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Biorąc udział w evencie Sopot Wave, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych Organizatorowi, dla potrzeb marketingowych (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych, które
uczestnik eventu podał Organizatorowi jest firma Prestiż Events Sp. z o.o.

OD NACZELNEGO

POLACY, NA KATAMARANY
No i stało się. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt by nie przewidział, że gdzieś na północy Europy, nad zimnym Bałtykiem i to
w niekoniecznie zamożnym kraju ktoś sobie wymyśli katamaraning. Owszem katamarany to jachty - mają żagle, ster i tak samo
używają wiatru. Są oczywiście szybsze niż jednokadłubowce,
choć każdy kto pływał na nich, wie, że halsowanie nie należy
do najfaniejszych, nie mówiąc już o wyostrzaniu. Inaczej się je
prowadzi, inaczej układa balast. Ale to wciąż, niezmiennie jachty.
Mimo tego popularne na świecie hobiecaty, czy topcaty wciąż
kojarzą się nam się głównie z ciepłymi morzami, Australią, Nową
Zelandią, Karaibami. Można je spotkać na większości gorących
plaż, a większość Polaków kojarzy je z zachodnich produkcji
filmowych. Te stereotypy widać też w Sopocie, gdzie niegdyś
Jacek Noetzel wymyślił sobie centrum katamaraningu. A jak
wymyślił tak zrobił. I choć dzisiaj to naprawdę spory klub z tradycjami to dla plażowiczów widok katamaranu wyciągniętego
właśnie na brzeg wciąż jest wielką atrakcją. Widać to po setkach
zdjęć jakie robią sobie plażowicze, dość pozując przy pływakach,
próbując na nich siąść mając w tle kolorowe żagle. Zresztą te
małe dwukadłubowce najwyraźniej budzą sympatię. To trochę
jak z kabrioletami. Znamy je i widzimy od dawna na naszych ulicach, ale wciąż się oglądamy niczym za egzotyką.
Z tym, że w Navigo na zabawie się nie skończyło. Widać to było
szczególnie kilka tygodni temu, kiedy po raz pierwszy w Polsce
odbyły się Mistrzostwa Świata A – klasy, czyli jednoosobowych
katamaranów. Wierzcie mi – widok 150 kolorowych jednostek
na plaży – przyprawiał o uśmiech nie tylko turystów, ale każdego pasjonata żeglarstwa. Co więcej – nie tylko liczba była
imponująca. Do Sopotu zjechały prawdziwe sławy żeglarstwa
znane z innych klas i wielkich wyczynów. I - tutaj mała dygresja,
a właściwie myśl jaka mi się nasunęła – jako czterdziestolatkowi
obserwującemu krzątających się po klubie zawodników. Żeglarstwo to jednak fantastyczny sport, jest w nim miejsce dla każdego. I dla juniora i dla pana w średnim wieku i dla pana… przed 80!
Tak, na liście startowej tej czysto sportowej klasy zameldowały
się roczniki z lat 40! Wielki szacunek dla nich, a dla wszystkich
młodszych - fantastyczny prognostyk na przyszłość.
Wracając do mistrzostw – sam fakt ich organizacji to sukces. Do
tego doszły wyniki. Jacek Noetzel, twórca i szef Navigo przyzwyczaił nas już do swoich sukcesów w kategorii masters. W tych
zawodach weszliśmy jednak na poziom wyżej. W pierwszej szóstce znalazło się aż 4 (!) Polaków, z tego dwóch zajęło podium.
Mowa oczywiście o Tymku Bendyku, wicemistrzu świata i Kubie Surowcu, brązowemu medaliście i jednocześnie mistrzowi
świata juniorów. Tak, Słowianie znad Bałtyku dokopali najmocniejszym teamom na świecie. Lepszy okazał się tylko jeden Australiczyk - Steven Brewin. Jest więc co świętować. Choć nasi
zawodnicy rozpoczęli już przygotowania do kolejnych wyzwań.
A, że apetyt rośnie w miarę jedzenia to teraz przed katamaraningiem nowy, niezwykle ambitny cel - czyli olimpijska klasa Nacra
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17. Noetzel od lat marzył o stworzeniu polskiej kadry w tej klasie
co jednak jest niezmiernie trudne. Raz – to katamarany, czyli
patrz wyżej. Dwa – koszty, a trzy to mikst, czyli potrzeba załogi
mieszanej. Nie mówiąc już o tym, że by powstała jakaś sensowna grupa zawodników to powinno być kilka załóg, nie tylko po to,
by obniżyć koszty, ale by mieli się z kim ścigać. O ile z panami nie
ma problemu, to z paniami jest trudniej.
Dzisiaj – po udanych mistrzostwach i świetnych wynikach wydaje się, że cel jest coraz bliżej. Dwie załogi są już skompletowane – a stworzą je właśnie Bendyk i Surowiec. Załogantki też już
są. Łódki mają być. Cel: Tokio 2020, a potem Paryż 2024. Przed
nimi i całym klubem - niezwykle ciężka praca. Polacy medalistami w katamaringu na igrzyskach? Czemu nie? Ekipa z Navigo już
nie raz pokazała, że wszystko jest możliwe.

Michał Stankiewicz
wrzesień - październik 2017
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CORAZ BLIŻEJ TOKIO
Drugą cześć sezonu startowego 2017 rozpoczęliśmy w duńskim
Aarhus, gdzie na początku sierpnia odbyły się zawody testowe przed
Mistrzostwami Świata w 2018. To ważne miejsce, bo z kolei przyszłoroczne mistrzostwa w Aarhus będą pierwszymi zawodami, w których
będzie można zakwalifikować kraj do najbliższych Igrzysk Olimpijskich
w Tokio w 2020 roku. Miejsc na igrzyskach nie ma zbyt wiele, bo po
ostatnich zmianach, w windsurfingu będzie ich niespełna 30. Przypomnę, ze w każdej z olimpijskich klas żeglarskich startuje tylko jeden
reprezentant z kraju. W tegorocznym test-evencie najlepiej z naszej kadry na nowym akwenie poradził sobie Paweł Tarnowski, kończąc zawody na drugim miejscu oraz Piotrek Myszka, który finalnie był czwarty.
Po powrocie do Polski i tygodniowym treningu w Sopocie wystartowaliśmy w Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Pucku. Pogoda podczas mistrzostw na początku września nie rozpieszczała. Było chłodno, dużo padało, ale za to wiatrowo było całkiem dobrze. O podium
od początku walczyli: Piotrek Myszka, Paweł Tarnowski oraz broniący tytułu Radek Furmański. Rywalizacja była bardzo wyrównana i do
samego końca nie wiadomo było na czyją korzyść przechyli się szala
zwycięstwa. W wyścigu medalowym najlepiej popłynął Radek, co po
raz drugi z rzędu dało mu tytuł mistrza kraju. Drugie miejsce w mistrzostwach zajął Paweł, a brązowy medal zgarnął Piotrek.
Nie bez powodu na początku akapitu napisałem, że wystartowaliśmy
w MP, ponieważ ja również brałem udział w tych zawodach jako zawodnik. Mimo sporego doświadczenia, walki do końca w każdym wyścigu i szczerych chęci uplasowałem się na 9 miejscu. Czy to dobre
miejsce czy nie? Trudno mi ocenić, ale jest to najlepszy dowód na to,
że odpuszczając trochę systematyczne treningi i skupiając na pracy
trenera, nawet po 25 latach ścigania, na zbyt wiele nie można liczyć.

PRZEMYSŁAW
MIARCZYŃSKI
Przemysław Miarczyński, pseudonim Pont, polski żeglarz, brązowy medalista olimpijski z Londynu – jest najstarszym i najbardziej utytułowanym
zawodnikiem w polskim teamie. Świeżo upieczony wicemistrz Polski seniorów w Olimpijskiej
Klasie RS:X 2016! Pierwsze tytuły Mistrza Świata
w klasie w windsurfingowej klasie Mistral zdobywał już jako junior. Przepustką do kariery seniorskiej stanowiły dla niego dwa tytuły mistrza świata juniorów (1995-96). Reprezentant klubu SKŻ
Ergo Hestia Sopot.

Obecnie jesteśmy w Japonii, gdzie od 16 września kadra Polski w windsurfingu olimpijskim wystartuje w Mistrzostwach Świata. Można by
pomyśleć, że mistrzostwa jak mistrzostwa, odbywają się co roku i teraz, szczególnie w sezonie poolimpijskim nie ma potrzeby się bardzo
napinać. Żeby jednak było ciekawiej to tegoroczne zawody odbywają
się w Tokio na akwenie najbliższych igrzysk olimpijskich co powoduje, że ich prestiż automatycznie wzrasta. Dla nas są to najważniejsze
zawody w tym sezonie, a przygotowania do nich trwają w zasadzie od
początku roku. Nie da się ukryć, że po roku olimpijskim, gdzie wszystko
pływało kontenerami i latało do Rio, zawody w Tokio z równie skomplikowaną logistyką nie są łatwym zadaniem. Mimo wszystko, dzięki
ciężkiej pracy zawodników, pomocy Polskiego Związku żeglarskiego
oraz bardziej doświadczonych trenerów jesteśmy do tych zawodów
bardzo dobrze przygotowani i zrobimy wszystko, aby nasi zawodnicy
wypadli jak najlepiej i obronili zeszłoroczne tytuły mistrzów świata wywalczone przez Gosię Białecką oraz Piotrka Myszkę.

Przemysław
Miarczyński
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Grow up.
Dorośnij i pokaż klasę.
W stylowej Klasie A znajdziesz sportowe wnętrze, więcej przestrzeni dla przyjaciół i najnowsze systemy multimediów
łączących Cię ze światem. Dorośnij w swoim własnym stylu.

