET MX
pierwsze chwile po
starcie

12

uż lista zgłoszeń, na której
widniały 54 nazwiska budziła szacunek. Tak dużego
zainteresowania nikt się
chyba nie spodziewał. Na starcie
miały pojawić się zawodniczki z 21
krajów. Wystarczy wymienić Julie
Dalgaard, Natalie Kane, Sarę Andersen, Caroline Belglund, Britt Van
Der Werff czy naszą Joannę Miller,
aby uświadomić sobie, jak zaciętej

rywalizacji należało się spodziewać.
I rzeczywiście, minimalne różnice
czasowe w kwalifikacjach pokazały,
że ostateczne rozstrzygniecie nastąpi dopiero w ostatnich minutach
trzeciego wyścigu. Tym bardziej, że
najszybsze zawodniczki przez dwa
dni walczyły szprycha w szprychę
od startu do mety.
Zanim jednak o samych zawodach... Kilka miesięcy temu pod-

czas kolejnego spotkania Komisji
Kobiet FIM (Comission For Women
in Motorcycling CFM) zapadła
decyzja o zorganizowaniu Pucharu
Europy Kobiet MX. Nita Korhonen,
dyrektor Komisji Motocyklowej
Kobiet FIM: „Nasz pomysł to próba
znalezienia pośredniej formuły
pomiędzy mistrzostwami świata
a mistrzostwami krajowymi. To
zawody, w których mogą wystar-

tować zawodniczki aspirujące do
bycia najlepszymi na kontynencie
europejskim. Sądząc po dużym zainteresowaniu zrobiliśmy krok do
przodu w popularyzacji kobiecego
MX”. Była więc idea, pozostała
kwestia lokalizacji. Dzięki staraniom Aleksandry Knyszewskiej
(Komisja Motocyklowa Kobiet FIM)
wybór padł na tor
w Cieszynie. „Taka
impreza jest wspaniałą szansą nie
tylko na promocję
motocrossu kobiet
w Europie, ale
także na wzrost

21

krajów było
reprezentowanych na
pierwszym w
historii Pucharze Kobiet w
Motocrossie
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54

tyle zawodniczek stawiło
się na pierwszym w historii Pucharze
Kobiet w Motocrossie
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popularności samej dyscypliny w
naszym kraju”. Szybko podjęto akcję promocyjną, a gospodarz toru,
czyli Cieszyński Klub Motorowy
rozpoczął przygotowania do przyjęcia blisko dwustu zawodników,
gdyż jednocześnie z Pucharem
Europy Kobiet miały się odbyć
Mistrzostwa Europy (N/E) i Mistrzostwa Polski w klasach 65 i 85ccm.
W dość krótkim czasie zmodernizowano tor, a także przygotowano
park maszyn zdolny przyjąć tak
liczną grupę riderów.
W końcu nadszedł oczekiwany
majowy weekend (21/22). Nigdy do
tej pory nie mieliśmy okazji gościć
w Polsce tak znakomitych motocyklistek, dlatego poziom zawodów
przeszedł najśmielsze oczekiwania
nie tylko kibiców. Wysoką rangę
imprezy potwierdziła obecność
w Cieszynie najwyższych władz
z Prezydentem FIM Europe dr
Wolfgangiem Srb na czele. Zawody
obserwowały także członkinie

Komisji CFM: Anne-Laure Rey, Susanne Huttinger, Iris Kramer i przewodnicząca Nita Korhonen. Stronę
polską reprezentowali Prezes PZM
Andrzej Witkowski i Wiceprezes
ds. Motocyklowych Michał Sikora
- Przewodniczący Głównej Komisji
Sportu Motocyklowego.
Widowisko, jakie obejrzeliśmy
było najwyższej miary, nieoczekiwanych zwrotów akcji mógłby
pozazdrościć mistrz filmowych
dreszczowców Alfred Hitchcock.
Największym zaskoczeniem okazała się wygrana Sary Andersen, startującej na Yamasze o pojemności
150ccm - motocyklu teoretycznie
najsłabszym w stawce. W Cieszynie
okazało się, że siła tkwi wcale nie
w mocy silnika, ale w nieprawdopodobnych umiejętnościach tej
zaledwie piętnastoletniej Dunki. O
jej niezwykłym talencie i woli walki
niech świadczy fakt, że w jednym
z wyścigów wystartowała jako
ostatnia, ale na mecie zameldowa-

