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Cześć, 

Witajcie w pierwszym numerze naszego magazynu. Pomysł, żeby 

stworzyć "What a Bout" pojawił się po raz pierwszy na początku tego 

roku. Zajęło nam kilka miesięcy, żeby zebrać zespół i przygotować 

materiały, ale wreszcie jesteśmy.  Możecie przeczytać więcej o naszych 

planach i misji w artykule  "What We're About" czyli „O co nam chodzi”, 

choć po angielski ten tytuł brzmi trochę lepiej…  Co jeszcze? W tym roku 

odbyło się najważniejsze wydarzenie roller derby,  czyli Mistrzostwa 

Świata w Manchesterze. O ile prawdopodobnie przeczytaliście już 

bardzo dużo o mistrzostwach, widzieliście te  wszystkie niesamowite 

zdjęcia, o tyle jesteśmy niemal pewni, że „Mistrzostwa przez wizjer 

aparatu” pokażą je Wam z zupełnie innej perspektywy.  

Chcemy, żebyście znaleźli u nas interesujące treści, nie ważne czy 

jesteście doświadczeni czy dopiero rozpoczynacie przygodę z 

wrotkami, a może tylko słyszeliście o derby i chcielibyście dowiedzieć 

się więcej.  Dla początkujących polecamy artykuły „Jak wybrać pierwsze 

wrotki” i "Derby 101". Chcemy także pokazać wam męską część tego 

sportu, dlatego zapraszamy do fotoreportażu z Barcelony. Dla tych, 

którzy lubią tworzyć i majsterkować mamy rubrykę „DIY". I w końcu nasz 

premierowy wywiad, „Rozmowa” z Jessicą Sawicki, aka Hurtrude Stein. 

Jednak, jeśli przejdziecie przez cały magazyn znajdziecie w nim jeszcze 

więcej ciekawych materiałów jak wizyta w Turynie, derby art, czy 

zapowiedzi nadchodzących wydarzeń.  

  

Mamy nadzieję, że spodoba Wam się nasz magazyn, dajcie nam znać 

co sądzicie. Otworzyliśmy dla Was kilka kanałów , które widzicie 

powyżej. Liczymy na Wasze komentarze i sugestie, które pozwolą się 

nam rozwijać. 

Derby love, 

zdjęcie na okładce: Sexy Slaydie, V-Diva,
S.Chambers, Laci Knight. and L.Evans 
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Zespół redakcyjny

Zaczęła derbować w 2015 z Warsaw Hellcats Roller Girls. Onieśmielona przez 

wielość opcji jakie daje derby podejmowała się roli zawodniczki, NSO, SO, LUMa, 

komentatora, wolontariusza, rękodzielnika nagród na loterię, piekarza 

jednorożkowych i flamingowych babeczek. Teraz wydaje jej się, że wie 

wystarczająco dużo by móc się tą wiedzą podzielić z innymi. Kocha koty i kawę. I 

czekoladę.

Tom Malko Fotograf sportowy, który specjalizuje się w roller derby i ekstremalnych biegach z 

przeszkodami. Ojciec trójki dzieci, mąż jednej żony, wegetarianin mieszkający 

również z psem i kotem. Tom odkrył Roller Derby trzy lata temu i zakochał się w 

tym sporcie, porzucił fotografowanie modelek na rzecz wrotkarek. 

Rita Skater 

Fotograf roller derby od 2010 roku. Przez te wszystkie był świadkiem ewolucji 

derby w każdym wymiarze od after party, przez mecze, turnieje, graczy, 

wolontaiuszy i wszystkich wspaniałych ludzi zaangażowanych w RD. 

Pomimo wielu kilometrów na liczniku,  ten sport nadal go napędza. Od początku 

związany z drużyną Helsinki Roller Derby, miał też niesamowite szczęście 

współpracować z innymi świetnymi drużynami. Jego pozostałe zainteresowania 

to książki, muzyka, jedzenie i wszystko co związane z kosmosem i klockami lego.

Marko 

Niemelä 

Clochardine Wrotkuje od 2014 roku, koncentruje się głównie na jeździe agresywnej. 

Była zawodniczką obu warszawskich drużyn roller derby (nadal was kocham! 

#nohardfeelings). Właścicielka dwóch szczekających kiełbasek. Wielbicielka 

spania & jedzenia. Po prostu ziemniaczek.

Liz Frizzle 

Najpierw poznała Ritę Skater i zgodziła się być komentatorką, pomimo braku 

pełnego zrozumienia zasad sportu. Nie oglądając się za siebie, została 

zawodniczką Warsaw Hellcats Roller Girls i NSO w Warsaw Hellbadgers Official 

Squad. Nauczycielka z zawodu i nerd, który uwielbia zdobywać wiedzę na temat 

roller derby. Ma nadzieję, że jej doświadczenia pomogą innym.

What A Bout: Us 

4 



What we're about 
Chcielibyśmy przedstawić Wam pierwszy numer nowego 

magazynu roller derby: “What a Bout”. 

“What a Bout” jest dla Was wszystkich: wrotkarek, zawodniczek, 

sędziów, wolontariuszy, fotografów, sponsorów, sklepów i fanów. 

 Dla wszystkich, którzy kochają ten sport  i przyczyniają się do jego 

rozwoju na co dzień. Chcielibyśmy do Was dołączyć. Chcemy 

Wam pomóc podnosić świadomość o roller derby i jego 

rozpoznawalność w Polsce. 

Przed kilkoma miesiącami byliśmy na dwóch najważniejszych 

wydarzeniach żeńskiego i męskiego roller derby, na Mistrzostwach 

Świata w Manchesterze i Barcelonie. Przez kilka dni chłonęliśmy 

atmosferę wielkich eventów, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie, 

odnowiliśmy stare. Podziwialiśmy poziom najlepszych  meczów i 

oglądaliśmy w akcji najlepsze zawodniczki i zawodników, choć 

różniliśmy się w ocenie, kto nimi był :-P. Czuliśmy się częścią 

wielkiej i wspaniałej społeczności. Widzieliśmy hale wypełnione 

żywiołowo reagującą publicznością. Byliśmy tym zauroczeni, ale 

też trochę zazdrośni, że w Polsce tak nie jest. Odkąd wróciliśmy, 

zaczęliśmy się zastanawiać czy również u nas da się zachęcić 

więcej ludzi do przychodzenia na mecze naszych drużyn. 

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z dystansu do nadrobienia, ale 

wierzymy, że mając wokół tyle dobrych przykładów, da się to 

zrobić. 

„What a Bout” chce Wam pomóc przyciągnąć nowych kibiców, 

zawodniczki i sędziów do Waszych drużyn i na Wasze mecze. 

Marzymy o cyklicznych wydarzeniach i rozpoznawalnych 

turniejach, które będą w stanie zachęcić do udziału silne drużyny 

europejskie. Wierzymy, że potrzebne jest wspólne działanie, 

dlatego chcemy być platformą współpracy.  Z czasem sami 

chcielibyśmy organizować derbowe wydarzenia i wspierać Wasze 

inicjatywy i pomysły. 

„What a Bout” będzie się przede wszystkim skupiał na Polsce oraz  

Europie Środkowej i Wschodniej, ale nie zapominamy o reszcie 

świata roller derby. Będziemy publikować materiały dla tych z 

Was, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wrotkami. 

Pomożemy Wam wybrać odpowiedni sprzęt, podpowiemy 

Wam co należy zrobić z nowymi wrotkami, czy gdzie możecie 

legalnie i bezpiecznie na nich jeździć. Bardzo chcielibyśmy być 

Waszym przewodnikiem i pokazać Wam, co sprawia, że jazda na 

wrotkach jest tak wspaniała. I choć mamy nadzieję, że ta podróż 

doprowadzi Was ostatecznie do roller derby, to w magazynie 

znajdzie się również miejsce dla innych aktywności 

wrotkarskich, jak choćby rampy. 