Klasa A z wyposażeniem Final Edition. Zyskaj 14 000 PLN*
999 PLN netto/m-c*

* Liczba samochodów w ofercie ograniczona. Rata miesięczna netto dla Klasy A 160 Final Edition w programie finansowania Lease&Drive 1%
dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 5% ceny netto pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 25 000 km), gwarantowana wartość końcowa.
Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
Klasa A 160 – zużycie paliwa (średnio) – 5,5 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 126 g/km.
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GDZIE JEST POLSKA?
Ostatnie regaty offshorowe, jak chociażby Fastnet czy Mistrzostwa Europy ORC pokazały w jakim miejscu na
świecie znajduje się Polska.
Zacznę od gdańskich mistrzostw.
Mistrzostwa Europy ORC jako event
przygotowane były na wysokim europejskim poziomie, naprawdę nie
mamy się czego wstydzić. Natomiast
sportowo można powiedzieć, że byliśmy bardzo gościnni. Były to bardzo
słabe regaty w wykonaniu polskich
załóg. Sam brałem udział, jest z czego wyciągać wnioski. Miejsca, które
zajęliśmy pokazują naszą aktualną
pozycję w regatach ORC na świecie,
zdecydowanie nie jesteśmy w czołówce, a nawet w środku stawki. Nie
zarzucam nikomu braku umiejętności, bo nie o to chodzi. Zawiódł sprzęt.
Niestety, na takich jednostkach jak
chociażby Olier, na którym startowałem, ciężko rywalizować z czołówką.
Technologii umiejętnościami niestety
się nie przeskoczy. To był dla nas organizacyjny sprawdzian, który moim
zdaniem zaliczyliśmy wzorowo i spora lekcja regatowego doświadczenia.
Jeśli natomiast mowa o Fatsnecie
to była tam w zasadzie jedna załoga,
która profesjonalnie podeszła do tego
regatowego klasyka. Mowa o polskim
jachcie R-Six, który w klasyfikacji Mocra Multihull wśród wielokadłubowców zajął 2 miejsce. Dobrze pokazała
się też Selma Racing, która uplasowała się w 1/3 stawki. Reszta? Trochę
czaruje rzeczywistość. To raczej przygoda niż poważne ściganie, ale z drugiej strony dobrze, że chcą uczyć się
nowych doświadczeń.
Czy jest to dobry prognostyk? Tak,
ponieważ kilka lat temu żeglarstwo
morskie nie było aż tak rozwinięte.
Chociaż w tej sytuacji pojęcie „rozwinięte” jest względne, bo tacy w porów-
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naniu do Polski są chociażby Anglicy
czy Francuzi, których od kilku dekad
staramy się gonić. I tu tkwi problem.
Nie w tym, że jesteśmy gorzej wyszkoleni czy nie mamy odpowiednich
akwenów, nasz naród jest jeszcze
zbyt biedny w porównaniu do anglosaskich potęg. Problem tkwi w kulturze. Do 1989 roku byliśmy zaszufladkowani przez Sowietów, dopiero
później zaczęliśmy pracować na swój
własny rachunek. Nawet 20 lat temu,
kiedy pływałem na 49erze bardzo odstawaliśmy od reszty, bo nie mieliśmy
odpowiedniego sprzętu. Szansa na
zmianę istnieje. Patrząc chociażby na
wspomnianego 49era. Chociaż trzeba
pamiętać, że łatwiej jest finansować
klasy olimpijskie, które mają dotację
z Ministerstwa Sportu, są mniejsze,
w związku z czym dużo tańsze niż
jednostki morskie. Trzeba też pamiętać, że w ORC jachty to dobro nabyte,
najczęściej własnymi środkami. Nie
ma jachtów związkowych. Profesjonalnych teamów też za bardzo nie
ma. Jak do tej pory morskie żeglarstwo istnieje jedynie w statucie.

ZBIGNIEW „GUTEK”
GUTKOWSKI

jeden z najlepszych polskich
żeglarzy, kapitan jachtowy, uczestnik wielu prestiżowych zawodów,
wielokrotny mistrz Polski i pierwszy
Polak, który wystartował w regatach okołoziemskich VELUX 5
Oceans Race oraz Vendée Globe.

Czy polskie załogi za kilka lat będą potrafiły nawiązać walkę z konkurencją?
Szansa na zmianę oczywiście istnieje. Jednak trzeba jeszcze poczekać,
trochę cierpliwości, pokory. Jak udało
się pójść w dobrym kierunku w żeglarstwie olimpijskim, to dlaczego w morskim ma być inaczej.

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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PRZYJDŹ.
USIĄDŹ.
POSŁUCHAJ.
Wkrótce otwarcie zupełnie nowego
salonu Denon w Galerii Bałtyckiej!

Galeria Bałtycka
Al. Grunwaldzka 141
80-264 Gdańsk
www.salonydenon.pl
Śledź nas
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MIĘDZYNARODOWI
„MISZCZOWIE” POLSKI
Na wstępie małe sprostowanie, tytuł celowo ma wydźwięk lekko sarkastyczny, mający na celu delikatnie sprowokować do myślenia organizatorów zawodów, a intencją z pewnością nie jest dyskredytacja, czy
to rodzimych czy zagranicznych mistrzów.
Do popełnienia felietonu, tym razem w takim temacie, natchnęły mnie
sytuacje, które rozegrały się w dwóch na pozór niezależnych środowiskach, ale mające wspólny mianownik. W PZKite, nazwijmy to delikatnie, „przepychanki” dotyczące zmiany regulaminu w kontekście startu
obcokrajowców w mistrzostwach Polski oraz, a może przede wszystkim, sytuacje w rozgrywanych w ostatnich sezonach mistrzostwach
Polski w surfingu i SUP, dotyczące tej samej kwestii.
Obserwuje bowiem pewną manierę, a może bardziej przypadłość organizatorów, polegającą na dopuszczaniu do zawodów czy regat rangi
mistrzostw Polski, obcokrajowców, czyli formalnie rzecz ujmując, zawodników bez polskiego obywatelstwa.
Od dawna działam w strukturach PZKite, m. in. w komisji sportu, która właśnie zajmuje się ustalaniem regulaminów. Startowałem i czasem jeszcze startuje w niektórych zawodach (również surf). Wydaje
mi się, że mogę mieć w związku z tym szersze spojrzenie na to zagadnienie, a sprawa tylko na pozór wydaje się banalnie prosta i oczywista - mistrzostwa Polski wygrywa najlepszy zawodnik, może być
to również obcokrajowiec, zdobywając nagrody rzeczowe, finansowe
oraz tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, natomiast tytuł mistrza
Polski przyznawany jest pierwszemu, najlepszemu Polakowi. Takie
rozwiązania praktykowane są i sprawdzają się w takich dyscyplinach
jak biegi, narciarstwo, a nawet żeglarstwo w przypadku wyścigów
floty. Nie może mieć to jednak zastosowania w konkurencjach, w których rywalizacja odbywa się systemem pucharowym, a tak jest właśnie w przypadku freestyle kiteboarding oraz surfingu. I tu sprawa
się komplikuje, pojawia się problem, bo jak się okazuje nie wszyscy
to rozumieją.
Ale po kolei, w Polskim Związku Kiteboardingu (PZKite) temat ten był
„wałkowany” od co najmniej 4 lat, od momentu w którym w zawodach
pucharu Polski oraz mistrzostwach Polski zaczął startować zawodnik
zza oceanu, którego umiejętności znacznie przewyższały poziom lokalnych riderów. Nie mieli oni żadnych szans w bezpośredniej rywalizacji, co w konsekwencji wykazało końcowy wynik rywalizacji. Temat
niby został załatwiony odpowiednimi zapisami w regulaminie 3 lata
temu, ale wraca jak bumerang - co sezon.
Jeżeli chodzi o drugą dyscyplinę wywołaną do tablicy, czyli surfing, to
w Polsce, koledzy surferzy idą tą samą drogą, i są w miejscu w którym
kiteboarding był jakieś 15lat temu. Dziwię się, że nie wyciągają wniosków
z działań starszych kolegów, tym bardziej, że struktury w polskim surfingu tworzone są także przez kilka osób, które kiedyś współtworzyły polski kiteboarding, ale nie o tym ten felieton... Surfing w Polsce rozwija się
w szalonym tempie, z sezonu na sezon powstaje coraz więcej szkółek,
co za tym idzie, jest coraz więcej osób na spotach, więcej zawodników
startujących w zawodach. Młodzi polscy zawodnicy reprezentują coraz
wyższy poziom, dobijając się do światowej czołówki, co jest zadaniem
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ekstremalnie trudnym. Mam jednak wrażenie, a nawet pewność, że organizatorzy mistrzostw Polski nie ułatwiają im tego zadania.
Co prawda tegorocznych Mistrzostw Polski w surfingu nie wygrał obcokrajowiec (3. miejsce zawodnika z Australii), ale nie zmienia to faktu,
że udział zawodników z zagranicy, m. in. Australii, RPA, Estonii czy Portugalii (mistrzostw Polski SUP) namieszał w końcowej klasyfikacji. Pojawią się zapewne argumenty, że przecież formuła zawodów z dopuszczeniem obcokrajowców zwiększa prestiż imprezy - sponsorzy mają
czym się pochwalić, media o czym pisać, a publika co oglądać, robi się
egzotyczne w naszym szarym, deszczowym kraju, poziom sportowy
wzrasta, itd. Być może racja, ale nie może odbywać się to kosztem
polskich zawodników. Jeszcze raz podkreślam - nie w zawodach rangi
mistrzostw Polski i dyscyplinach, które rozgrywane są systemem pucharowym. Każde inne zawody tak, ale nie jedna impreza w sezonie,
która wyłania mistrza Polski.
System pucharowy już sam w sobie jest mało wymierny, szczególnie
w krajach, w których poszczególne dyscypliny dopiero budują swoje
sportowe struktury, tak jak dzieje się to w przypadku np. polskiego surfingu. Pojawia się problem rozsądnego rozstawienia zawodników, tak
aby najlepsi nie wpadli na siebie we wstępnej fazie rywalizacji. Udział
obcokrajowców, którzy często przewyższają umiejętnościami krajowych zawodników, komplikuje sprawę i wypacza wynik sportowej
rywalizacji mającej wyłonić MISTRZA POLSKI, czyli najlepszego Polaka. Dla zawodników zajęcie czołowego miejsca w imprezie tej rangi,
a tym bardziej wywalczenie tytułu mistrzowskiego, przekłada się m.in.
na kontrakty sponsorskie, które w konsekwencji umożliwiają szybszy,
bardziej profesjonalny rozwój danego zawodnika.
Surfing dołączył do dyscyplin olimpijskich, kiteboarding nieustannie
pretenduje. Za chwilę będzie potrzeba stworzenia profesjonalnych
struktur, wyłonienia kadry Polski. Zajęcie odpowiednio wysokiego miejsca w mistrzostwach Polski jest jednym z faktorów gwarantujących
udział zawodnika w kadrze polski, a co za tym idzie wsparcie państwa
w jego dalszym rozwoju sportowym. Tak dzieje się już w kiteboardingu,
za chwilę to samo będzie dotyczyć polskiego surfingu.
Na koniec, chciałbym jedną rzecz jasno doprecyzować, znam większość zawodników, i wiem, że nie chodzi im w tej całej historii o nagrody rzeczowe, czy finansowe, ale o uczciwą rywalizację w celu zdobycia
tytułu mistrza Polski, na który większość z nich pracuje i trenuje latami.
Także, szanowni organizatorzy, taki mały apel, idźcie po rozum do głowy i przestańcie przekładać szeroko rozumiane interesy sponsorsko-medialne nad partykularne potrzeby zawodników.
Dziękuję awansem, również w imieniu zawodników.

