ORLEN Team
Początki ORLEN Team sięgają 1999 roku i głównie związane są z motocyklami. Duży udział w procesie tworzenia
pierwszego polskiego zespołu rajdowego miał Jacek Czachor. Cel od początku był jasno określony – rywalizacja
w legendarnym rajdzie Dakar. Czachor nie musiał długo czekać, bowiem już na początku 2000 roku razem z
Markiem Dąbrowskim po raz pierwszy wystartował w Dakarze reprezentując Polski Koncern Naftowy.
Sportowcy jako pierwsi polscy motocykliści ukończyli rajd, zapisując się tym samym na kartach historii polskiego
motorsportu. Jacek Czachor w rajdzie Dakar wziął udział 13 razy w kategorii motocykli, Jacek Dąbrowski 12 razy.
W późniejszych latach zawodnicy wystartowali również w kategorii samochodów, gdzie Dąbrowski był
kierowcą, a Czachor pilotem.
W kolejnych latach ORLEN Team sukcesywnie się rozrastał, witając na pokładzie Krzysztofa Hołowczyca,
również reprezentującego zespół na Rajdzie Dakar. W 2007 roku do zespołu dołączył Kuba Przygoński, który w
pierwszych latach kariery startował w kategorii motocykli, by w 2015 roku przesiąść się do samochodu. Do
największych sukcesów Przygońskiego należy zdobycie Pucharu Świata w Cross Country, 4. miejsce w Rajdzie
Dakar w 2019 roku, czy tytuł mistrza Polski w drifcie w 2018 roku. Wracając do osób, które zapisały się na
kartach historii teamu, warto wspomnieć o Adamie Małyszu, który po zakończeniu kariery skoczka
narciarskiego przez cztery lata ścigał się w Rajdzie Dakar jako kierowca.
Czachor i Dąbrowski w 2013 roku przenieśli się z motocykli na cztery kółka, tworząc zgrany zespół
samochodowy, odnosząc wspólnie sukcesy. W międzyczasie wspólnie stworzyli Akademię ORLEN Team, która
miała na celu szkolenie młodych adeptów motorsportu. Spod skrzydeł prekursorów zespołu wywodzą się
między innymi obecni zawodnicy ORLEN Team: Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Obecnie w ramach akademii
PKN ORLEN wspiera młodych kartingowców, startujących w seriach ROK CUP Poland i Rotax Max Challenge
POLAND.
Obecnie zespół liczy 13 zawodników ze świata szeroko pojętego motorsportu oraz powietrzną Grupę
Akrobacyjną Żelazny. Od 2019 roku PKN ORLEN jest obecny w Formule 1, a to za sprawą Roberta Kubicy i
współpracy z zespołem ROKiT Williams, w barwach którego Polak wrócił do rywalizacji w królowej motorsportu.
W 2020 roku koncern został sponsorem strategicznym Alfa Romeo Racing, a Kubica kierowcą testowym i
rozwojowym. Ponadto pierwszy Polak w F1 brał udział w pełnym sezonie niemieckiej serii DTM, reprezentując
barwy ORLEN Team ART. W tym samym roku do ORLEN Teamu dołączył Bartłomiej Marszałek, który jest
jedynym Polakiem startującym w prestiżowej serii F1H2O. Wśród zawodników znaleźli się również zagraniczni
kierowcy: mistrz świata JWRC z 2009 roku, Martin Prokop z Czech czy pilot Kuby Przygońskiego - Timo
Gottschalk z Niemiec. Poszerzenie teamu o sportowców spoza Polski, a także wejście do świata Formuły 1 wiąże
się ze wzmocnieniem wizerunku PKN ORLEN na rynkach międzynarodowych. Tym samym PKN ORLEN obecny
jest na lądzie, na wodzie i w powietrzu.
Zawodnicy:
Robert Kubica – F1, DTM
Kuba Przygoński – Cross country (samochód), Rally Cross i Drift
Bartłomiej Marszałek – F1 H2O
Maciej Giemza – Cross country (motocykl)
Adam Tomiczek – Cross country (motocykl)
Miko Marczyk – Rajdy płaskie
Kacper Wróblewski – Rajdy płaskie
Kamil Wiśniewski – Cross country (quad)
Martin Prokop – Cross country (samochód)
Wojciech Bógdał – motoparalotniarstwo
Grupa Akrobacyjna Żelazny – pokazy lotnicze

www.orlenteam.pl