„What a Bout” będzie starał się odwiedzać Was tam, gdzie coś 

się dzieje. Jednak oczywiście wszędzie nie dotrzemy, dlatego 

chcemy was zaprosić do współpracy. Dołączcie do nas, 

bądźcie naszymi oczami i uszami. Dzielcie się z nami 

informacjami o Waszych drużynach, a my postaramy się wpaść i 

o tym napisać. Bądźcie naszymi piórami. Piszcie dla nas 

pojedyncze notki, dłuższe artykuły, reportaże czy felietony. 

Cokolwiek Wam odpowiada i w czym się czujecie najlepiej. 

Robicie zdjęcia na wrotkarskich wydarzeniach i chcecie się nimi 

podzielić? Wiemy jak bardzo drużyny doceniają dobre ujęcia. A 

może tworzycie derbowy fan art do szuflady? Bardzo 

chcielibyśmy pokazać Wasze prace! 

Chcemy też zaprosić wszystkie firmy, które chciałyby pomóc w 

rozwoju roller derby. Mamy wiele pomysłów na współpracę. Od 

udostępnienia powierzchni reklamowej, testowania Waszych 

produktów czy wspólnej organizacji wydarzeń i zawodów 

sportowych. 

Naszą główną misją będzie trzymanie się pierwszej zasady roller 

derby czyli „Zawsze mów o Roller Derby.” Jesteśmy bardzo 

podekscytowani pierwszym numerem „What a Bout” i mamy 

nadzieję, że będziecie mieli tyle przyjemności z jego czytania, ile 

my mieliśmy przy jego pisaniu. I do zobaczenia w numerze 2. 

Czyli o co nam chodzi. 

The issue 
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Skates in the city 

Obejrzeliście niesamowity teledysk w telewizji albo 

byliście na meczu roller derby? A może widzieliście kogoś, 

kto jeździ na wrotkach po waszym mieście? I już wiecie, że 

też chcecie spróbować! Ale jak wybrać swoje pierwsze 

wrotki i nie wydać przy tym życiowych oszczędności? To 

łatwiejsze niż się wam wydaje. 

Ten krótki poradnik jest dla wszystkich którzy chcą zacząć 

jeździć na wrotkach. Wasz wrotkowy cel, nie ma  w tym 

momencie dużego znaczenia; niezależnie czy chcecie 

uprawiać jazdę agresywną czy tańczyć, pierwsze co musicie 

opanować to podstawy. Zapamiętajcie te słowa - naprawdę 

nie chcecie  próbować bardziej zaawansowanych rzeczy 

zanim nie nauczycie się jeździć do przodu, do tyłu i obracać 

się na wrotach bez wysiłku. 

Ale do rzeczy! 

CZY ZNASZ SWOJE STOPY? 

Może to zabrzmieć dziwnie, ale to bardzo ważne pytanie. 

Musicie dokładnie wiedzieć jak długą macie stopę. Różne 

marki mają zupełnie różną rozmiarówkę. Różnice są nawet 

między modelami tej samej firmy i mogą się wahać nawet o 2 

cm! Nie powinniście szukać wrotek w rozmiarze swoich 

butów, bo możecie być bardzo rozczarowani. Zawsze 

szukajcie dokładnych rozmiarów w centymetrach (lub 

calach) dla interesujących was modeli wrotek. 

Dla przykładu - ja najczęściej noszę buty w rozmiarze 38 EU, 

ale większośc moich wrotek jest w rozmiarze 5 (co 

odpowiada rozmiarowi 36,5-37 EU). 

Jak wybrać pierwsze wrotki
by Clochardine 

Jak prawidłowo zmierzyć swoją stopę? 

Będziecie potrzebować: kartki papieru, długopisu lub 

ołówka, ściany. 

Teraz połóżcie kartkę na podłodze przy ścianie i stańcie na 

niej na bosaka lub w bardzo cienkich skarpetkach, tak aby 

pięta przylegała do ściany. Odrysujcie swoją stopę (albo 

poproście kogoś żeby to zrobił). Teraz zmierzcie odległość 

od krawędzi kartki do najdłuższego palca. Zróbcie to samo z 

drugą stopą, a do wyboru rozmiaru zawsze  używajcie 

długości większej stopy. 
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Skates in the city 

wysokość kółka

Podsumowując: szukajcie wrotek z miękkimi kółkami (78A- 

85A), najlepiej o wysokości 60 mm i nie plastikowymi truckami. 

Proste, prawda? 

“ALE TO JEST TAKIE DROGIE!!” 

No tak, jest. Jeśli chcecie oszczędzić parę groszy rozejrzyjcie 

się za używanymi wrotkami. Sprawdźcie lokalne grupy na 

facebooku i portale aukcyjne jak eBay, allegro itp. Możecie tam 

znaleźć sprzęt w dobrym stanie za połowę ceny. Może wrotki 

nie będą wyglądać obłędnie, ale wierzcie mi - będą dużo 

lepsze niż każde marketowe wrotki jakie możecie kupić za 

cenę kompletu dobrych kółek. Czasem lepiej też jest kupić 

oddzielnie kółka i używane wrotki z (na przykład) twardymi 

derbowym kółkami. Będziecie w ten sposób mieli dobre, trwałe 

buty z plejtem, na których nauczycie się podstaw. A zestaw 

twardych kółek przyda się wam na później i jeśli będziecie 

chcieli spróbować roller derby, skateparku albo tańca na 

wrotkach - będziecie już gotowi! 

I na koniec, ale równie ważne - zawsze pytajcie, czytajcie 

opinie, recenzje, uczcie się. Jazda na wrotkach to świetna 

zabawa, zarówno dla ciała, jak i umysłu. I wierzcie mi, dzięki tym 

śmiesznym butom na kółkach spotkacie świetnych ludzi. 

truck 

trucki przymocowane do plejta

Teraz kiedy już znacie swój rozmiar, przyjrzyjmy się dwóm 

częściom wrotek, które będą kluczowe dla Waszej wygody i 

bezpieczeństwa. 

MIĘKKIE I DUŻE KÓŁKA 

Kółka są jedną z istotniejszych części wrotek. Ich twardość 

ma bezpośredni wpływ na wygodę jazdy. Zwykle - im 

bardziej miękkie kółka - tym lepsze do jazdy na zewnątrz (a 

prawdopodobnie tam zaczniecie swoją naukę jazdy). 

Najlepsza miękkość kółek to miękkość pomiędzy 78A a 85A. 

Ale zwróćcie też uwagę na swoją wagę! Jeśli ważycie 

powyżej 70 kg, kółka 85A dadzą wam wrażenie jazdy jak na 

kółkach 78A, podczas gdy kółka 78A mogą się zachowywać 

jak żelki i przyklejać do każdej powierzchni. 

Ważna jest także wysokość kółek - łatwo wyczujecie różnicę, 

kiedy będziecie jeździć po chodnikach na kółkach o 

wysokości 70 mm lub 58 mm. Im wyższe kółka - tym mniej 

zauważalne będą kamyki, małe gałązki czy patyczki i 

pęknięcia na chodniku. Koła 62 mm powinny być idealne na 

początek. 

Oczywiście zawsze możecie spróbować mniejszych kół - da 

się na nich jeździć, ale pierwsze lekcje jazdy mogą być nieco 

irytujące. Oczywiście im więcej nabierzecie doświadczenia, 

tym wszystko stanie się łatwiejsze. 

NIE-PLASTIKOWE TRUCKI 

Nie bójcie się! Wiem, że robi się tu trochę technicznie, ale ta 

rzecz jest naprawdę prosta i łatwa do zrozumienia. 

Trucki to części plejta w kształcie litery “t”. Odpowiadają one 

za cały ruch, który odbywa się pod plejtem. Z tego powodu 

są narażone na przeciążenia i mogą szybko pęknąć jeśli są 

wykonane z materiałów o niskiej jakości. 