Tomek Janiak
wrzesień - październik 2017
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TOMEK JANIAK
czołowy polski kitesurfer i jeden
z pierwszych sportowców uprawiających tę dyscyplinę w naszym kraju. Zaliczany do grona
najbardziej utytułowanych zawodników globu: aktualny Mistrz
Europy Masters i Wicemistrz
Świata Masters w kategorii kiterace (najszybsza klasa żeglarska
na świecie), a także Mistrz Polski
Masters. Trener kadry Polski.
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PUCHAR AMERYKI

WIELKI POWRÓT JEDNEGO KADŁUBA
MACIEJ CYLUPA

~

Puchar Ameryki to najstarsze, najważniejsze i najbardziej prestiżowe regaty
żeglarskie na świecie, rozgrywane od
1851 kiedy to amerykańska fregata
America pokonała flotę jachtów
brytyjskich podczas regat wokół
wyspy Wight. Puchar zgodnie z wolą
zwycięzców został przekazany do New
York Yacht Club i stał się przechodnim
nazywanym „Pucharem Ameryki”. Od
tego momentu każdy klub mógł rzucić
wyzwanie poprzedniemu zwycięzcy,
stać się tzw. „Challengerem” i spróbować go zdobyć. Ostatni raz wyścig na
jednokadłubowcach rozegrano w 2007
roku w Walencji podczas 32 edycji
regat, kiedy to obrońca pucharu, szwajcarski team Alinghi obronił go w finale
przeciw załodze Nowozelandczyków.

ERA KATAMARANÓW
Wielokadłubowce pojawiły się
w roku 2010, gdy po długich sporach
i bataliach sądowych prawo do bycia
„challengerem” wywalczył zespół
amerykański z klubu Golden Gate
z San Francisco z milionerem Larry
Ellisonem na czele. Klub w atmosferze
skandalu i kłótni, wykorzystując nie12

fot. Thierry Martinez

fot. Ricardo Pinto

Wszystko wskazuje na to, że w 2021 najbardziej prestiżowe
regaty żeglarskie o Srebrny Dzbanek odbędą się ponownie na
jachtach jednokadłubowych. A to oznacza powrót do tradycji
tych regat. To krok wstecz, czy też w przód – zastanawia się
Maciej Cylupa.

precyzyjne przepisy wystawił do walki wielki
trimaran (jacht trzykadłubowy) ze sztywnym
żaglo-płatem… Szwajcarzy, starając się
odpowiedzieć na wyzwanie Amerykanów, wystartowali na wielkim katamaranie, ale mimo
tego wyraźnie przegrali 2-0. Była to parodia
regat, ale nie pierwsza i chyba nie ostatnia
w Pucharze Ameryki.
Potem na szczęście uczestnicy regat doszli
do porozumienia, przepisy bardziej uszczegółowiono i kolejna edycja w 2013 roku odbyła
się na katamaranach AC72, ale w gronie
pretendentów zobaczyliśmy tylko … 3 syndykaty. Tak niska frekwencja spowodowana była
ogromnymi kosztami budowy i utrzymania

zaawansowanych technologicznie wielkich
latających katamaranów, na które pozwolić
mogły sobie tylko nieliczne zespoły. Budżety
szacowano w setkach milionów dolarów, a co
gorsza różnice sprzętowe były tak ogromne,
że emocje ograniczały się do startu i to nie
zawsze… Bo, start już nie był ustawiony
klasycznie pod wiatr, a był sprintem na
półwietrze do pierwszej boi zwrotnej. Wygrali
Amerykanie 9-8 z Nowozelandczykami, po
wygraniu 8 wyścigów z rzędu gdy przegrywali
już 1-8. W ostatniej fazie regat trwających
prawie 2 miesiące Amerykanie zmienili taktyka
oraz wprowadzili usprawnienia konstrukcyjne
i w ten sposób zyskali przewagę nad przeciwnikiem.

wrzesień - październik 2017
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To czym wyróżniła się ta edycja pucharu,
to nowoczesne relacje w mediach, które
spowodowały że oglądało się te wyścigi
z dużym zainteresowaniem. Ostatnia, tegoroczna edycja to już 5 pretendentów (dwóch
wycofało się przed startem eliminacji),
dużo ciekawsze wyścigi w eliminacjach,
super szybkie katamarany (mniejsze, bo już
długości 50 stóp), fantastyczna realizacja
telewizyjna z wykorzystaniem najnowszych
technologii i doskonałych grafik ilustrujących rywalizację. No i w końcu wygrany
finał przez Nową Zelandię z kolarzami na
pokładzie.

Maciej Cylupa
organizator zawodów
z cyklu Polish Match Tour
oraz Polskiej Ekstraklasy
Żeglarskiej, jeden
z czołowych znawców match
racingu w Polsce

Świat odetchnął z ulgą, wreszcie wyrwano
Puchar z rąk Larrego Ellisona i zaczęły się
spekulacje co zrobią Nowozelandczycy i nowy
„challenger” czyli włoski zespół Luna Rosa.

POWRÓT FINEZJI

fot. Ricardo Pinto

Po wypowiedzi szefa włoskiego zespołu
Patrizio Bertelliego już chyba wiemy co
zrobią, choć musimy poczekać do oficjalnej
publikacji tzw. protokołu do listopada. Ale
załóżmy, że będą to jachty jednokadłubowe.
Dziwne? W chwile po zakończonych sukcesem tegorocznych regatach na Bermudach
mamy kolosalną zmianę. Po regatach, które
nawet najwięksi sceptycy musieli ocenić za
super widowisko, które ustawiło poprzeczkę
dla innych wydarzeń żeglarskich bardzo
wysoko. I od razu świat podzielił się na 2
obozy za i przeciw. Czy to dobra decyzja,
czy zła, czy to rozwój czy powrót do klasyki,
czy puchar zyska czy straci? Jeden z poczytniejszych portali zrobił sondę i wynik był
ciekawy: 80% za jednym kadłubem, a tylko
20% za dwoma! A więc jednak wygrywa
tradycja, a może nostalgia…?
Czy będą to klasyczne jednostki czy wyposażone w skrzydła - foile latające maszyny
tego nie wiemy, ale raczej będą skrzydła.
Czemu? Wróćmy do tego na koniec. Na dzisiaj na pewno już możemy powiedzieć że:
- będzie bardziej klasycznie, match racingowo niż dotychczas
- do łaski wróci bardziej zaawansowana
taktyka na wodzie
- będzie więcej walki jachtów blisko siebie,
a to może być widowiskowe bo...
- ... inaczej ciężko będzie przebić widowiskowość tegorocznej edycji, choćby z uwagi na
prędkości i dynamikę katamaranów.
Czy to jest krok w przód czy w tył? nie wiem,
ale ja się cieszę i wierzę, że klasyczne, wy-
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magające więcej taktyki i finezji łódki wrócą
do łask. Może spowoduje to, że w polskich
regatach match racingowych Polish Match
Tour czy Sopot Match Race i nie tylko, znów
zobaczymy wielkie gwiazdy światowego
match racingu, które od czasu wprowadzenia katamaranów do Pucharu Ameryki,
a potem do World Match Racing Tour (czyli
meczowych Mistrzostw Świata) praktycznie przestały pływać w klasycznym match
racingu. Skoncentrowały się na katamaranach, a klasyczne mecze przeżywały i wciąż
przeżywają kryzys frekwencji i brak gwiazd….

DOBRY SYGNAŁ DLA MATCH
RACINGU
Czy będzie taniej? Start jednego zespołu
w tegorocznej edycji kosztował łącznie
minimum kilkadziesiąt milionów dolarów (np.
Brytyjczycy wydali ok. 100 mln USD), a Amerykanie mając największy budżet wydali pewnie
kilkaset… Przewiduje się, że następna edycja
ma być 2 – 3 krotnie tańsza. Koszty, a zatem
bariera startu powinna być niższa, a to
powinno spowodować udział większej liczby
zespołów. A o to przecież chodzi, gdzie czasy
gdy na starcie eliminacji pretendentów (Louis
Vuitton Cup) do stania się „challengerem” i
walki o Puchar stawało 11 zespołów?
Czy będzie nam brakować pedałujących
z zamkniętymi oczami kolarzy lub kręcących non stop młynkowych? Może trochę,
... ale i tak ktoś tą hydraulikę sterującą płetwami, skrzydłami i żaglami musi napędzać
więc może pojawią się znowu.
Mówi się, że postępu się nie zatrzyma, ale
może właśnie powrót na jeden kadłub będzie impulsem do rozwoju żeglugi na takich
jachtach, tak jak był impulsem i doskonale
rozwinął technologie skrzydeł i technikę żeglugi na katamaranach? Na pewno kolejne
regaty nie mogą odbyć się na jachtach dużo
wolniejszych niż tegoroczne, bo po prostu
będzie nudno, więc jesteśmy chyba skazani
na skrzydła. Zresztą takie konstrukcje już
są znane, choćby z ostatnich regat dookoła
świata Vendee Globe.
Tak więc wybór jednokadłubowców to
chyba jednak taki mały kroczek w tył, aby za
chwilę zrobić wielki krok albo wiele kroków
na przód. I tego wszystkim i sobie życzę, bo
tęsknie za klasycznym startem, dial-upem
i walką na zwroty na trasie, choć może
w trochę większym tempie niż w klasycznym match racingu.
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MISTRZOSTWO ORC
DLA SKANDYNAWÓW
HALINA KONOPKA / FOT. ROBERT HAJDUK

Żeglarskimi mistrzami Europy zostały fińskie jachty „Blue
Nights” oraz „Xini Freedom”, także szwedzki „Pro4u/Malin”.
Żeglarze z 12 krajów klasyfikowani byli w trzech kategoriach.
Najlepsza polska jednostka – „Dancing Queen” - skończyła
z 11. lokatą.

– Gratuluję wszystkim zwycięzcom, gratuluję wam, że braliście udział w tych zmaganiach – powiedział do zgromadzonych prezes PZŻ. – To najważniejszy aspekt nie tylko
żeglarstwa, ale w ogóle sportu. Szczególnie
byłem szczęśliwy widząc, jak mistrzostwa
w żeglarstwie morskim pod 20 latach wróciły do Polski. Myślę, że to nasz pierwszy krok
w rozwoju żeglarstwa morskiego i na tym nie
poprzestaniemy.
W Mistrzostwach Europy prowadzonych
było kilka klasyfikacji. W klasyfikacji ogólnej
żeglarskimi mistrzami Europy w klasie C
zostali Szwedzi na jachcie „Pro4u/Malin”.
Miejsce drugie zajęli Estończycy na jachcie
„Karaiina II”, a trzecie ich rodacy na jachcie
„Sugar 2”. Najlepsza polska załoga płynąca
na jachcie „GoodSpeed” ze sternikiem Łukaszem Trzcińskim była trzynasta.
– Jesteśmy totalnie szczęśliwi – powiedział
po odebraniu nagrody skipper „Pro4u/Malin”,
Patrik Forsgren. – Świetne regaty, znakomici
zawodnicy, należy pochwalić organizatorów
imprezy, którzy spisali się bardzo dobrze.
Trasy wyścigów były świetnie ułożone. Możliwe, że deszczu było trochę za dużo, ale za
to pogoda ostatniego dnia była znakomita.
Dziś mieliśmy bardzo dobry dzień, pierwszy
wyścig wygraliśmy, w drugim byliśmy na
czwartym miejscu. Wczoraj mogliśmy pewnie więcej popracować, popełniliśmy trochę
błędów, ale ogólnie pływało nam się świetnie.
Wracamy do domu bardzo zadowoleni.
W klasie B mistrzowski laur zdobyli Finowie
na jachcie „Xini Freedom”. Druga lokata przypadła Niemcom ścigającym się na jachcie
„Dockenhunden”, a trzecia Estończykom
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Zbigniew „Gutek” Gutkowski:

pływający na jachcie „Premium”.
Najlepsi Polacy, na jachcie „Oiler.pl”
ze skipperem Zbigniewem Gutkowskim zajęli 21 miejsce.
W klasie A zwyciężyła fińska
ekipa na jachcie „Blue Nights”. Jestem bardzo szczęśliwa, gdyż
mistrzostwa stały na bardzo
wysokim poziomie - mówi Tea
Ekengren-Sauren, wykazując się
bardzo równą formą. We wszystkich punktowanych wyścigach
zajmowała miejsca 1-2, a dopiero
ostatni bieg potraktowały nieco
ulgowo, osiągając na metę na 6.
Pozycji. Drugą lokatę zajęli Duńczycy na jachcie „Tarok VII”, a trzecie
W ŚLIZGU!
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Niemcy pływający na „Sportfreund”.
Najlepsza polska ekipa w tej klasie
to załoga jachtu „Dancing Queen”
z Jerzym Matuszakiem, która zajęła
11 lokatę.
Nowością w mistrzostwach była
klasyfikacja drużynowa. Były
w niej uwzględniane tylko te nacje,
które zgłosiły do niej swoje teamy.
Puchar Narodów ostatecznie
trafił do Estonii, która nieznacznie
wyprzedziła Niemców i Duńczyków.
Polacy okazali się bardzo gościnni,
w tej, jak i wszystkich pozostałych
klasyfikacjach, zajmując lokaty 5,
6 i 7 w Pucharze Narodów. Regaty
przez cztery dni gościł Gdańsk.

wrzesień - październik 2017

Mistrzostwa Europy ORC jako
event przygotowane były
na wysokim europejskim
poziomie, naprawdę nie mamy
się czego wstydzić. Natomiast
sportowo można powiedzieć,
że byliśmy bardzo gościnni.
Były to bardzo słabe regaty
w wykonaniu polskich załóg.
Sam brałem udział, jest z czego
wyciągać wnioski. Miejsca,
które zajęliśmy pokazują naszą
aktualną pozycję w regatach
ORC na świecie. Nie zarzucam
nikomu braku umiejętności, bo
nie o to chodzi. Zawiódł sprzęt.
Niestety, na takich jednostkach
jak chociażby mój Olier, ciężko
rywalizować z czołówką.
Technologii umiejętnościami
niestety się nie przekroczy.
To był dla nas organizacyjny
sprawdzian, który moim
zdaniem zaliczyliśmy wzorowo
i spora lekcja regatowego
doświadczenia.
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TRZEBIEŻ
BRAKUJĄCE OGNIWO
SZLAKU ŻEGLARSKIEGO
ANDRZEJ KRAŚNICKI JR

Unijne fundusze to nie wszystko. Dopiero
po personalnych roszadach realne staje się
podniesienie z ruin przepięknie położonego
ośrodka żeglarskiego w Trzebieży nad Zalewem
Szczecińskim.
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Symbol upadku Centralnego Ośrodka
Żeglarstwa w Trzebieży unosi się spokojnych wodach tego portu, tuż koło nabrzeża,
które może się zawalić. To słynnych jacht
„Śmiały”. W latach 1965-1966 pod dowództwem kpt. Bolesława Kowalskiego opłynął
Amerykę Południową, a w 1970 dowodzony
przez kpt. Andrzeja Rościszewskiego Islandię z zachodu na wschód. Dziś, stalowy, 18
metrowy kadłub jest pozbawiony masztów.
Na lewej burcie atakuje go rdza. Tuż obok
w podobnym stanie kołysze się „Jurand” jacht-bliźniak, mniej sławny, ale nie mniej
zasłużony dla polskiego żeglarstwa.

MANEWR TRZEBIESKI
Centralny Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego
w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim
przez dziesięciolecia uchodził za najlepszą
szkoła żeglarstwa morskiego w Polsce.
- W 1971 roku byłem tam na kursie na
stopień Jachtowego Sternika Morskiego wspomina Jerzy Kuśmider, działacz żeglarski z Vancouver, armator jachtu „Varsovia”,
który na temat Trzebieży zrealizował krótki,
sentymentalny film. Wspomina na nim
„słynne trzebieskie podejście”, zwane też
„manewrem trzebieskim”. To podejście do
kei na żaglach z wiatrem i w odpowiednim
momencie wykręcenie pod wiatr, wyhamowanie łódki i założenie cum.
- Jacht podchodził dziobem, kręcił kółko,
człowiek z rufy wyskakiwał na ląd, a jacht
dziobem dochodził do bojki - opisuje to
Kuśmider.

~
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Kapitańskie patenty zdobyła tu znakomita
większość uznanych w kraju i w świecie
polskich żeglarzy. W czasach świetności
ośrodka na jedno miejsce na kursach
manewrowych czekało tu nawet dziesięciu
chętnych, a wspomniany „manewr trzebieski”, na stałe wszedł do podręczników
szkoleniowych.
Problemy z portem w Trzebieży wyszły
na jaw, gdy 2011 roku PZŻ wydzierżawił
go fimie „Smart”. Nowy gospodarz bardzo
szybko stwierdził, że stan techniczny tego
co przejął jest tragiczny. W najgorszym
stanie okazało się nabrzeże północne, które
mogło w każdej chwili runąć. Na dodatek
okazało się, że port nie był pogłębiany,
co uniemożliwiało korzystanie z niego
większym jednostkom. Dzierżawca wyłożył
na inwestycje około 2 mln, także na remont
żaglowca „Kapitan Głowacki”. Zażądał też
od PZŻ, by jako właściciel też zainwestował w infrastrukturę, a później by zwrócił
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wyłożone pieniądze. Związek twierdził
z kolei, że dzierżawca zapoznał się ze stanem technicznym majątku i zdawał sobie
sprawę jakie ponosi ryzyko, w wydatki były
po prostu związane ze zwykłą eksploatacją. Sprawa trafiła do sądu. Ostatecznie
spółka dzierżawcy upadła, a port wrócił pod
skrzydła PZŻ.
Światełko w tunelu pojawiło się w kwietniu
2016 roku. Podpisany został wówczas list
intencyjny pomiędzy Polskim Związkiem
Żeglarskim - właścicielem terenu i Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim. List zakładał powołanie
przez oba podmioty fundacji, która miała
zająć się odbudową portu. Fundacja Port
Jachtowy Trzebież powstała jesienią 2016
roku i złożyła wniosek o dofinansowanie
niezbędnych inwestycji w porcie z unijnych
funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 20 lutego 2017 roku Urząd
Marszałkowski ogłosił, że projekt znalazł
się na liście i otrzyma dofinansowanie
w ramach kontynuacji projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów
turystycznych Pomorza Zachodniego”
(sieć kilkunastu marin i przystani powstała
z funduszy na lata 2007-2013). Poinformowano, że fundacja otrzyma w ramach
dofinansowania na modernizację portu
w Trzebieży blisko 2,865 mln zł, natomiast
całkowita wartość projektu wyniesie prawie
6,227 mln zł.
PZŻ wyłoży na to przedsięwzięcie 2,197 mln
zł, w formie pożyczki na okres dwudziestu
lat, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
kwalifikowanych w wysokości 1,910 mln
zł, oraz kosztów niekwalifikowanych netto
w kwocie 286 tys. zł. Ponadto PZŻ udzieli
pożyczki w wysokości 1,164 mln zł na
pokrycie kosztów podatku VAT.

JAKA MA BYĆ
TO MODERNIZACJA?
Problem polegał na tym, że mający wyłożyć
gotówkę Polski Związek Żeglarski nie miał
już wówczas pełnej kontroli nad fundacją.
Było to pokłosie zmian PZŻ. 23 kwietnia
nowym prezesem został Tomasz Chamera.
Tymczasem w radzie fundacji Port Jachtowy Trzebież pozostał były prezes związku,
Wiesław Kaczmarek.
Obecnie sytuacja jest już inna. Miejsce
Kaczmarka w radzie zajął Jacek Pietraszkiewicz - aktualny skarbnik Polskiego
Związku Żeglarskiego. Jest też nowy prezes
fundacji. To Marek Stawiszyński - zastępca
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komandora Yacht Klub Polska Gdynia. Wiceprezesem została Elżbieta Mitura, która
zastąpiła Włodzimierza Kotwasa - byłego
działacza SLD, powiązanego tym samym
z Wiesławem Kaczmarkiem (ministrem
skarbu w czasach SLD).
- Sprawy personalne są już uporządkowane - krótko kwituje te roszady Zbigniew
Zalewski, prezes Zachodniopomorskiego
Okręgowego Związku Żaglarskiego.
Po zmianach rada fundacji przyjęła wytyczne do projektu modernizacji portu. Baseny
zostaną pogłębione do minimum 2,5 m.
Falochron północny zostanie przedłużony,
by wchodząca fala mogła się od niego
odbić. Basen A - sąsiadujący z budynkiem
- będzie basenem technicznym, reprezentacyjnym i postojowym dla największych
jachtów zanurzeniu powyżej 2,5 m. Basen
B będzie typowym basenem postojowym,
wyposażonym w wodę i prąd. Wybudowany
zostanie pirs falochronowy dla basenu B.
Nabrzeże północne - dziś grożące zawaleniem i wyłączone użytkowania - będzie
całkowicie rozebrane i postawione od nowa.
Powstanie zaplecze sanitarne. Plac do
zimowania jachtów zostanie oczyszczony
i utwardzony. Więcej na razie zrobić nie
można, bo roszczenia do części tego terenu
ma gmina Police.
- Jeszcze we wrześniu ogłoszone zostaną
przetargi w formule zaprojektuj i zbuduj - zapowiadał w sierpniu Zbigniew Jagniątkowski z rady fundacji. - W środku sezonu 2018
część inwestycji zostanie już zrealizowana,
całość do końca przyszłego roku.
Zarówno Jagniątkowski jak i Zalewski nie
kryją, że będzie to tylko pierwszy etap prac.
Na gruntowną modernizację czeka m.in.
budynek stojący u wrót portu.
- Trzebież to brakujące ogniwo Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - mówi
Jagniątkowski, inicjator powstania owego
szlaku.

POD PATRONATEM
MARSZAŁKA
Inwestycji mocno kibicuje Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, a prywatnie żeglarz.
W sierpniu zaprosił do Trzebieży prezesa
PZŻ Tomasza Chamerę.
- Ośrodek w Trzebieży trzeba doprowadzić
do stanu użyteczności. Konieczna jest sze-
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roka współpraca Związku Żeglarskiego m.in. z władzami lokalnymi. Chcemy ten kurz posprzątać - deklarował
Geblewicz. - Przy mądrym prowadzeniu można połączyć i misję związaną
z popularyzowaniem żeglarstwa
wśród młodzieży, i biznes. Jak jest
dobra wola, to wiele uda się zrobić.

dzić ośrodek z trudnej historii
- odparł Chamera. - Osobiście
wywodzę się za środowisk
sportowych, ale widzę i doceniam
rolę żeglarstwa turystycznego.
Jest ono niezbędne do obudowania atmosfery i klimatu wokół
Trzebieży.