o nas

ła się... druga. Nieprawdopodobny
talent! To z nią przegrała jednym
punktem zdecydowana faworytka
Pucharu Julie Dalgaard (również
Dunka). Julie aktualnie zajmuje 12.
miejsce w rywalizacji Mistrzostw
Świata Kobiet MX, a znakomity
start w Teutschenthal stawiał ją w
gronie rywalek pretendujących do
pierwszego miejsca. Trzecia była
Szwedka Emelie Dahl. Jednak nie
wszystkim dopisało szczęście...
Fatalny upadek w ostatnim wyścigu wyeliminował z rywalizacji o
podium świetną zawodniczkę Britt
Van Verff, do wielkich przegranych
należała Irlandka Natalie Kane,
była Mistrzyni Kobiet Wlk. Brytanii.
Aktualnie szósta zawodniczka
świata w pierwszym wyścigu była
dopiero siódma, ustępując m.in.
Joasi Miller, która w pięknym stylu
pokonała swoją rywalkę. Nasza
reprezentantka w klasyfikacji
generalnej znalazła się na piątym
miejscu, jednak zaledwie sekundo-

we różnice dzielące ją od zwyciężczyni pozwalają mieć nadzieję
na wysokie pozycje w kolejnych
rozgrywkach Mistrzostw Świata.
A inne Polki? Aż trzy zakwalifikowały się do wyścigów finałowych.
Co prawda Alina Łaszcz zajęła 35.
miejsce, Wiktoria Horodyńska 37.
a Dominika Orlik 40-te, jednak w
przypadku wszystkich dziewczyn
liczył się nie wynik, a zdobyte
doświadczenie, jakie dał udział w
tak mocno obsadzonej, międzynarodowej imprezie.
“Pierwszy w historii Puchar
Kobiet w Motocrossie był wielkim
sukcesem”, powiedział Dr Wolfgang
Srb, Prezydent FIM Europe. „Duża
ilość zawodniczek - 54 - to ogromna
motywacja, do dalszych działań
oraz szansa na jeszcze większe zainteresowanie zawodami w latach
kolejnych. Polski Związek Motorowy oraz Cieszyński Klub Motorowy
wykonali wspaniałą pracę”.
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enduro

Lancia
i kobiety:
historia sukcesu

Lancia celebrowała niedawno 90. rocznicę wielkiego sukcesu marki, wspominając
Ludmiłę Bogusławską, pierwszą kobietę, która za kierownicą Lancii Lambda wygrała
pierwszy wyścig dla kobiet.

LUDMIŁA BOGUSŁAWSKA
pierwsza kobieta,
triumfatorka rajdu
w 1926 roku.
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L

udmiła Bogusławska pomimo wielu zagrożeń
i trudności była kobieta silną i zdecydowaną.
Była więźniem wojennym i sanitariuszką
podczas wojny. Ale przede wszystkim była
prawdziwą kobietą Lancii, pilotem i niestrudzonym
podróżnikiem. Była autentycznym pionierem.
27 czerwca 1926 r. był wyjątkowym dniem, nie tylko
dla marki Lancia, ale także dla całego świata motoryzacji - w Polsce odbył się Ogólnopolski Rajd Pań pierwszy w historii motoryzacji wyścig samochodowy
kobiet.

Kobietą, która jako pierwsza za kierownicą Lancii
Lambda przejechała linię mety, pokonując 16 innych
przeciwniczek, była Ludmiła Bogusławska, wybitny
pilot i żona Michała Bogusławskiego, przedstawiciela
Lancii w Polsce w połowie lat 20. XX wieku.
Niestety, puchar Ludmiły zaginął podczas Powstania
Warszawskiego we wrześniu 1944 roku i od tamtego
czasu sława i waga tego zwycięstwa przyblakły a z
biegiem lat uległy zapomnieniu, przez co są nieznane
dla większości osób.


O
bóz treningowy
Enduro dla kobiet
Międzynarodowa Komisja Motocyklowa (FIM) przy wsparciu Francuskiej
Federacji Motocyklowej (FFM) organizuje unikalny obóz treningowy Enduro dla kobiet, młodzieży i juniorów.