Upewnijcie się więc, że są wykonane z aluminium lub innego 

rodzaju metalu. Zaufajcie mi, jeśli nie ważycie poniżej 40 kg, 

naprawdę nie chcecie jeździć na plastikowych truckach. 
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Mistrzostwa przez wizjer aparatu 

       Jest niedzielny wieczór, 4 lutego 2018 roku. Kilka godzin 

temu zakończył się finałowy mecz Mistrzostw Świata Roller 

Derby, a ja siedzę na łóżku w  moim pokoju hotelowym. Przed 

chwilą skończyłem wysyłać do prasy, drużyn i sponsorów 

ostatnie zdjęcia z meczu o złoty medal pomiędzy Australią i 

USA. Popijam zdobyczne piwo i czuję się wykończony. Wiem, 

że właśnie zaczyna się wielkie after party, ale jestem zbyt 

zmęczony, żeby na nie pójść. Zakończyła się prawie roczna 

podróż, a ja czuję pustkę? Spełnienie? Ulgę? Sam nie wiem. 

Kiedy gaszę światło i próbuję zasnąć, po głowie tłucze mi się 

jedna myśl: „Wow, co się właściwie stało?” 

A zatem, co się stało? Zakończył się czterodniowy turniej, w 

którym 38 drużyn rozegrało 92 mecze. Jak stałem się częścią 

tego wszystkiego? W pierwszych miesiącach 2017 roku, jako 

fotograf roller derby na niepełny etat, znalazłem się na 

rozdrożu. Co powinienem dalej robić? Byłem wyczerpany 

podróżami i turniejami poprzedniego roku, udziałem w play- 

off’ach WFTDA z drużyną Helsinek i pojawianiem się na wielu 

różnych eventach w Europie i USA. Z drugiej strony, stale 

miałem ambicję, żeby się rozwijać i przesuwać swoje granice 

na wyższy poziom. Kiedy więc zobaczyłem ogłoszenie o 

rekrutacji na szefa ekipy fotografów Mistrzostw Świata 2018,  

by  Marko Niemelä 

byłem na początku zarówno zaintrygowany jak i 

onieśmielony. Czy nadawałbym się do tej pracy? Zadanie, 

które by na mnie czekało byłoby wielkie, nawet jeśli funkcja 

szefa ekipy byłaby dzielona z jeszcze jedną osobą. 

Rozważałem to całymi dniami, zanim w końcu zdecydowałem 

się aplikować. Do diabła, chodziło w końcu o to, że to była 

doskonała okazja, żeby zrobić krok naprzód. Mógłbym z 

pierwszego rzędu obserwować, jak się organizuje turniej tej 

wielkości. Dlatego z sercem walącym jak młotem i spoconymi 

dłońmi wysłałem swoje zgłoszenie. I czekałem. I czekałem. I 

czekałem. Nie zliczę ile razy otwierałem mejla, żeby sprawdzić, 

czy dostałem jakąkolwiek odpowiedź. W międzyczasie biłem 

się z myślami, naprawdę wydawało mi się, że nie mam wielkich 

ambicji, jeśli chodzi o fotografię. Jasne, zawsze chciałem być 

coraz lepszy w tym, co robię, ale nigdy wcześniej nie miałem 

poczucia „POTRZEBUJĘ TEGO”. Aż do tej pory. Naprawdę 

chciałem zostać wybrany. Odczuwałem ogromny niepokój, a 

co jeśli mnie NIE wybiorą? Jest tylu wspaniałych fotografów z 

większym doświadczeniem i umiejętnościami 

organizacyjnymi. Dlaczego mieliby wybrać kolesia z dalekiego 

kraju? Kiedy więc 23 czerwca dostałem wreszcie wiadomość, 

że zostałem wybrany, płakałem z radości. Miałem to!  

photo: Peter Troest 
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Od samego początku było wiadomo, że to nie będzie łatwe 

zadanie. Turniej był planowany na ogromną skalę, z tak 

dużą ilością drużyn. A z nimi ich fotografowie, do tego 

fotografowie całego eventu, kamerzyści, prasa i inne media. 

Wszyscy zatwierdzani w całości lub częściowo przez nas. 

Na szczęście funkcja szefa ekipy fotograficznej była 

dzielona z drugą osobą, czyli z Vinciane. Dlatego radziliśmy 

sobie ze wszystkimi problemami, które pojawiały się po 

drodze. Zorganizowanie ekipy ponad 50 fotografów było 

jednak dużym wyzwaniem dla nas obojga. Podczas gdy 

Vinciane skupiała się na korespondencji, umowach i 

ustalaniu zasad, ja robiłem co w mojej mocy, żeby 

zapanować nad logistyką. Zakładałem nieskończoną ilość 

arkuszy, plików i folderów, wspierając Vinciane tam, gdzie 

mnie potrzebowała. Większość podstawowej roboty 

wykonaliśmy w środku gorącego sezonu derbowego, oboje 

uczestnicząc w rozgrywkach WFTDA w Malmo, jako 

fotografowie wydarzenia. A mówię Wam, to nie jest łatwe 

zadanie. Ja nawet zostałem wybrany na członka ekipy 

fotografów na Mistrzostwa 2017, ale to opowieść na osobny 

artykuł. Jednak w miarę jak mijały kolejne miesiące, kiedy 

wydarzenie zbliżało się wielkimi krokami, wiedzieliśmy, że 

jesteśmy przygotowani najlepiej jak to jest możliwe. 

Urządzaliśmy spotkania, przygotowywaliśmy naszywki i 

pakiety powitalne, staraliśmy się zdobyć koszulki dla 

wszystkich. Rozpracowywaliśmy oświetlenie na hali, 

sprawdzaliśmy rozstawienie torów, liczyliśmy gniazdka, 

chcieliśmy przewidzieć najdrobniejsze szczegóły. 

W ostatnich dniach stycznia, tuż przed rozpoczęciem 

mistrzostw, przybyliśmy do Manchesteru. Pusta jeszcze hala 

wydawała się olbrzymia, wciąż pamiętam ten pierwszy efekt 

wow, kiedy wszedłem do środka. Tory były dopiero 

wyklejane, montowano trybuny dla widzów. Było lodowato, 

bo ogrzewanie włączono dopiero tuż przed zawodami i 

wciąż stosunkowo cicho, ale już dało się odczuć ogrom 

nadchodzącego wydarzenia. Nie mieliśmy jednak zbyt wiele 

czasu, żeby kontemplować. Drużyny rozpoczynały treningi 

już we wtorek wieczorem, a jako, że byłem też fotografem 

Finlandii i Australii, miałem ręce pełne roboty już samego 

początku. Ekipa fotografów miała swój własny pokój, w 

którym się zainstalowaliśmy i od tej chwili wszystko się 

rozpoczęło. Ludzie zaczynali się meldować, a nasz stół z 

przekąskami zaczął się zapełniać smakołykami z całego 

świata. To jedna z moich ulubionych rzeczy na 

mistrzostwach. Jednak jeszcze lepsze było dla mnie 

spotykanie ludzi. Wszystkie nowe twarze, których wcześniej 

nie znałem i starzy znajomi, których poznałem przez 

wszystkie lata. Miałem wrażenie, że na Mistrzostwa 

przyjechali wszyscy. Tyle uścisków i pozdrowień. Kocham 

to. 

Od czwartkowego poranka, 1 lutego, sprawy nabrały tempa. 