Marszałek namawiał PZŻ do większego zaangażowania się w ratowanie
tego miejsca.

Mimo nie najlepszych warunków,
żeglarze nie mijają portu. W sierpniu
cumowało w nim kilkanaście
jednostek. O walorach Trzebieży
świadczy też zapełnienie sąsiedniego portu administrowanego przez
Urząd Morski w Szczecinie.

- Wierzymy, że dzięki powołaniu
Fundacji Port Jachtowy Trzebież
uda nam się sprawnie wyprowa-

wrzesień - październik 2017

\

W ŚLIZGU!

WYDARZENIA

Z GDAŃSKA
DO ALGIERII
HALINA KONOPKA

„El Mellah” to nowoczesna fregata zamówiona przez Marynarkę Wojenną Algierii, a zarazem
największy żaglowiec zbudowany w Polsce. Wykonawcą jest gdańska stocznia Remontowa
Shipbuilding, a konstruktorem Zygmunt Choreń, twórca „Daru Młodzieży”.
Żaglowiec „El-Mellah”, czyli po arabsku „żeglarz” budowany
w Remontowa Shipbuilding dla Wyższej Szkoły Morskiej Algierii
ma 110 m długości i 14,5 m szerokość, a najwyższy maszt ma 54
m wysokości. Powierzchnia ożaglowania jednostki to 3000 m kw.
Jednostka przygotowana jest do przyjęcia 222 osób załogi, w tym
120 kadetów i kadetek. Autorem koncepcji i projektu technicznego
statku jest Zygmunt Choreń, konstruktor słynnego „Daru Młodzieży”. W lipcu na polskich wodach terytorialnych odbyły się pierwsze
próby morskie jednostki.
- Próby żaglowca rozłożone zostały na dwa etapy. W pierwszym
przeprowadzono testy osiągów i charakterystyk manewrowych
oraz próby napędów i urządzeń. Kolejne próby rozpoczęły się
w sierpniu i trwać będą do końca września – mówi Aleksandra
Tesmer, Manager ds. Promocji i Reklamy, Remontowa Shipbuilding. - Aktualnie sprawdzana jest dzielność morska jednostki
pod żaglami. Uczestniczący w próbach członkowie załogi mają
okazję poznać jednostkę przed jej finalnym odbiorem i rozpoczęciem pierwszego, samodzielnego rejsu do portu macierzystego.
Wszystkie przeprowadzone do tej pory testy przebiegły pomyślnie.
Żaglowiec będzie eksploatowany na wszystkich dostępnych
akwenach świata z wyłączeniem strefy polarnej w okresie zimy
polarnej. Trzymasztowa fregata służyć będzie kadetom Wyższej
Szkoły Morskiej Algierii w doskonaleniu rzemiosła morskiego
i nawigacyjnego. Dodatkowo, jak większość statków żaglo-
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wych, pełnić będzie funkcje reprezentacyjne, a także brać udział
w zawodach i regatach międzynarodowych. Poza budową statku,
kontrakt obejmuje również przeszkolenie pierwszej załogi jednostki, które prowadzone jest we współpracy z Akademią Morską
w Gdyni.
- Sześciomiesięczny program edukacyjny składający się z części
teoretycznej oraz praktycznej obejmuje kilkutygodniowy rejs na
Darze Młodzieży, a zakończy się na pokładzie algierskiej fregaty –
dodaje Aleksandra Tesmer.
Żaglowcem „El Mellah”, który wciąż pływa pod polską banderą, dowodzi kapitan Krzysztof Kocyba (były komendant „Daru
Młodzieży”). Po wyczerpaniu programu szkoleniowego, „El Mellah”
z algierską załogą, popłynie do kraju. Co ciekawe, było to tysięczne wodowanie w Remontowej. Kiedy możemy się spodziewać
kolejnych wodowań dla zagranicznych inwestorów?
- Zgodnie z przyjętym planem budowy, kolejnym, zwodowanym
na przełomie 2017/2018 roku statkiem będzie prom pasażersko-samochodowy budowany dla brytyjskiego armatora Transport for
London. W przyszłym roku zwodowanych zostanie 10 jednostek
różnych typów – zapowiada Aleksandra Tesmer.
Jednostka ma wypłynąć z Gdańska na przełomie października
i listopada.
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POLACY VS FASTNET
KLAUDIA KRAUSE

Według oficjalnych wyników regat Rolex Fastnet Race 2017,
team Selma Racing uplasował się na 31 pozycji w swojej klasie
IRC 1 na 61 klasyfikowanych oraz zajął 92 miejsce w klasyfikacji
generalnej wśród ostatecznie sklasyfikowanych 312 jednostek
jednokadłubowych, w tym 24, które nie ukończyły wyścigu. Jest
to zarazem najlepszy wynik polskiej załogi w tych prestiżowych
regatach. Załoga Selma Racing, zaliczyła wcześniej bardzo udane
starty w regatach kwalifikacyjnych. W Fastnet Race, startując
na zastępczej, poznanej 2 dni przed startem jednostce, zespół
znalazł się w górnej 1/3 stawki wszystkich uczestników regat.
- Po zakończeniu regat możemy już powiedzieć, że na pewno
popełniliśmy kilka błędów, mieliśmy problem z zerwanym fałem
i jego wymianą oraz na kilka godzin „zaparkowaliśmy” w bezwietrznej strefie blisko brzegu. Nie do końca poznaliśmy wszystkie słabe punkty oraz mocne strony naszego zapasowego jachtu.
Tak na prawdę uczyliśmy się na bieżąco. Warto wspomnieć,
że okrążając latarnię Fastnet, czyli przy brzegu Irlandii byliśmy
klasyfikowani na 186 miejscu i w ciągu następnej doby udało się
przesunąć w kolejności do przodu o prawie 100 jachtów. Biorąc
pod uwagę wszystkie okoliczności i trudności z jakimi musieliśmy
się zmagać - 31 miejsce w klasie IRC 1, 13 w dywizji IRC 1 A,
i 92 w klasyfikacji generalnej to raczej niezły wynik – mówi Artur
Skrzyszowski, skipper Selma Racing.
W wyścigu wzięły udział również inne polskie załogi. Yacht Club
Sopot pod dowództwem Mateusza Kusznierewicza na jachcie
Monster Project w klasie IRC Zero zajął 20 miejsce na 25 jachtów
i 210 miejsce w klasyfikacji generalnej, Szymon Kuczyński na
Errislannan uplasował się na 242 pozycji, a Tomasz Kosobucki
(Fujimo) zajął 287 miejsce.
- Dla większości osób będących na pokładzie Monster Project był
to pierwszy Fastnet, jak i pierwszy w ogóle 600 milowy wyścig.
Dla mnie również. Wszyscy jesteśmy z niego bardzo zadowoleni
przede wszystkim dlatego, że obeszło się bez większych niespodzianek i przygód zarówno ze sprzętem jak i z załogą. Najważniejsze jednak, że zajęliśmy znakomite miejsce na mecie. Przed
startem założyliśmy sobie miejsce w pierwszej dwudziestce, ale
również wiedzieliśmy, że będzie to bardzo ciężkie do wykonania.
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fot. Ian Roman

Selma Racing to najlepszy zespół
spośród polskich jednostek
jednokadłubowych w Rolex Fastnet
Race (92 miejsce). Na uwagę
zasługuje też polski jacht R-Six,
który w oddzielnej klasyfikacji Mocra Multihull wśród 8 jachtów
wielokadłubowych zajął 2 miejsce!

Udało się i dlatego cała załoga jest bardzo zadowolona – podkreśla Mateusz Kusznierewicz.
W oddzielnej klasyfikacji w klasie wielokadłubowców Mocra
zespół regatowy prowadzony przez Roberta Szustkowskiego na
katamaranie R-Six wywalczył drugie miejsce. Polacy ustąpili tylko
trimaranowi Concesine 10, który pokonał trasę o długości 605 mil
morskich (1120 km) w najkrótszym czasie spośród wszystkich
jachtów.
- Regaty Fastnet były dla nas najważniejszą imprezą w tym sezonie – skomentował skipper załogi Robert Janecki. - Wcześniejsze
starty na Karaibach były etapem przygotowawczym. Bardzo
cieszymy się z drugiego miejsca. Pokonała nas tylko jedna,
o wiele szybsza łódka. Udało nam się popełnić niewiele błędów.
Poprzednie starty i zgranie załogi pozwoliły wykorzystać potencjał
jachtu. Chwilowe prędkości, które osiągaliśmy w drugiej części
wyścigu płynąc z wiatrem, sięgały 27 węzłów, co jest bardzo
dobrym wynikiem, jak na jacht tej klasy. Cisnęliśmy naprawdę na
maksa, na 100 proc, a może nawet więcej! - dodaje.
The Fastnet Race obok regat Sydney to Hobart zaliczany jest do
najtrudniejszych i najważniejszych wyścigów morskich świata.
Jego trasa wiedzie przez cieśninę Solent wzdłuż południowego
wybrzeża Anglii, Kanał Angielski, Morze Celtyckie, aż do słynnej
irlandzkiej skały Fastnet. Trasa liczy łącznie 608 mil morskich,
a meta usytuowana jest w Plymouth. Regaty Rolex Fastnet Race
rozgrywane są co dwa lata począwszy od 1925 roku. W tegorocznej 47. edycji startowała rekordowa liczba 368 łodzi i ponad 2 700
żeglarzy z 29 krajów ze wszystkich kontynentów. Organizatorem
regat jest Royal Ocean Racing Club (RORC) z siedzibą w Londynie.

wrzesień - październik 2017
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BENDYK
ŚWITAJSKA
SAILING

TYMEK BENDYK:
- WICEMISTRZ ŚWIATA W KLASIE A
- PONAD 15 LAT DOŚWIADCZENIA
W ŚCIGANIU SIĘ NA KATAMARANACH
- CZŁONEK KADRY NARODOWEJ
W KLASIE 49ER
- TYTUŁ MGR INŻ. FIZYKI TECHNICZNEJ

Po wieloletnich staraniach udało się
stworzyć pierwszą w historii polską załogę
w olimpijskiej klasie Nacra 17. Cel jest
prosty - Tokio 2020.