W

yjazd odbędzie się
w dniach 12 - 15
września do Najac
we Francji.
INSTRUKTORZY
Obóz będzie prowadzony przez
profesjonalnych i doświadczonych
instruktorów , w tym Pierre- Marie Castella, francuskiego mistrza
Cross-Country i Wicemistrza Enduro,
obecnie trenera oraz skauta FFM
Enduro oraz Stéphanie Bouisson ,
byłą zawodniczkę Enduro, zdobywczynię tytułu Women’t Enduro Wold
Cup. Trenerzy gwarantują szkolenie
na najwyższym poziomie, podzielą
się swoimi doświadczeniami oraz
wskazówkami techniki jazdy.

PROGRAM
12 WRZEŚNIA (poniedziałek)
godz. 18.00 - przywitanie i rejestracja
13 WRZEŚNIA (wtorek) - Enduro
i Cross tests
14 WRZEŚNIA (środa) rano:
aktywności sportowe (VTT i kajaki)
/ popołudniu trening na torze
„Laguepie”
15 WRZEŚNIA (czwartek) trening Extreme Enduro
Obóz obejmuje teoretyczne i
techniczne zajęcia: techniki jazdy,
wskazówki, ustawienia motocykli,
aspekty techniczne, przygotowanie psychiczne, prawidłowe
odżywianie, wytłumaczenie zasad i
regulaminów FIM.

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE
12 - 15 WRZEŚNIA - Najac
(Francja)
Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów
Niska opłata uczestnictwa
Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ
Więcej informacji i rejestracja
dostępne są pod adresem:
https://fimwomen.wufoo.
com/forms/2016-fim-women-junior-youth-training-camp/


12-15
września
obóz treningowy w Najac
we Francji
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D
ominika Orlik:
to był słodko-gorzki weekend
„3 lipca startowałam w Mistrzostwach Polski Strefy Zachodniej w Ostrowie. Uwielbiam ten
tor, część trasy biegnie przez starą kopalnię, w której przed zawodnikami wyrastają podjazdy wysokości bloków, z których zeskakuje się jak w przepaść” - relacjonuje swój udział w
ostatnich zawodach zawodniczka.

„

Zawody zaczęły się obiecująco trzecim czasem w
kwalifikacjach. W pierwszym wyścigu po nieudanym starcie przebijałam się coraz
wyżej, ale tak bardzo chciałam
wyjść na jak najlepsza pozycję, że
za szybko otworzyłam gaz, motocykl zrobił piękny piruet w zakręcie
a ja poleciałam na ziemię. Pozbierałam się tak szybko, jak upadłam, ale
straciłam kilka pozycji - do samego
końca jednak walczyłam i ukończyłam wyścig ma 4. miejscu.
W 2. wyścigu, na pierwszym
okrążeniu, wywalczyłam 3. pozycję
i zaczęłam zyskiwać bezpieczną
odległość od rywali. Niestety zawodnik jadący przede mną wjechał
w dziury, zrobił „scruba” na prostej
i wpadł prosto pod moje koła.
Zanim udało nam się rozdzielić
motocykle spadliśmy na
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koniec stawki. Zrobiłam wszystko
co w mojej mocy, albo i więcej, aby
utrzymać dobrą pozycję. Do mety
dojechałam szósta, a zawody skończyłam na 5 pozycji. Szkoda, bo
zapachniało już podium. Ale jestem
bardzo zadowolona z mojej jazdy,

zrobiłam wszystko co mogłam i
znowu przesunęłam troszkę moje
granice, na czym nie mam zamiaru
zaprzestać! 16-17 lipca planuje
wystartować w Pucharze Polski Enduro!” - podsumowuje swój występ
Dominika Orlik.

BIULETYN Polskiego Związku Motorowego

19

podróże
ANNA JACKOWSKA (w środku) i
uczestnicy „motocyklowego Odjazdu Folkowego”.

“Motocyklowy
O
djazd Folkowy”
- relacja ze Szczyrku
W dniach 17-19 czerwca, w Szczyrku, Zespół Kobiet Polskiego Związku Motorowego
zorganizował nietypowe, motocyklowe spotkanie - „Motocyklowy Odjazd Folkowy”,
którego pomysłodawczynią i organizatorką była podróżniczka, Anna Jackowska.