Pierwsze mecze szybko minęły i wszystko wydawało się  

dobrze działać. Ludzie byli na swoich miejscach, każdy mecz 

był fotograficznie pokryty i zdjęcia zaczęły spływać od 

samego początku. Vinciane i ja musieliśmy dokonać drobnych 

poprawek tu czy tam, pogadać z sędziami i ustalić szczegóły 

w zakresie tablicy wyników, ale generalnie wszystko 

wyglądało świetnie. Frogmouth, który był jednym z głównych 

sponsorów turnieju, cały czas skupował zdjęcia od naszej 

ekipy. Myślę, że utrzymywało to wśród nas rywalizację na stale 

dobrym poziomie.  To w czym się zakochałem, to entuzjazm, 

jaki nasza ekipa miała przez cały event. Mogliście zobaczyć 

Preflasha Gordona na swoim miejscu, na pierwszym torze, 

zawsze optymistycznego i przyjacielskiego faceta. Albo Petera 

Troesta, poruszającego się w swoim super-kinetycznym stylu 

w ślad za drużyną Danii i wykonującego swoje  zapierające 

dech w piersiach ujęcia. Mogliście usłyszeć jak Sean Hale 

swoim charakterystycznym głosem dopinguje wrotkarki i 

jednocześnie robi zdjęcia błyskając flashem. Albo zieloną 

czapkę Vinciane unoszącą się gdzieś w środku tłumu od  

photo: Marko Niemelä 
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Zarówno Vinciane, jak i ja braliśmy udział w wielu różnego 

rodzaju turniejach. Oboje wiemy jak to jest, gdy nikt o ciebie 

nie zadba, nie zatroszczy się, albo gdy twoja praca nie jest 

doceniana. Staraliśmy się za wszelka cenę oszczędzić tego 

naszej ekipie i wydaje mi się, że w jakimś stopniu nasza misja 

się udała. To było przytłaczające, cudowne, męczące i 

niezapomniane doświadczenie. I jestem wdzięczny, że 

mogłem być jego częścią. Czy byłbym gotów je powtórzyć? 

Do diabła, w mgnieniu oka tak! 

photo: Steph Zakas 

photo: Marko Niemelä 

RDWC'18 

Uśmiech i dyplomacja to 

podstawa! 

pierwszych godzin porannych, aż do zamknięcia drzwi 

wieczorem. Mogliście zobaczyć ludzi z aparatami na 

wszystkich torach, uwieczniających niezapomniane chwile, 

wszystkie szczegóły, pod każdym możliwym kątem.  

A wszystko to uchwycone z pasją i talentem. Jak np. 

rozpromienione twarze tłumu, kiedy widzieli swoich idoli - 

Lady Trample prowadzącą hakę z drużyną Aotearoa, Scald 

Eagle wychodzącą na jam dla USA, albo Sarah Chambers 

jammerującą dla Australii – było coś magicznego w 

panującej atmosferze. 

Skończyło się na tysiącach niesamowitych zdjęć 

z wyjątkowego wydarzenia. Będą one żyć jako 

wspomnienia z chwil, które ci sportowcy mogą uważać 

za najważniejsze w swojej sportowej karierze. I zrobiliśmy to 

w najbardziej profesjonalny sposób w jaki było można. Nie 

mógłbym być bardziej dumny z załogi, jaką mieliśmy w 

Manchesterze. 

Najlepszym podziękowaniem, w mojej opinii, jakie 

usłyszeliśmy, to kiedy nasza ekipa wyrażała zadowolenie, że 

wszystko było dobrze zorganizowane i sprawnie działało. 
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Czy masz problemy z niektórymi 

umiejętnościami? Potrzebujesz porady 

na temat sprzętu? Nie wiesz, jakie 

ćwiczenia będą najlepsze dla Twojej 

drużyny? Masz pytania dotyczące 

WFTDA? Szukasz wskazówek 

treningowych? Jesteśmy tutaj aby 

pomóc! Wyślij do nas e-mail 

whatabout.magazine@gmail.com temat: 

Ask Molly, a jedyna i niepowtarzalna 

 Molly "Master Blaster" Stenzel odpowie 

na wszystkie twoje pytania! 

Była wolontariuszką WFTDA od 2012 

roku, kiedy to Bear City Roller Derby 

zostało członkiem WFTDA. Dołączyła 

do Competitive Play Commitee, kiedy 

powstał i pomogła stworzyć strategie i 

struktury gry WFTDA, ostatecznie 

zajmując pozycję przewodniczącego. 

W ubiegłym roku została wybrana na 

Prezydenta i obecnie jest 

wolontariuszem w Board of Directors. 

Zapytaj Molly! 

W świecie derby Molly nie trzeba 

przedstawiać, ale tylko po to, żeby wam 

przypomnieć - oto szybkie 

podsumowanie: 

Zaczęła grać w roller derby po 

przeprowadzce do Berlina w 2008 roku. 

Była fanką derby już w Stanach, ale jako 

zawodniczka zadebiutowała dopiero, 

kiedy jej przyjaciółka zdecydowała się 

założyć drużynę w Berlinie. 

“Pomyślałam, że to świetny sposób na 

poznanie nowych ludzi. I o rety! Udało 

się!” 

Zagrała dziewięć sezonów z Bear City 

Roller Derby i jeden sezon z London 

Rollergirls. Gra głównie na pozycji 

jammera, ale w tym sezonie spędziła 

dużo czasu na torze jako pivot. 

Wraz z przyjaciółmi założyła QUAD Shop 

w 2011 roku, kiedy jedynym sposobem 

na zdobycie sprzętu było zamówienie go 

bezpośrednio z USA. "To było okropne, 

jeśli ktoś zamówił  niewłaściwy rozmiar, 

nie było sposobu, na zwrot lub wymianę. 

Naprawdę chcieliśmy pomóc 

wrotkarzom i drużynom rozwijać się i 

mieć najbezpieczniejszy i najlepszy 

sprzęt. Ważne było dla nas, że QUAD to 

nie tylko o sprzedaż wrotek, ale też 

wspieranie całej społeczności.” 
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Derby 101 

Czym do diabła jest Roller Derby? 

Najbardziej typowa odpowiedź na to pytanie to: roller derby 

to kontaktowy sport rozgrywany na wrotkach na owalnym 

torze. Ale co to właściwie znaczy? Porozmawiajmy zatem o 

podstawowych zasadach roller derby. 

TOR jest owalny, wyklejony na podłodze za pomocą taśmy. 

Na meczach możecie zobaczyć, że jego granice są lekko 

wypukłe - to dlatego, że pod taśmą znajduje się lina. Dzięki 

temu zawodniczki czują, kiedy przekraczają granice toru.  W 

poprzek toru znajdują się dwie długie linie zwane linią  

jammera i linią pivota i ponad tuzin krótszych linii. 

Linia jammera to linia z której jammerzy zaczynają jamy 

(cierpliwości - za chwilę do tego dojdziemy) a przestrzeń 

pomiędzy linią jammera i linią pivota to miejsce, w którym na 

samym początku ustawiają się wszyscy pozostali 

zawodnicy. Nikt nie może przekroczyć swojej linii przed 

gwizdkiem. Krótkie linie znajdują się w odległości ok 3 

metrów od siebie i są super przydatne dla sędziów. Wszyscy 

na torze poruszają się “kierunku derby”, czyli przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara. 

Przez przypadek usłyszałaś jak super pewne siebie dziewczyny rozmawiają o jakimś dziwnym 

sporcie bez piłki, ale za to na wrotkach z dawaniem sobie “hitów”. Może nawet widziałaś jak 

przepychają się biodrami. Zapamiętałaś słowa “Roller Derby”, ale ... 
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Derby 101 

MECZ!  Mecze w roller derby są nazywane boutami 

(oficjalne mecze) albo scrimmigami (mniej formalne). Każdy 

bout trwa 60 minut i jest podzielony na dwie 30 minutowe 

połowy. Każda połowa jest podzielona na jamy. Każdy jam 

może trwać maksymalnie do 2 minut. 

Ilość jamów nie jest określona i może być inna w każdej  

JAMMER - zdobywa punkty 

dla swojej drużyny. Możemy ją 

poznać po gwieździe 

umieszczonej po 

obu stronach 

jej kasku. 

BLOKERKI - pomagają swojej 

jammerce i przeszkadzają 

jammerce przeciwnej drużyny 

 zdobywać punkty. Nie mają one 

na kaskach żadnych specjalnych 

oznaczeń, z wyjątkiem jednej którą 

nazywamy… 

PIVOT - to wyjątkowy bloker, 

który nosi pasek na środku kasku. 

Pivot głównie robi to samo co 

blokerki, z jednym wyjątkiem. Jest 

ona jedyną zawodniczką na torze, 

której jammerka może przekazać 

swoją gwiazdę. Kiedy tak się stanie: 

pivotka do końca jamu zdobywa 

punkty dla swojej drużyny (zostaje 

nową jammerką). 

połowie i w każdym meczu. 