ANIA ŚWITAJSKA:
- DRUGA ZAWODNICZKA NA ŚWIECIE
W KLASIE A
- PONAD 6 LAT DOŚWIADCZENIA
NA KATAMARANACH
- WIELE KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH
SUKCESÓW
- ABSOLWENTKA AKADEMII ŻEGLARSTWA –
CATAMARAN YOUTH TEAM POLAND

~
~

2018

GŁÓWNE CELE:
- MISTRZOSTWA ŚWIATA, NACRA 17, AARCHUS, DANIA
- PUCHAR ŚWIATA, NACRA 17, KIEL, NIEMCY
- MISTRZOSTWA ŚWIATA A-CLASS, HARVEY BAY, AUSTRALIA

- ZDOBYCIE KWALIFIKACJI OLIMPIJSKIEJ
- REGATY PUCHARU ŚWIATA
- IGRZYSKA OLIMPIJSKIE TOKIO 2020

OSTATNIE SUKCESY:

MIEJSE W KLASYFIKACJI

2019/2020

#1

- WICEMISTRZOSTWO ŚWIATA A-CLASS 2017
- MISTRZOSTWO POLSKI F18 2017
- 2. MIEJSCE MISTRZOSTWA ŚWIATA F18 2017
- 5. MIEJSCE MISTRZOSTWA ŚWIATA A-CLASS 2016
W ŚLIZGU!
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SOPOT MATCH RACE
DLA TARNACKIEGO
KLAUDIA KRAUSE / FOT. ROBERT HAJDUK

Przemysław Tarnacki pokonał
w wielkim finale Patryka Zbroję
i wygrał 14. edycję regat Sopot
Match Race. To jego trzecie
zwycięstwo w tych zawodach.
W małym finale, którego stawką
było 3. miejsce triumfował Karol
Jabłoński.
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Przemysław Tarnacki:
„Przebieg 14. edycji Sopot Match
Race potwierdza status imprezy
jako wiodących regat w Polsce
w środowiskach sportowo, biznesowo,
lifestylowo, towarzyskich. Doskonałe
warunki wietrzne, wyjątkowe tego
lata słońce, połamane maszty
w spektakularnej walce przy molo,
debiuty nowych partnerów, polska
prapremiera flagowego modelu Audi
A8, wieczorne imprezy towarzyszące
- to wszystko sprawia, że jesteśmy
dumni z widowiska jakie udało
się dostarczyć gościom, mediom
i sponsorom. Osobiście cieszę się ze
zwycięstwa, o które walczyliśmy do
samej mety pokonując po drodze m.in.
mojego mistrza żeglarskiego - Karola
Jabłońskiego. Wygrywamy w tych
regatach z olimpijską regularnością co
4 lata, za rok postaramy się ten cykl
skrócić (śmiech)”
wrzesień - październik 2017
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Karol Jabłoński:
„Trudno jest awansować do finału,
kiedy żegluje się praktycznie tylko
raz na dwa lata z tą samą załogą.
My przyjechaliśmy na te regaty bez
większego przygotowania, więc i tak
jestem bardzo zadowolony z tego, że
doszliśmy tak daleko. Stoczyliśmy
zacięty bój z bardzo doświadczoną
i zgraną załogą Przemysława
Tarnackiego. Te mecze były bardzo
zacięte i my też mogliśmy wygrać,
gdybyśmy te manewry wykonywali
znacznie lepiej. Jak to mawiał
świętej pamięci trener Kazimierz
Górski, gra się tak jak na to pozwala
rywal. My z Przemkiem zazwyczaj
toczymy takie zacięte mecze i jest to
bardzo emocjonujące. W pojedynku
o trzecie miejsce pokazaliśmy, że
jesteśmy lepszą załogą. Mieliśmy
dobre starty, pływaliśmy w miarę
szybko i dobrze, co pozwoliło nam
wygrać te dwa wyścigi”

Przemysław Tarancki wraz z załogą Marcin
Banaszek, Przemysław Płóciennik i Jacek
Przybylak wygrali Sopot Match Race 2017.
W finale po zaciętej walce pokonali Patryka
Zbroję 3:2. Trzecią pozycję zajął Karol
Jabłoński, który pokonał Słoweńca Dejana
Presena 2:0. Wcześniej w półfinałach Jabłoński przegrał z Przemysławem Tarnackim 2:3,
a Presen uległ Patrykowi Zbroi 1:3.
W tym roku zawody przy sopockim molo
były jedną z 8 imprez zaliczanych do klasyfikacji żeglarskiego Pucharu Świata Match
Race Super League.
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JAK BYĆ
SPORTOWCEM
I O SIEBIE
DBAĆ?
Życie sportowca jest ograniczone w różny sposób. Toczy się od jednych
igrzysk olimpijskich do drugich. Od jednego mikrocyklu do drugiego. Jest
uzależnione od tego, kiedy w danym roku odbędą się mistrzostwa świata
lub kiedy wypada data badań lekarskich. Bywa ograniczone przez dietę,
kontuzje lub dziesiątki wyjazdów w roku. No właśnie - wyjazdy. Na zgrupowania, zawody, z daleka od domu, od rodziny i przyjaciół. Życie sportowca bywa trudne także ze względu na towarzyszące mu potencjalne
kryzysy i trudne emocje. Do tego dochodzi napięcie, stres, no i coraz
większe oczekiwania z zewnątrz. Oczywiście, z reguły cały ten dyskomfort i wszystkie potencjalne trudności równoważy spełnienie, sukces,
radość i pasja z uprawiania sportu. Na co dzień jednak zawodnicy często funkcjonują w trybie obowiązków i ograniczeń. A przecież wcale nie
musi, a wręcz wcale nie powinno tak być.
Psychologowie sportu w Stanach Zjednoczonych coraz częściej mówią
o tak zwanej uważności (ang. mindfulness). To bardzo ciekawe podejście w psychologii, którego założenie w skrócie można oprzeć o to, że zachęcamy zawodnika do tego, żeby był blisko siebie i dbał o siebie w wielu
różnych obszarach. Nie chodzi bowiem wyłącznie o to, żeby być wyspanym i najedzonym. Uważność na samego siebie i bycie blisko siebie to
takie cechy i postawy, które niosą za sobą dużo, dużo więcej. To dbanie
o własny komfort w różnych obszarach. Zaczynając od wspomnianego
wysypiania się i dbania o zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, poprzez
korzystanie z możliwie wygodnych środków transportu w podróży, po
nocowanie w zadbanych miejscach. Dbanie o siebie to także szukanie
komfortu emocjonalnego. Spędzanie czasu z bliskimi, podejmowanie
aktywności, które sprawiają przyjemność, realizowanie pasji. Opisuję
oczywiście tylko przykłady. Rzecz w tym, aby spojrzeć na siebie i swoje potrzeby szerzej. A przede wszystkim, aby te potrzeby dostrzec i je
zaspokoić.
Od czego zacząć? Kluczem jest to, aby robić dla samego siebie miłe
i dobre rzeczy. Nawet drobne, bo mam tu na myśli chociażby jedzenie
podczas zgrupowania smacznych potraw, sprawianie sobie drobnych
przyjemności. Może to być obejrzenie odcinka ulubionego serialu czy
wypicie dobrej kawy. Możliwości jest wiele, ale kluczem jest to, aby je
zauważyć i być (właśnie) blisko siebie. Sportowiec doświadczający wielu ograniczeń i codziennego dyskomfortu tym bardziej powinien być po
prostu dobry dla samego siebie. Warto dawać sobie przestrzeń na to, że
możemy mieć gorszy dzień. Trudne emocje nie są przecież złe, mamy
prawo do tego, aby je odczuwać. Czasami możemy mieć gorszy nastrój
i nie oznacza to, że jesteśmy słabi. To zdanie jest bardzo ważne - często
zapominamy o tym, że sportowiec to przede wszystkim człowiek i nie
zawsze musi być we wszystkim doskonały.
Kolejny poziom dbania o siebie i bycia blisko siebie to świadomość dotycząca sportu i swojej obecności w sporcie. Dla większości zawodników
bycie sportowcem, to element tożsamości - często podstawowej. Poza
tym wszyscy są jednak także partnerami, żonami, mężami, dziećmi, przyjaciółmi, studentami - to tylko przykłady ról, jakie pełnią w swoim życiu
sportowcy. Dla odpowiedniego zrównoważenia i osiągnięcia dobrostanu
ważne jest dbanie także o te pozasportowe obszary życia. W korpora24

DARIA
ABRAMOWICZ
Psycholog, redaktor naczelna portalu Park Psychologii. Związana z Warszawską Grupą Psychologiczną, gdzie pracuje ze sportowcami,
trenerami i rodzicami. Od dziecka uprawiała
żeglarstwo - w klasach Optimist, Europa i Laser Radial. Posiada wieloletnie doświadczenie
trenerskie w pracy z zawodnikami na różnym
poziomie zaawansowania.

cjach nazywamy to work-life balance, ale to pojęcie jest bardzo istotne
także w sporcie. Szczęście i satysfakcja w życiu prywatnym i w innych
obszarach bezpośrednio przekłada się na jakość treningu i oczywiście
na wyniki sportowe. Warto pamiętać, że kariera sportowa, niezależnie
od tego, jak piękna i obfitująca w sukcesy, jest tylko wycinkiem życia.
Dlatego zadbanie o pozostałe jego obszary jest tak istotne. Pozwala na
komfortowe bycie w sporcie i realizowanie się na każdej płaszczyźnie
sportowej drogi, niezależnie od postawionych celów.
Zapewne znaleźlibyśmy jeszcze kilka sfer, w których sportowiec może
o siebie świadomie zadbać. Warto zacząć od początku i drobnymi krokami wprowadzać tę postawę na co dzień. Taka wdzięczność i uważność
na siebie łatwiej pozwalają radzić sobie w trudnych momentach i pomagają w zachowaniu pozytywnego nastawienia. Do sportu, do siebie,
do życia. Warto o tym pamiętać, bo codzienna praca i powtarzalny cykl
przygotowań mogą być nużące. To, co piszę wydaje się być naturalne,
prawda? A jednak uwierzcie - wielu zawodników, także na elitarnym poziomie, o tym zapomina.
wrzesień - październik 2017
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MISTRZOWIE
Z NAVIGO
KLAUDIA KRAUSE / FOT. KAROL KACPERSKI

Tymoteusz Bendyk i Jakub Surowiec zdobyli srebro i brąz na mistrzostwach świata
katamaranów A Class 2017. To największy sukces tej klasy w historii polskiego
żeglarstwa. – Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, wygrać ze swoimi idolami, ikonami
światowego katamaraningu, bezcenne – mówią zgodnie świeżo upieczeni
mistrzowie. Na łamach W Ślizgu! przeczytacie jak kraj z północnej Europy z zimnym
Bałtykiem wdarł się przebojem do egzotycznego, kojarzonego z Antypodami
katamaraningu. A zrobił to koncertowo!
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de Gaulla w Warszawie, to właśnie tutaj
wykształciły się silne, zawodnicze sylwetki
obecnych mistrzów katamaraniningu.