G

rupa 15 motocyklistów, pod przewodnictwem Kobiety na motocyklu wyruszyła
na piękne drogi Beskidu, aby poznać ten
wyjątkowy fragment Polski. – Motocykl,
to dobry towarzysz podróży, ale czasem zapominamy
aby się na nim zatrzymać, zejść z niego i bliżej poznać
miejsca przez które przejeżdżamy. Znamy zakręty i
piękne drogi, nie znamy kultury miejsc przez które
przebiegają. Stąd pomysł na „Motocyklowy Odjazdy
Folkowy” – mówi Ania Jackowska.
Uczestnicy zjechali do Szczyrku z różnych stron Polski. Wszystkich, oprócz motocyklowej pasji, łączyła
ciekawość i chęć poznania nowego. Już sam dojazd
do Szczyrku w piątkowe popołudnie dostarczył
im wielu wrażeń, bo tego dnia nad całą Polską
szalały wichury i burze. Wiatr przewalał drzewa,
ale nie zniechęcił motocyklistów do pozostania w
domach. Późnym popołudniem, 15 jednośladów
ustawiło się przed hotelem „Meta” – piękny widok!
Jednak do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy
następnego dnia, wszystkie górskie szlaki będą
przejezdne. Piątkowy wieczór upłynął na wymianie
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wrażeń z ekstremalnej jazdy po Polskich drogach,
sprawdzaniu pogody na kolejny dzień i integrację.
Ta, w przypadku motocyklistów zawsze przebiega
sprawnie bez względu na różnice wieku i motocykle
na których jeżdżą.
Sobotni poranek i widok na oświetlone słońcem
Skrzyczne podziałało lepiej niż mocna kawa. Kto
mimo wszystko odczuwał senność, obudził się na
ekscytujących i niebezpiecznych zakrętach drogi
prowadzącej przez przełęcz Salmopolską. Pierwszy
przystanek to Skocznia im. Adama Małysza - jedna z
najpopularniejszych w Wiśle atrakcji turystycznych.
Z tamtąd kierunek Istebna – wjazd na punkt widokowy, gdzie z wysokości 710 metrów n.p.m roztacza
się zapierający dech widok na pobliski Trójstyk
granic i ciągnące się po horyzont pasma górskie.
To dobry moment na przerwę w podróży. U stóp
góry, w Istebnej znajduje się bez wątpienia jedna z
ciekawszych atrakcji ludowych tej okolicy – „Kurna
Chata Jana Kawuloka” z 1863 roku. Tu na grupę
czekał przewodnik. Dzięki opowieściom przewodnika, motocykliści przenieśli się w czasie, dotykając