Mecze są rozgrywane pomiędzy dwoma drużynami. Każda 

drużyna może wystawić do meczu 15 zawodniczek. 

Wrotkarki z każdej drużyny  mogą pełnić na torze jedną z 

trzech ról: 

photo Tom Malko 

photo Tom Malko 

photo Tom Malko 
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Derby 101 

Jesteście ciągle z nami? Dobrze! W takim razie zacznijmy mecz 

:D 

Do każdego jamu, każda drużyna wystawia na tor 5 wrotkarek: 

jednego jammera i cztery blokerki (w tym jedną pivotkę). Tych 5 

osób nazywamy line up’em. Wszystkie zawodniczki ustawiają 

się na torze: jammerki za albo na linii jammerów, blokerki 

pomiędzy linią jammera i pivota. Gdzie dokładnie ustawi się 

która zawodniczka zależy od taktyki drużyny (nie mogą tylko 

przekroczyć wyżej wspomnianych linii). Zazwyczaj blokerki z 

jednej drużyny będą się ustawiały koło siebie tworząc tzw. 

ścianę, która ma uniemożliwić przeciwnej jammerce ich 

minięcie. 

Kiedy usłyszymy jeden krótki gwizdek, jam się zaczyna! Jeśli 

jest to pierwszy jam meczu (albo połowy), gwizdek oznacza też 

początek meczu (albo połowy). I teraz zaczyna się magia! 

Zadaniem jammera jest minięcie wszystkich na torze. Blokerki 

próbują ułatwić to zadanie swojej jammerce, a utrudnić 

jammerce przeciwnej drużyny. 

Zasady roller derby określają jakie są legalne sposoby w jakie 

zawodniczki przeciwnych drużyn mogą ze sobą nawiązać 

kontakt fizyczny lub w jaki sposób mogą się ustawić na torze, 

aby zmusić przeciwniczkę do zmniejszenia prędkości lub 

zmiany kierunku jazdy. 

Podczas blokowania, zawodniczki mogą dotykać / celować / 

 uderzać wyłącznie w określone części ciała przeciwniczki  (tzw. 

target zones / strefy ataku). Są to klatka piersiowa, przód i boki 

tułowia, ramiona, ręce, biodra i przód nóg powyżej połowy uda. 

Analogicznie - zawodniczki mogą używać wyłącznie 

określonych partii swojego ciała do blokowania / zatrzymania 

przeciwniczek (tzw. blocking zones / strefy blokowania). Są to: 

tułów, ramiona powyżej łokcia i nogi powyżej połowy uda. 

Te zasady dotyczą wyłącznie kontaktu z przeciwniczkami - 

kontakt z zawodniczkami własnej drużyny nie jest traktowany 

jako blokowanie. 

Użycie innych partii ciała do blokowania lub blokowanie w inne 

niż dozwolone partie ciała jest zabronione i zawodniczka, która 

się tego dopuści dostanie karę. Karą jest zjechanie na ławkę kar 

(penalty box) na 30 sekund. Kara jest ogłaszana jednym 

długim gwizdkiem. Jeśli na koniec jamu zawodniczka nadal 

jest na ławce kar - pozostaje tam aż do następnego jamu, a 

drużyna nie może wystawić za nią zastępstwa na tor. 

Kiedy jammerka minie wszystkie zawodniczki po raz pierwszy, 

znajduje się na tzw. initial pass. Nie zdobywa podczas niego 

punktów, jednak dzieje się tu inna ważna rzecz. Ta jammerka 

która pierwsza minie wszystkich na torze zdobywa tytuł Lead 

Jammera (w danym jamie). Jest to ogłaszane przez dwa 

szybkie gwizdki. Lead jammer ma możliwość skończenia 

(odwołania) jamu przed upływem 2 minut jego trwania. Druga 

jammerka traci taką możliwość i nie zdobywa żadnego “tytułu”. 

 Obie jammerki okrążają tor, aż znowu  znajdą się za blokerkami. 

photo Tom Malko 
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Derby 101 

Od tej chwili zdobywają jeden punkt za każdą wyminiętą 

przeciwniczkę. I tak to trwa aż do końca jamu (albo po upływie 

dwóch minut albo w wyniku odwołania jamu przez Lead 

jammerkę). 

O tym czy jammerka ma odwołać jam czy nie decyduje taktyka 

drużyny na dany jam (albo mecz) albo ilość zdobytych 

punktów przez przeciwnika. Lead jammer odwołuje jam przez 

powtarzający się ruch kładzenia rąk na biodrach. Koniec 

jamu jest ogłaszany przez potrójny zestaw 4 krótkich 

gwizdków. 

Po każdym jamie następuje 30 sekund przerwy, podczas 

której na torze ustawia się kolejna piątka zawodniczek z 

każdej drużyny i wszystko zaczyna się od początku. Po 

pierwszej połowie jest 15 minut przerwy (podczas której 

można iść kupić koszulkę drużyny której się kibicuje, 

skorzystać z łazienki albo uzupełnić napoje) 

Wygrywa drużyna, która zdobyła większą ilość punktów. 

No dobra! Ale kto jest odpowiedzialny za te wszystkie gwizdki?  

Nad płynnością i bezpieczeństwem gry oraz przestrzeganiem 

zasad czuwają sędziowie - zarówno na wrotkach (do 7 

sędziów) i bez wrotek (do 12 sędziów).  

Ale o nich opowiemy wam w następnych numerach DERBY 

101! 
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Jak odkryłaś roller derby? 

Właśnie kończyłam studia na Uniwersytecie w Minnesocie i 

chciałam poznać nowych ludzi, zdobyć nowych przyjaciół i 

zacząć ćwiczyć. Brakowało mi bycia częścią drużyny, 

szczególnie że dorastając uprawiałam takie sporty jak hokej, 

piłka nożna i rugby. Minnesota RollerGirls są sponsorowane 

przez popularną w rejonie Minneapolis / Saint Paul stację 

radiową “The Current”. Reklamowała ona nadchodzące 

mecze derby. W tym samym czasie obejrzałam też film “Whip 

it” (polski tytuł “Dziewczyna z marzeniami” - przyp. red.) Derby 

wydało mi się na tyle interesujące, że zaczęłam szukać 

więcej informacji. Stwierdziłam, że to coś dla mnie. 

Dołączyłam do drużyny spontanicznie. Pomyślałam, że 

pogram 6 miesięcy i znajdę sobie coś innego. Zaczęłam na 

początku 2010 roku. Nigdy wcześniej nie byłam na meczu 

roller derby i nic nie wiedziałam o tym sporcie. Minnesota 

RollerGirls to moja pierwsza i jedyna liga i drużyna od tamtej 

pory. 

Jak często trenujesz? 

Ćwiczymy po 2,5 godziny 3 razy w tygodniu: we wtorki, 

czwartki i niedziele wieczorem. Trenujemy na hali Roy 

Wilkins Auditorium w Saint Paul - tam gdzie organizowane są 

domowe mecze naszej ligi. Dodatkowo trenuję crossfit 2-3 

razy w tygodniu. 

Uprawiasz derby od 8 lat. Zawsze podchodziłaś do tego 

sportu z takim samym zaangażowaniem? 

Roller derby pomału, ale zdecydowanie przejęło prym w 

moim życiu. Biorę udział w rozgrywkach w każdym sezonie, 

przez cały rok od kiedy dołączyłam do drużyny w 2010 roku. 

Trudno jest zachować równowagę pomiędzy życiem / pracą 

/ roller derby, zwłaszcza że rozgrywki D1 (dywizja 1 - 

najwyższy poziom rozgrywek między drużynami - przyp. 

red.) WFTDA stają się coraz bardziej konkurencyjne, a gra 

coraz bardziej innowacyjna. Wszyscy dziś są bardzo silni, 

dobrze przygotowani i ty też musisz znaleźć czas na trening 

siłowy. Czasem to obciążenie jest stresujące, ale i tak 

uważam, że korzyści z roller derby są warte tego wysiłku. 