MISTRZOSTWA W SOPOCIE
W tym roku, po raz pierwszy w Polsce, w Sopocie odbyły się zawody rangi mistrzostw
świata katamaranów klasy A. W zawodach
uczestniczyło 125 żeglarzy z 18 krajów,
wśród nich wielu utytułowanych zawodników. Podczas pięciu dni zawodów odbyło się
osiem wyścigów, w bardzo zmiennych warunkach pogodowych, co stworzyło wyrównane szanse dla wszystkich zawodników.
Tytuł mistrza świata zdobył Australijczyk,
Steven Brewin. Znakomicie wypadli Polacy.
Po cichu liczono na jakąś pozycję medalową,
bo perspektywa była, ale dwa krążki wychodziły poza wszelkie oczekiwania.
- Spodziewałem się jednego medalu. Stawiałem na Kubę, bo lepiej prezentował się
na początku sezonu, natomiast Tymek się
rozkręcał i na szczęście szczyt formy osiągnął w najbardziej odpowiednim momencie.
Akwen nam sprzyjał, w przeciwieństwie do
innych zawodników, dla nas warunki silnowiatrowe nie były jakoś szczególnie trudne
– podkreśla Jacek Noetzel, założyciel i szef
UKS Navigo, organizator regat.
A jednak rzeczywistość okazała się lepsza.
Tymoteusz Bendyk wywalczył srebrny, a Jakub Surowiec brązowy medal oraz tytuł Mistrza Świata juniorów A Class.

Kolorowy żagiel powiewa na wietrze. Mały
katamaran na wózku wjeżdża do wody, by
po kilku sekundach już unosić się na powierzchni, a kilku kolejnych błyskawicznie
nabrać prędkości. Tuż za nim w wodzie
pojawiają się kolejne. Kolorowe żagle na
równie barwnych pływakach stopniowo
zalewają plażę, a następnie morze. Liczni spacerowicze zatrzymują się, by robić
sobie zdjęcia. Trudno się im dziwić. Widok
kojarzony bardziej z Australią, Nową Zelandią, Karaibami, czy wybrzeżem USA. Tam,
pod palmami, nad wodą sięgającą blisko
30 stopni katamarany to widok codzienny.
A jednak to właśnie nad Bałtykiem, którego temperatura wynosi średnio 17 stopni,
czasem łaskawie przekraczając granicę
20 i z tej okazji fundując nam sinice, gdzie
wreszcie najbliższa palma stoi na Rondzie
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- Do tych regat podchodziłem z dużym dystansem, ponieważ na początku sezonu
pauzowałem z powodów zdrowotnych,
a tuż przed mistrzostwami świata miałem
kontuzję kostki, nie czułem się jakoś wybitnie przygotowany. Jednak znałem akwen
to był bardzo duży plus. Po cichu liczyłem
na top 5, a z tego wyniku jestem naprawdę
bardzo zadowolony – komentuje Tymek
Bendyk.
- Na tych regatach zmierzyliśmy się ze swoimi idolami, co więcej, byliśmy w stanie ich
wyprzedzić, a dzięki takim osiągnięciom
można uwierzyć w siebie i ruszyć dalej –
mówi Kuba Surowiec.
Czwarte miejsce zajął Dave Shaw z Nowej
Zelandii, piąte z kolei przypadło katamaranowej legendzie, dwukrotnemu medaliście olimpijskiemu Darrenowi Bundockowi
(AUS). Szóste miejsce zajął Jacek Noetzel,
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JACEK NOETZEL
Rocznik 1968.

Twórca, szef i trener w Uczniowskim Klubie Sportowym Navigo.
Doświadczony regatowiec,
przeszedł wszystkie klasy –
począwszy od Optimista, Cadeta
(10 na MŚ), poprzez 470 (MP
juniorów). Pływał na Gemini
z Romanem Paszke, deska
z żaglem Mistral One Design, aż
swoją pasję odnalazł w katamaranach, najpierw klasie Tornado,
a obenie z sukcesami startuje
w A-klasie (jednoosobowa). W tej
klasie zdobył wicemistrzostwo
Europy w 2013 roku, w 2014
zajął 3 miejsce, a w 2015 zdobył
tytuł Mistrza Świata w kategorii
Master i 6 miejsce w klasyfikacji
generalnej. Czwarty zawodnik
mistrzostw świata 2016, szósty
na mistrzostwach świata 2017.
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zaś na 7 zawody ukończył Maciej Żarnowski. To zdecydowanie najlepszy wynik polskich żeglarzy na mistrzostwach świata
katamaranów klasy A.

MISTRZOWIE ZNAD
ZIMNYCH WÓD
Na świecie w klasie A ściga się około 500
zawodników. Jednak na tegorocznych mistrzostwach świata prawie całe podium
zajęli żeglarze z żeglarskiego klubu Navigo,
który w swojej stosunkowo krótkiej karierze,
stał się jednym z najlepszych katamaranowych klubów na świecie. Nie chodzi tylko
o talenty, ale również o strukturę, akwen
czy samo miasto Sopot. Dlaczego? Powodem zdaje się być fakt, że jest to jedyny klub
zrzeszający zawodników klasy A w Polsce.
Klubów w Europie jest sporo, szczególnie
w Niemczech i choć samych zawodników
jest tam więcej, to są mocno rozproszeni.
Navigo ma tą przewagę, że grupuje całą
A klasę w Polsce w jednym miejscu.
Mimo, że katamarany to jednostki nieco egzotyczne, niekoniecznie kojarzone
z zimną Europą, to rozwój w przeciągu
kilku ostatnich lat spowodował nie tylko
podziw u katamaranowych potęg takich
krajach jak USA czy Australia, ale też regularne wizyty treningowe, np. Dave’a Shawa
czy Darrena Bundocka. Kraj z północnej
Europy z zimnym Bałtykiem wdarł się przebojem do kojarzonego z Antypodami katamaraningu, to pewne.

KLUB NAVIGO
Uczniowski Klub Sportowy Navigo powstał
w 2004 roku, stworzył go Jacek Noetzel,
który sam jest aktywnym zawodnikiem, ale
przede wszystkim szefem, twórcą i organizatorem polskiej społeczności katamaranów. Na początku klub działał w różnym
miejscach Sopotu wynajmując teren dla katamaranów i łódek jednokadłubowych oraz
kontener dla małego biura. W tych trudnych
warunkach zorganizował całoroczne szkolenia żeglarskie dla młodzieży na katamaranach Open. Następnie, pod patronatem
Miasta Sopotu, nawiązał współpracę z Gimnazjum Sportowym nr 3 w Sopocie, współorganizując klasy żeglarskie.
Projekt ten jest cały czas rozwijany. W kolejnych latach działalności powstała sekcja katamaran A class (jednoosobowa
klasa regatowa), a w roku 2012 sekcja
Optimist, która ma bazę w Sopockiej Mari-
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nie. Od początku działania, klub organizuje
regaty Pucharu Polski Katamaranów, takie
jak Sopot Catamaran Cup, Trzy Mola, czy
Mistrzostwa Polski Katamaranów, na które
przyjeżdżają żeglarze z całej Polski i z zagranicy. W 2013 roku klub został zmodernizowany. UKS Navigo zyskał nowoczesną
bazę żeglarską, dzięki czemu dalej prężnie
się rozwija, co przekłada się już na konkretne wyniki.

DZIEŁO NOETZLA
To Jackowi Noetzlowi w dużej mierze zawdzięczamy sukces kadry katamaranów
A Class, czego konsekwencją są medale
jego podopiecznych.
- Dzięki niemu katamarany w Polsce zyskały nową twarz. Jacek już od kilkunastu lat
prężnie działa i pcha ten katamaranowy
świat do przodu, mimo, że w przeszłości
klasa ta nie była jakoś szczególnie brana
pod uwagę przez PZŻ. Teraz dzięki niemu
wszystko nabiera jeszcze lepszych kształtów, jest już program przygotowawczy na
Hobie Cat 16, żeby zawodnicy mogli pływać
później na łódce przedolimpijskiej Nacrze
15, później Nacrze 17. Kilkanaście lat temu
nie było takich perspektyw, teraz są ogromne możliwości – mówi Tymek Bendyk.

A KLASA
A-klasa miała swoje początki
w 1956 roku i jest postrzegana
jako jedna z najstarszych
i najbardziej aktywnych klas
katamaranów na świecie.
Jest to wynikiem bardzo
prostej formuły pomiarowej,
która uwzględnia jedynie 4
parametry: długość, szerokość,
wagę i powierzchnię żagla.
Ważący 75 kilogramów z 9
metrowym masztem A Cat jest
zaawansowany technologicznie,
co pozwala mu żeglować
nad powierzchnią wody
osiągając prędkość do 30
węzłów. Dzięki minimalnym
klasowym ograniczeniom
jest to konstrukcja ciągle się
rozwijająca i wykorzystująca
najbardziej zaawansowane
nowinki i technologie produkcji.
Dane techniczne:
- długość 5,49 m
- waga 75 kg
- powierzchnia żagla 13,94 m²
- szerokość 2,30 m

Postać Jacka to jedna strona medalu. Druga
natomiast to ciężka praca, determinacja i talent, który posiada zarówno Tymek, jak i Kuba.
Tymek Bendyk swoją przygodę z żeglarstwem rozpoczął 16 lat temu, właśnie
w UKS Navigo. Pierwsze regaty zaliczył na
łódkach szkółkowych, a na pierwsze mistrzostwa świata pojechał z Wojtkiem Kaliskim w 2009 roku. - Tata kupił katamaran
– mały, plażowy, zaczął na nim pływać i raz
wziął mnie na wodę ze sobą. Okazało się,
że Jacek Noetzel prowadzi klub katamaranowy, zapisałem się i od tamtego czasu tak
naprawdę tutaj pływam. Najpierw była Nacra 57, później klasy się zmieniały i po paru
latach zostałem przyjęty do załogi Wojtka
Kaliskiego. Pływaliśmy na dwuosobowym
Exploderze 20, po dwóch sezonach zdecydowałem, że wolę rozwijać się bardziej
niezależnie. Dlatego w 2011 wsiadłem na
A Cata. Klasa wówczas bardzo się rozwijała, my również, aż w końcu udało się
nawiązać pracę z wspomnianym Exploderem – dostaliśmy sprzęt do testów, co dało
nam dostęp do najnowszych i najlepszych
łódek na świecie. W między czasie miałem
też epizod na 49-erze, przez jakiś czas pły-
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TYMOTEUSZ
BENDYK
Rocznik 1990.