niezwykłej historii tego miejsca. Obecnie mieści się
tu ekspozycja muzealna prezentująca zabytkowe
sprzęty oraz instrumenty muzyczne: trombity, gajdy,
róg pasterski, piszczołki tacikowe czy fujara. To
pamiątki pozostałe po wirtuozie i twórcy ludowym
Janie Kawuloku. Góralski humor z jakim młody
przewodnik opowiadał o swoim dziadku, rozweselił
nawet tych, którzy dowcipów z reguły nie rozumieją. Folkowa lekcja historii spodobała się każdemu.
Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.
Z Istebnej już bardzo blisko na Trójstyk. W położonym obok Jaworzynki Trzycatku, zbiegają się granice
Polski, Czech i Słowacji. W odległości kilku metrów od
siebie wznoszą się dwa jednakowe trójgraniaste słupy,
wykonane z jasnoszarego granitu. Na jednym jest napis
„Rzeczpospolita Polska” i herb kraju, na drugim „Česka
Republika” i także herb. Trzeci trudniej wypatrzyć. Stoi
trochę dalej, w głębi lasu, za potokiem, i widać go tylko
przez niewielką przecinkę. Beskidzki „trójstyk” powstał
w 1993 r. - po rozpadzie Czechosłowacji. Obeliski ustawiono dwa lata później. Mają po 215 cm wysokości i
ważą ponad 800 kg każdy. Dlaczego są trzy, a nie tak jak
zwykle jeden? Dokładny punkt zbiegu granic znajduje
się w korycie płynącego potoku. W tym niezwykłym
miejscu, przy dźwiękach folkowej muzyki trzech narodów, zajadając się plackami ze szpyrkami i gulaszem,
odpoczynek miał prawdziwie lokalny smak.
Czas na wizytę w Koniakowie. Tutaj motocykle
zaparkowano na dłużej aby spokojnie poznać sekrety
tej uroczej wioski i zobaczyć co tutejsze kobiety
noszą pod ludowymi spódnicami. Otwarte niedawno
Centrum Pasterskie dało im możliwość zwiedzenia
rodzinnej gazdówki, gdzie na zwiedzających czekała
ciekawie przygotowana wystawa pasterska – czerpaki,
puciery, ferule, kotły, formy drewniane na sery i wiele
innych naczyń oraz sprzętów pasterskich – a wszystko
to w codziennym zastosowaniu na dawnych i współczesnych bacówkach. Uczestników szczególnie zainteresowała karpacka pasterska wystawa fotograficzna, z
której dowiedzieli się jak toczy się życie na hali, a także
jakie obrzędy oraz tradycje są nadal kultywowane na
terenie Beskidów. Urocza przewodnik, opowiadająca
o hodowli owiec, ujęła grupę swoją wiedzą i pasją,
zaspakajając ich głód wiedzy. Degustacja serów była
miłym i bardzo smacznym zakończeniem spotkania. Po
przeciwnej stronie drogi, między drzewami schowana
jest „Chata na Szańcach” – Galeria Sztuki Regionalnej,
kultowe miejsce prowadzone przez Tadeusza Rudzkiego. Artysta w bardzo oryginalny sposób opowiada o historii Koniakowa. Bez wątpienia, największą
atrakcją tego miejsca są własnoręcznie przez niego
produkowane drewniane trombity. W swoim dorobku
ma wyprodukowanie najdłuższej trombity na świecie
liczącej ponad 11 metrów. Kto chciał mógł spróbować
dmuchnąć w ten ciekawy instrument. Odważni byli i
świetnie zadaniu sprostali. W miedzy czasie jeszcze
znalazła się chwila na przymiarki koronkowych stringów – z których produkcji słyną koniakowskie kobiety.
I jak okazało się nie tylo One, bo również Panowie
są specjalistami w koronkarskim fachu. Wieczorem,
folkowym akcentem zamykającym wieczór była góralska muzyka. Młody skrzypek zabrał motocyklistów w
muzyczną podróż po Beskidzie i jego historiach.

W niedzielę, zanim wszyscy rozjechali się w kierunku domów, pojechali w kierunku Żywca. Kolumnę
zamykała Gosia Serbin – czuwając nad bezpieczeństwem motocyklistów. Okolice Żywca to kultowe
tereny dla tych, którzy kochają winkle i sporty
ekstremalne. Ci pierwsi relaksują się na malowniczej
i krętej drodze wokół jeziora Żywieckiego - zbiornika
retencyjnego na rzece Sole, położonego na granicy
Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego. Tych drugich
można spotkać na górze Żar – szczycie w Beskidzie
Andrychowskim, mekce paralotniarzy i zawodników
down-hill. Z wysokości 761 m n. p. m roztacza się
piękny widok na Bielsko-Białą, pasma górskie i leżące
u stóp góry w Międzybrodziu Żywieckim, lotnisko
sportowe Żar. Widok piękny, a dzięki edukacyjnym
spotkaniom z poprzedniego dnia, uczestnicy „Motocyklowego Odjazdu Folkowego” wiedzieli, co kryje
się między zielonymi stokami Beskidu. I po to była ta
podróż. Popularyzowanie turystyki motocyklowej,
świadomego, bezpiecznego motocyklizmu, to cele
jakie stawiają sobie Polski Związek Motorowy i Komisja ds.Kobiet PZM. I te cele w czasie „Motocyklowego
Odjazdu Folkowego” zostały zrealizowane.
Organizatorzy; Polski Związek Motorowy,
Komisja ds. Kobiet PZM
Partnerem sprzętowym projektu
był BMW Motorrad Polska.
Podziękowania dla p. Anety Legierskiej
z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

ANNA JACKOWSKA - ostatni dzień
zlotu i wyprawa na
górę Żar.
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