The Talk 

Jessica Sawicki 
Znana jako Hurtrude Stein - sponsorowana przez Reidell Skates, od 8 lat 

zawodniczka Minnesota RollerGirls (drużyna na 21 miejscu na świecie wg 

rankingu WFTDA). “Dołączyłam do drużyny spontanicznie. Pomyślałam, że 

pogram  6 miesięcy i znajdę sobie coś innego”. 

SPRZĘT JESS 

Buty -  Reidel Solaris 

Plejty- PowerDyne Arius Platinum 

Kółka - Radar Halo 

Hamulce - PowerDyne Jupiter 

Łożyska - - KwiK Zenith 

kask S1 i ochraniacze 187 killer pads 

by Rita Skater 
photo Tom Malko 
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The Talk 

To Twoje polskie korzenie 

umożliwiły Ci startowanie do 

Team Poland. 

Tak, zarówno moi dziadkowie i tata 

są Polakami. Chociaż tata urodził 

się w Niemczech w obozie dla 

przesiedleńców. Po II wojnie 

światowej, wszyscy przenieśli się 

do Stanów. Ja nie mówię po 

polsku, ale staram się nauczyć! 

Byłam naprawdę 

podekscytowana kiedy 

usłyszałam, że Team Poland 

powstała! Moja przyjaciółka 

zakwalifikowała się już wcześniej 

do Team Russia, a ja 

przeszukiwałam internet w 

poszukiwaniu jakiejkolwiek 

informacji o Team Poland. Ale nic 

nie znalazłam 

W końcu dołączyłam na facebooku do grupy o polskim roller 

derby i kilka miesięcy później, w wakacje przed mistrzostwami 

opublikowano tam informacje o naborze do Team Poland. 

Pomyślałam, że nie zaszkodzi się zgłosić i mieć nadzieję, że 

uda mi się dostać do drużyny i zostać częścią inauguracyjnej 

Team Poland. Wystąpienie pod moim polskim nazwiskiem 

wydało mi się najbardziej odpowiednie, w tej sytuacji. 

Jakie cele przyświecały wyjazdowi na mistrzostwa? 

Nie wydaje mi się, żeby drużyna miała konkretne, oparte na 

rankingach cele na te mistrzostwa. Ale towarzyszyło nam 

poczucie, że chcemy odnieść sukces w naszym pierwszym 

występie jako Team Poland i zwiększyć zainteresowanie 

drużyną poza mistrzostwami. Moim osobistym celem było 

nauczenie się jak grać wspólnie z grupą kobiet, których nigdy 

wcześniej nie widziałam oraz ogólnie dobrze się bawić. Czuję, 

że zakończyłyśmy mistrzostwa z pozytywnymi uczuciami i 

 poczuciem, że to zachęci więcej osób do startowania i 

trenowania z Team Poland na przyszłe mistrzostwa świata. 

Jakie masz odczucia co do meczy Team Poland w 

Manchesterze? 

Bawiłam się super. SUPER! Branie udziału w mistrzostwach 

świata z Team Poland było bardzo ważnym  momentem w 

mojej derby karierze i nie mogłabym dzielić tych meczy z 

lepszą grupą ludzi. Każda osoba z naszej drużyny mnie 

inspirowała i sprawiała, że byłam dumna. Nie potrafię wyrazić 

jak wyjątkowe to było dla mnie doświadczenie. 

photo Tom Malko 

photo Tom Malko 
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Dodatkowo, szczególne wyrazy 

uznania należą się naszej ekipie 

trenerskiej, kapitanom i oczywiście 

Ewie Kaczyńskiej za walkę razem z 

nami i zorganizowanie tego 

wszystkiego. 

Sam turniej był niesamowity, skromny 

i inspirujący - miałam niesamowicie 

pozytywne wrażenia. 

Który mecz jest Twoim ulubionym? 

To trudne pytanie! Myślę, że jest remis 

między naszym pierwszym meczem 

z drużyną Japonii i ostatnim z drużyną 

Norwegii. Uwielbiam nasz pierwszy 

mecz, bo był pełen rywalizacji, a my 

cały czas starałyśmy się wypracować 

sposób na wspólną grę. Wygrana z 

Japonią nadała ton reszcie 

mistrzostw i wzmocniła naszą 

pewność siebie jako członków 

drużyny. Ale także bardzo podobał mi 

się nasz mecz przeciw Norwegii - to 

były trudne i silne przeciwniczki i było 

widać, że są bardzo zgrane ze sobą. 

Tego meczu nie wygrałyśmy, ale to 

była duża frajda stawić czoło dużo 

bardziej doświadczonej drużynie. 

Jakie są twoje plany co do Roller 

Derby? Następny Puchar świata z 

Team Poland?  

Nie jestem pewna jakie mam plany! W 

tym roku kończę 32 lata i gram swój 8 

sezon - mogę grać dalej, wszystko 

zależy od tego czy zdrowie i brak 

kontuzji mi na to pozwoli. Powiem to: 

bardzo bym chciała ponownie wziąć 

udział w pucharze świata - to było 

zdecydowanie najlepsze 

doświadczenie związane z roller derby 

do tej pory. Jestem bardzo ciekawa 

polskiego derby! Chciałabym poznać 

więcej zawodniczek i zawodników i 

któregoś dnia odwiedzić Polskę i 

poprowadzić trening. 

Jaka jest twoja rada dla 

początkujących wrotkarzy? 

Moja ulubiona rada dla zawodników 

roller derby to po prostu przychodzić 

na treningi. Nie można się nauczyć 

wszystkiego na raz, a progres wymaga 

czasu -- nie przejmujcie się 

niepowodzeniami i przegranymi. I 

dobrze się bawcie! Jeśli nie masz frajdy, 

to po co w ogóle grasz? 

Moimi derby idolkami są 

Bicepsual i Jes Rivas. Obie są 

niesamowitymi zawodniczkami, 

które podziwiam oraz bardzo 

miłymi osobami. 

The Talk 

photo Tom Malko 

photo Tom Malko 
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JUST DIY 

Będziesz potrzebować: 

nożyczek, igły i nitki, zapalniczki 

tzw. taśmy nośnej i 2x D-ring - możesz je kupić w marketach 

budowlanych albo online. Nie ograniczaj się! Taśmę znajdziesz we 

wszystkich kolorach tęczy, a jeśli nigdzie nie znajdziesz D-ringów - użyj 

kółka do kluczy. 

To jak dużo będziesz potrzebować taśmy, zależy od tego jak długą 

chcesz mieć smycz. Dla wrotkarki o wzroście 163 cm,  130 cm taśmy 

pozwoli nosić wrotki na wysokości tuż pod łokciem 

Twoja własna smycz do wrotek

Opal końce taśmy 

zapalniczką. 

Zapobiegnie to 

pruciu się taśmy. 

Zaczynamy! 

Przełóż taśmę przez D- 

ring. 

Kupując D-ring upewnij 

się, że jego płaska część 

jest co najmniej tak samo 

szeroka jak taśma. 

Ja użyłam taśmy o 

szerokości 2,5 cm i D- 

ringa o szerokości 3 cm 

Krótsza część taśmy powinna mieć ok. 3 

cm. Zabezpiecz taśmę szpilką, żeby się nie 

przesuwała i zacznij ją przyszywać. To 

naprawdę łatwe! 

Użyj grubszej nitki (np. kordonka) i 

najprostszego ściegu: po prostu przekładaj 

igłę z jednej strony taśmy na drugą. Ja 

zawsze robię kształt koperty. Dzięki temu 

mam pewność, że przyszycie jest mocne. 
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JUST DIY 

Przewlecz 

taśmę przez 

przyszyte D-ringi 

robiąc pętelki i 

już! 

Post Scriptum 

Jeśli został Ci fragment 

taśmy (albo masz inną), 

możesz doszyć dodatkową 

pętelkę np. do mocowania 

kasku. 

Oto i ona - twoja 

własnoręcznie zrobiona 

smycz do wrotek. 

Wrotki możesz zaczepić 

o przednie kółka, 

stopery lub buty. 

Przyjemnego 

korzystania :) 

Bądź kreatywna! 

Teraz zrób to samo z drugim końcem taśmy. 
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Your creations 

Chcesz zaprezentować swoją twórczość związaną z 

wrotkami lub derby? 

Napisz do nas: whatabout.magazine@gmail.com 

Derby love 

Derby girl 

Artystka: Alicja 

Znana niektórym jako Poison 

Ch'Alice, jedna z jammerek drużyny 

Warsaw Hellcats Roller Girls. 

Wielka miłośniczka kotów, wierna 

fanka "Klanu", koneserka 

niezdrowego jedzenia i początkująca 

tatuatorka
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MRDWC Barcelona 2018 

Jak zapamiętamy te mistrzostwa? 

       Niedawno minęły trzy miesiące od ostatniego gwizdka w 

pięknym obiekcie INFEC, a myślę, że nasze wspomnienia już 

są bardzo subiektywne. Ci, którzy zdecydowali się przyjechać 

do Barcelony i oglądać mecze na żywo, mieli szansę w pełni 

doświadczyć tego niezwykłego wydarzenia. Oprócz tych 

wszystkich emocji wymienionych dalej, mogli poczuć 

atmosferę wspaniałego turnieju i cudownego miasta. 

Odnowili stare znajomości i nawiązali mnóstwo nowych. Sieć 

społeczności zyskała tysiące nowych powiązań. 

Z perspektywy „What a Bout” były to pierwsze męskie 

mistrzostwa, w których wzięli udział wrotkarze z naszego 

regionu. Polskie Orły przegrały wszystkie swoje mecze, ale 

walczyły o każdy centymetr toru. Ale co jest nawet 

ważniejsze, jak sami powiedzieli, umieścili Polskę na mapie 

świata męskiego roller derby.  

by Tom Malko 

Fani z Francji i Australii zapamiętają przede wszystkim 

absolutnie fenomenalny mecz o trzecie miejsce. Plus 

oczywiście rollercoaster emocji, który zawodnicy i sędziowie 

zafundowali kibicom w końcówce. Nieprawdopodobny 

kalejdoskop szczęścia i żalu na twarzach ludzi; uśmiech i łzy. 

Dla mnie zdjęcia tych chwil są najcenniejsze spośród 

wszystkich, jakie zrobiłem na tym turnieju. 

Anglia zachowa w pamięci zarówno zwycięski półfinał z 

Australią, jak i trzeci z rzędu finał mistrzostw świata swojej 

drużyny, w którym zbytnio nie ustępowali mistrzom. A 

przynajmniej przez większość gry, poza momentami, gdy 

drużyna USA włączała piąty bieg, który był dostępny tylko 

dla nich. 

We were there! 
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Amerykańscy kibice, oprócz radości i dumy z trzeciego 

tytułu, zapamiętają, że ich drużyna publikowała relatywnie 

dużo przepraszających i wyjaśniających postów w mediach 

społecznościowych, zarówno przed, jak i po turnieju, które 

nie były ściśle związane ze sportem. 

Ci, którzy nie mogli przyjechać do Barcelony, śledzili turniej 

przez relacje online, lub tylko widzieli wyniki, oglądali zdjęcia i 

czytali komentarze na różnych forach. Część z nich pewnie  

zapamięta gorące dyskusje o numerze 23 i wszystkie historie 

za tym stojące, bardziej niż emocje związane z samym 

turniejem. 

Nie ma wątpliwości, że męskie roller derby rośnie i rozwija 

się, zarówno jeśli chodzi o poziom jak i geografię. Błędy i 

problemy są nieodłącznymi elementami rozwoju. Jednak 

muszą być zauważane i naprawiane. Wierzymy, że Wy, tj. 

cała  społeczność pomoże wskazać właściwy kierunek. 

We were there! 
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Right on Track Right on Track 

Szykując się do bloku 

Za kulisami Block in Turin 

W tym numerze “What a Bout” piszemy o największych i 

najgłośniejszych międzynarodowych wydarzeniach w derby 

świecie - Mistrzostwach Świata. Ale dla wielu z nas, nasza 

miłość do derby zaczyna się lokalnie. W tym artykule, na 

przykładzie moich ostatnich doświadczeń z turnieju na 

szczeblu krajowym, chcę wam pokazać co sprawia, że takie 

wydarzenia są naprawdę wyjątkowe i jak dobra organizacja 

może przyciągnąć sędziów i zawodników nawet z bardzo 

daleka. 

9 - 10 czerwca miałam przyjemność być NSO (sędzią bez 

wrotek) podczas urządzonego przez drużynę Bloody 

Wheels Roller Derby turnieju Block in Turin - największego 

turnieju roller derby we Włoszech i jednocześnie rocznicy 5 

lat istnienia drużyny. Osiem drużyn z całych Włoch zebrało 

się by rywalizować. Pierwszego dnia odbyło się 8 meczy 

(każdy po dwie 20-sto minutowe połowy): pierwsze cztery 

decydowały o tym, które drużyny będą grały przeciwko 

sobie w kolejnych czterech. Drugiego dnia rozegrane 

zostały 4 pełne mecze (każdy po dwie 30-sto minutowe 

połowy), podczas których został ustalony ostateczny 

ranking drużyn w turnieju. Z każdą kolejną rundą meczy 

rywalizacja była coraz większa, aby zakończyć się 

ekscytującym meczem finałowym pomiędzy Harpies - Roller 

Derby Milano a Anguanas Vicenza Roller Derby, które to 

zajęły pierwsze miejsce. 

by Liz Frizzle 
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Right on Track 

Z tego opisu może wynikać, że turniej jakkolwiek o dużym 

zasięgu, nie był specjalnie skomplikowany. Jednak, jego 

przygotowanie zasługuje na nie mniejsze oklaski jak 

zawodniczki biorące w nim udział. Historia roller derby we 

Włoszech nie sięga zbyt daleko: w zeszłym roku w Bolzano 

został zorganizowany turniej Skate Im Ring (SKIR), 

tegoroczny Block in Turnin (BIT) odbył się po raz pierwszy. 

Jak to wyglądało ze strony organizatorów? Rozmawiałam z 

Chiara “Lil Bounce” Campanile, która jest członkinią drużyny 

Bloody Wheels od 2014 roku i podczas turnieju pełniła rolę 

organizatora, trenera, a nawet komentatora “z 

doskoku”. Podczas rozmowy opisała mi swoje obowiązki i 

doświadczenia związane z organizacją BIT. 

“Moją główną rolą podczas organizowania BIT było 

zadbanie o sędziów, a więc wybranie głównego sędziego 

turnieju (po konsultacji z innymi organizatorami) i 

przeprowadzenie całego procesu w taki sposób, aby było to 

jak najlepsze doświadczenie dla wszystkich. To oznaczało 

dla mnie także przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla 

sędziów, zarządzanie odpowiedziami, zapewnienie 

zakwaterowania i wyżywienia, a także - już podczas turnieju - 

zapewnienia wszelkich niezbędnych wygód.” 

mniejsza niż zakładana liczba uczestników, opóźnienia w 

harmonogramie i awarie techniczne - zawsze coś się pojawi. 

Niewątpliwie też, gdy ludzie stają się zmęczeni, a emocje 

buzują, ludzie i na torze i poza nim będą popełniać więcej 

błędów. 

Ujmując to w ten sposób, proces organizacyjny może być 

przytłaczający. Dlatego, Lil Bounce podkreśla, jak bardzo 

ważne jest zacząć wcześnie z dobrze zorganizowanym 

zespołem, który ma jasno wyznaczone cele. 

“Moja rada dla każdego kto chce zorganizować podobne 

wydarzenie, to zacząć nawet kilka miesięcy wcześniej. 

Znalezienie sali, skontaktowanie się z drużynami i zgranie 

wszystkiego zajmuje dużo czasu. Dodatkowo radziłabym 

pracować w zespole - przydzielić konkretne role 

poszczególnym osobom i pracować wspólnie”. Z dobrze 

przygotowaną drużyną, utrzymującą wszystko w ruchu - 

wszystkie problemy przekształcą się w zabawne anegdotki z 

ekscytującego i pełnego radości weekendu. 

Główny NSO turnieju, Tobias “Iceman” Eliasson, wskazał że 

jedną z najważniejszych rzeczy jakie biorący udział w 

turnieju zapamiętają, będzie to jak byli traktowani. “Zadbaj o 

sędziów, zawodników i publiczność, a reszta potoczy się 

naturalnie”. 

To imponujące przedsięwzięcie. Oprócz obowiązków 

organizacyjnych, Chiara miała także obowiązki wobec 

swojej drużyny jako trener i sędzia. A to wszystko jeszcze 

musiała pogodzić ze swoimi studiami medycznymi. Sama 

tak to wspomina: "Stworzenie tak dużego turnieju jest 

ogromnym wyzwaniem. Jesteśmy małą ligą i zadbanie o 

wszystkie aspekty było naprawdę trudne. Jedną z 

najtrudniejszych rzeczy było utrzymywanie kontaktu ze 

wszystkimi uczestnikami i zorganizowanie wszystkiego tak, 

aby zapewnić spełnienie potrzeb wszystkich. Mieliśmy 

szczęście, że nie musieliśmy płacić za salę, ale 

zaaranżowanie przestrzeni, szatni i zapewnienie dobrej 

podłogi do jazdy na wrotkach wcale nie było łatwe”. 

Jednak nawet przy najlepszym planowaniu, szybko można 

się nauczyć, żeby spodziewać się niespodziewanego. 

Problemy z transportem,  
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Right on Track 
Pod tym względem, głównym wrażeniem na BIT było 

poczucie wspólnoty. To uczucie podzielane przez Lil 

Bounce: “To wspaniałe widzieć (prawie) wszystkie włoskie 

drużyny na jednej sali rywalizujące na torze i dopingujące 

siebie nawzajem. patrzenie jak BIT się zaczyna, a 

potem na szczęśliwe twarze tylu wrotkarzy było czystą 

radością”. 

Było tam tyle wsparcia, pozytywności i śmiechu. DUŻO 

śmiechu. Czuło się podekscytowanie, kiedy ludzie spotykali 

starych derby przyjaciół albo nawiązywali nowe znajomości, 

a nawet odkrywali wzajemne powiązania. Każdy uczestnik 

był w pełni zaangażowany w swoją rolę na turnieju… ale nie 

dało się zapomnieć, że bierzesz w tym udział bo kochasz 

derby. To uczucie jest szczególną cechą BIT i wydarzeń mu 

podobnych. 

Iceman doskonale podsumował to, co on i wielu innych 

uwielbiają we włoskim derby i dlaczego był szczęśliwy, 

biorąc udział w BIT: “Przyjazna i odprężająca atmosfera 

sprawia, że roller derby we Włoszech jest wyjątkowe. Lubię 

uczyć i sprawiać, by nowe sobie grupy ludzi pracowały 

wspólnie, a społeczność derby we Włoszech jest wspaniała 

w przyjmowaniu ludzi tak, aby wszyscy czuli się jak rodzina. " 

W poprzedniej wypowiedzi Iceman porusza inną ważną 

część BIT: to była fantastyczna okazja do nauki i rozwoju. Na 

turnieju mile widziani byli uczestnicy reprezentujący 

wszystkie poziomy doświadczenia, od tych co dopiero 

opanowali podstawy po tych, którzy brali udział w Pucharze 

Świata. Jako całkiem nowa w byciu NSO, mogę z łatwością 

powiedzieć że podczas każdego meczu, w którym brałam 

udział nauczyłam się czegoś nowego i udoskonaliłam 

minimum jedną umiejętność. 

Jestem dozgonnie wdzięczna wszystkim sędziom, którzy 

poświęcili czas, żeby odpowiadać na moje pytania i udzielać 

mi rad. Jestem także pod wielkim wrażeniem cierpliwych i 

pełnych entuzjazmu zawodników. Ich otwartość przyczyniła 

się do tego, że mecze były czystą przyjemnością i odegrała 

dużą rolę w rozwoju włoskiego roller derby. 

To dało Iceman’owi,  który obserwuje ten progres w miarę 

upływu czasu, dodatkową satysfakcję, “Jestem we 

Włoszech już 3 lata. Sprawia mi dużą przyjemność 

przyglądanie się jak drużyny rozwijają swoje umiejętności 

gry, a oglądanie meczu finałowego sprawiło mi naprawdę 

dużą radość”. 

Tym z was, którzy dopiero zaczynają przygodę z roller derby, 

organizacją czy nawet uczestnictwem, może się wydawać, 

że przed wami bardzo daleka droga. Ale wiele z rzeczy, które 

się przyczyniły do rozwoju włoskiego derby, można 

wykorzystać na każdym etapie wrotkowej podróży: praca 

zespołowa, dobre podejście i chęć nauki. BIT jest świetnym 

przykładem do wykorzystania. 

Jak mówi Lil Bounce: "Jesteśmy małą społecznością, ale 

rozwijamy się, a BIT był największym włoskim turniejem we 

Włoszech. Bycie jego częścią i jego organizacja stanowi dla 

mnie źródło dumy. Poświęciliśmy temu turniejowi bardzo 

dużo czasu i oglądanie jak staje się rzeczywistością było 

niesamowite. To była ciężka praca, ale satysfakcja z 

oglądania finalnego rezultatu jest zdecydowanie tego warta”. 

W przyszłych wydaniach "What a Bout" 

porozmawiamy o polskich wydarzeniach, o 

tym, jak zaangażować się (czy to jako 

zawodnik, sędzia, wolontariusz czy 

organizator), oraz postaramy się bardziej 

dogłębnie przeanalizować proces 

planowania wydarzeń. 

Bądźcie na bieżąco! 

Specjalne podziękowania dla współpracujących fotografów: 

Laura Fazzi Photography- https://www.laurafazzi.com 

Gruppo Fotografico La Mole- http://www.gflamole.it 

L3 Photo Studio- http://www.l3photostudio.it/ 
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19 -22  

LIPIEC  

E U R O D E R B Y C O N ,  B A R C E L O N A  
 więcej  in formacj i  znajdz iec ie  tu :  ht tp : / /www.euroderbycon.com /  

27 - 29 

LIPIEC
L E T N I E  S P O T K A N I E  C H I C K S  I N  B O W L S ,  P R A G A  

Od początku lipca w każdy wtorek warszawskie drużyny Warsaw Hellcats Roller Girls i Warsaw 

Hellbadgers Officials Squad prowadzą otwarte, darmowe treningi dla wszystkich chętnych we 

Wrotkarnia Roller Disco. Wymagany wiek 18+. Umiejętność jazdy na wrotkach nie jest 

wymagana.Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedźcie ich profile w mediach 

społecznościowych 

Jeśli chcesz abyśmy udostępnili informacje o twoim wydarzeniu, napisz do nas: 

whatabout.magazine@gmail.com 

Nadchodzące wydarzenia

-  7 T H  H E A V E N  W  P O Z N A N I U  -  F O T O R E P O R T A Ż  

-  S C R I M M A G E  D L A  Ś W I E Ż A K Ó W  W  P R A D Z E  

-  C O  T O  J E S T  M S T ?  -  T E S T  P O D S T A W O W Y C H  U M I E J Ę T N O Ś C I   

-  S K A T E S  I N  T H E  C I T Y  -  J A K  S Ą  Z B U D O W A N E  T W O J E  W R O T K I  

-  D E R B Y  1 0 1  -  S Ę D Z I O W I E  I  K A R Y  

-  D I Y  -  O C H R A N I A C Z E  N A  N O S K I  

-  I  W I E L E  W I Ę C E J !  

                                                              D O  Z O B A C Z E N I A  J E S I E N I Ą !  

organizatorzy :  CiB  Czechy  &  CiB  Polska  

W następnym numerze

inne 
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