Żeglarz, student Wydziału
Fizyki Politechniki Gdańskiej,
reprezentujący klub UKS Navigo
od 2004 roku. Kilka lat później
pływał w załodze z Wojciechem
Kaliskim na Exploderze F18 i F20.
W 2010 roku wsiadł na swojego
pierwszego A Cata. W 2016 roku
członek kadry narodowej w klasie
49er w załodze z Jackiem Nowakiem, a jednocześnie czynny
zawodnik A Klasy. Po udanym sezonie na 49er zdecydował jednak,
że pozostanie wierny wyłącznie
katamaranom, co, patrząc na wyniki, okazało się bardzo dobrym
wyborem. Poważne sukcesy
zaczął osiągać w 2016 roku,
wtedy został mistrzem Polski
A-Class, wygrał również puchar
Polski i Volvo Gdynia Sailing Days
w tej kategorii. W tym samym
roku zajął 5. miejsce na mistrzostwach świata w Medemblik.
Z kolei w tym sezonie osiągnął
swój najlepszy wynik – został
vice mistrzem świata A Class,
vice mistrzem Polski oraz zdobył
2. miejsce w Silver Fleet na
Mistrzostwach Świata F18.
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NACRA 17
Narca o długości 17 stóp została
zaprojektowana specjalnie
na Igrzyska Olimpijskie 2016
w Rio de Janeiro. To jedyna
mieszana klasa olimpijska, czyli
dwuosobowy katamaran. Jego
załogę musi stanowić jedna
kobieta i jeden mężczyzna.
Łódka została zaprojektowana
wspólnie przez firmy Morrelli &
Melvin Design & Engineering
i Nacra Sailing International.
Wyprodukowała ją ta druga, skąd
nazwa. 17 to przybliżona długość
kadłuba podana w stopach (ft).
Dane techniczne:
– długość kadłuba: 5,25 m
– minimalna waga:
– z masztem aluminiowym: 143 kg
– z masztem węglowym 139 kg
– powierzchnia żagli: fok 4 m,
grot 14,25 m, genaker 18,5 m
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wałem z Jackiem Nowakiem, który szukał
akurat nowego sternika. Bardzo dobrze
wspominam ten sezon, ale zrezygnowałem. Katamarany to jest to, w czym najbardziej chcę się rozwijać – opowiada Tymek.
Z kolei Kuba Surowiec z żeglarstwem po
raz pierwszy zetknął się w wieku 4 lat,
kiedy dziadkowie zabrali go na rejs po mazurskich jeziorach. Swoją bogatą karierę
zawodniczą zaczął w 2005 roku.
- Moja przygoda rozpoczęła się w Sopocie,
w sąsiednim Sopockim Klubie Żeglarskim.
Zaczęło się standardowo, od Optymistów.
Przebyłem długą drogę, było wiele klas przygotowawczych, później olimpijskich, pływałem na L'Equipe, potem była 420, 470, 29er,
49er. Wyłącznie klasy dwuosobowe, ale zawsze miałem kłopot z dobraniem odpowiedniej załogi. Czułem, że w pojedynkę potrafiłbym przeskoczyć pewne granice szybciej
i to mnie zmotywowało do podjęcia konkretnych zmian. Znałem Navigo, wiedziałem, że
są tutaj fajni ludzie, znakomite warunki i 4
lata temu przeniosłem się do klubu. Od razu
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zacząłem pływać na A klasie, pierwszy rok
zajęło mi zaadaptowanie się do nowej jednostki, drugi sezon to już pływanie na latającej łódce. W między czasie zaczęła rozwijać
się Nacra 17 i tak się szczęśliwie złożyło, że
A Cat zaczął być coraz bardziej podobny do
Nacry, co teraz stwarza nam bardzo dobrą
okazję – podkreśla Kuba.

NACRA I TOKIO
Teraz przed klubem, Noetzlem i chłopakami, kolejne wielkie wyzwanie – igrzyska olimpijskie. W planach budowanie
kadry olimpijskiej w klasie Nacra 17 na
Tokio 2020. Ciężko zrealizować program
olimpijski w pojedynkę, dlatego w Nacrze powstaną dwie załogi, które będą ze
sobą współpracowały. Pierwszą załogę
stworzy Tymek Bendyk i Ania Świtajska,
a drugą Kuba Surowiec i Katarzyna Goralska. Młodzi żeglarze odstawiają A Caty
na rzecz Nacry 17, a cel Jacka Noetzla,
o który walczył przez kilka ostatnich lat,
zostanie wreszcie zrealizowany. Trenerem
zostanie Filip Lipski.
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KUBA SUROWIEC
Rocznik 1993.

Żeglarz z 20-letnim stażem, na początku pływał pod okiem dziadków
i rodziców. Przygodę z żeglarstwem
regatowym zaczął pod koniec 2004
roku. Najpierw na optymistach,
a 2005 roku na łódce L’equipe
w SKŻ Sopot. Później zdobywał doświadczenie na wielu klasach dwuosobowych aż w końcu w 2014 roku
przesiadł się na katamarany i ponownie zaczął w rodzinnym mieście, tym
razem w klubie UKS Navigo. Klasa
A była wówczas najlepszym wyborem
do zbierania doświadczenia, przez 4 lata
osiągnął wiele sukcesów. Jego największym sukcesem jest tegoroczny wynik, który uzyskał na mistrzostwach świata A Class
w Sopocie, gdzie zdobył brązowy medal oraz
złoto w kategorii juniorów. W tym roku zdobył
też złoty medal podczas prestiżowych regat
„Wiosenne Mistrzostwa Europy” na jeziorze Garda
oraz mistrzostwo Polski. Jednym z jego dodatkowych projektów jest pływanie w sekcji Politechniki
Gdańskiej, gdzie w załodze z Patrykiem Richterem
i Markiem Zalewskim od 5 lat reprezentuje uczelnie
w klasie Omega Sport.
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Odzież: Patagonia
(Dasea People ul. Abrahama 29, Gdynia)
www.daseapeople.com

- Zaczęliśmy realizować plan Nacry 17.
Łódka jest już właściwie kupiona, będzie
gotowa na przyszły sezon. A Cat pewnie
zostanie gdzieś w tle jako łódka treningowa, bo obie są łódkami latającymi, więc
mimo różnic, wiele można wnieść i zapożyczyć. Cel jest prosty - Tokio 2020. Konkurencja będzie zdecydowanie silniejsza,
klasa olimpijska charakteryzuje się tym,
że tam zawsze balansuje się na krawędzi
wytrzymałości sprzętu, wytrzymałości fizycznej, walczy się o każdą 0,1 węzła, ale
wiem na co się pisze, mamy duży know-how i myślę, że ten projekt ma dużą szansę powodzenia – komentuje Bendyk.
Nacry 17 mają pojawić się w Polsce
w pierwszym kwartale przyszłego roku
i finansowane są przez środki własne zawodników. Dopóki załogi nie otrzymają
jednostek trenować będą na, co prawda
nielatającej, dwuosobowej łódce F18. Jak
mówią, najpierw chcą poznać siebie nawzajem, swoje zwyczaje, czy opanować
manewry, technika nie jest w tej chwili
najważniejsza.
- Trwają rozmowy z Polskim Związkiem
Żeglarskim, liczymy na pozytywne rozwiązanie i wsparcie. Najważniejsze, ze obie
strony zdają sobie sprawę, że domowymi
sposobami sukcesu na igrzyskach się nie
osiągnie, a w najlepszym wypadku uda
się zakwalifikować, chociaż i to, bez odpowiedniego wsparcia będzie bardzo trudne.
Jeżeli chcemy medali, musi być profesjonalizm – mówi Jacek Noetzel.
Oczywiście A Caty nadal będą stanowiły
ważny pion działalności klubu.
- A klasę trzeba traktować teraz jako klasę przygotowawczą do Nacry 17, bo jest
jednak zdecydowanie bardziej wymagająca. Każdy kto osiąga na niej sukces jest
znakomitym żeglarzem, nie można tego
podważyć. Naszym celem jest rozwój
w kierunku żeglarstwa olimpijskiego, czyli
Nacry 17 i Nacry 15, a potem dalsze przygotowania juniorów do kadry olimpijskiej,
a A klasa będzie istnieć jako bardzo fajna
łódka do podnoszenia żeglarskich umiejętności. Jest tu jeszcze kilka osób, które
może zawalczyć o medale mistrzostw
świata – podsumowuje Noetzel.
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Klub szuka następców, są młodzi zawodnicy, którzy również zajęli dobre miejsca
na tegorocznych mistrzostwach świata.
Prawdopodobnie za kilka lat Tymek Cierzan i Oskar Niemira również będą tworzyć załogi mikst w klasie Nacra. Jacek
Noetzel również deklaruje, że A Cata nie
opuści i dalej będzie pływał w seniorach
przez najbliższych kilkanaście lat, bo jak
pokazały mistrzostwa świata, pływać
można mając nawet 80. lat na karku!
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czyli miłość do polskiego morza, fotografii i zupełnie innej
perspektywy. Autorami projektu są Agata Logiewa i Wojtek Radwański,
znany także pod pseudonimem Ra2nski. Ona studentka, on zawodowy
fotograf. Na co dzień mieszkają na Śląsku, ale od zawsze wakacje
spędzają na północy, dlatego też postanowili stworzyć projekt, który
przybliży ich do miejsca, które pokochali i zarazi pasją innych!
KLAUDIA KRAUSE / FOT. WOJTEK RADWAŃSKI

W ŚLIZGU!

/

wrzesień - październik 2017

37

LUDZIE / B A Ł T Y K

Jesteście ze Śląska. Dlaczego Bałtyk, a nie góry?
Często jest tak, że nie docenia się tego, co ma się na
wyciągnięcie ręki. Wszyscy znajomi znad morza mówią, że zazdroszczą nam gór. Zawsze nas to dziwi, bo
przecież my tak bardzo zazdrościmy im tego, gdzie
mieszkają. Góry bardzo lubimy, zwłaszcza zimą, Bałtyk po prostu kochamy.
A dlaczego akurat Półwysep Helski, a nie Mierzeja
Wiślana czy Zachodniopomorskie?
Byliśmy zarówno na Mierzei, jak i w Zachodniopomorskim. Oczywiście jest tam pięknie i każde z tych
miejsc ma swój urok, ale to na półwyspie jest klimat
i atmosfera, której nie znaleźliśmy nigdzie indziej.
Na jesień planujemy przejechać całe wybrzeże, by
ostatecznie znaleźć odpowiedź na pytanie: gdzie jest
najpiękniej. Póki co nie nastawiamy się, że coś urzeknie nas bardziej niż Hel, ale mamy nadzieję, że nasza
podróż to zweryfikuje.

38

Niektórzy, patrząc na te zdjęcia, nie mogą uwierzyć,
że to polskie wybrzeże... Przyznacie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia – w tym przypadku trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić.
Rzeczywiście tak jest. Świat z góry wygląda zupełnie
inaczej. Bardzo często ktoś nam mówi, że zdjęcia są
pokolorowane, że to nie jest nasze morze, że to nie
nasze plaże itp. Zdjęcia wykonane o tej samej porze,
ale z różnych wysokości i pod różnymi kątami bardzo
różnią się od siebie. Z perspektywy człowieka świat
wygląda zupełnie inaczej niż z wysokości 150 metrów. Cieszymy się, że możemy pokazać ludziom to,
czego nie widzą na co dzień. Ich zaskoczenie i niedowierzanie tylko nas motywuje do dalszego działania.

~

Na zdjęciach widać turkusową wodę, piękne plaże,
a nawet surferów. Polskie plaże wyglądają tutaj niczym te na Malediwach, Portugalii, czy Zanzibarze.
W czym tkwi fenomen tych zdjęć?
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Istotna jest tutaj pora wykonywania zdjęć. Większość z nich wykonujemy w okolicach wschodu lub
zachodu słońca. Światło pada wtedy pod bardzo
ostrym kątem, a jego pomarańczowa barwa nadaje
wszystkiemu bajkowych kolorów. Po drugie, o czym
wspominaliśmy już wcześniej, bardzo dużą rolę odgrywa perspektywa. Woda z dużej wysokości wygląda zupełnie inaczej. Nie bez znaczenia jest również
dno w miejscu w którym fotografujemy. Najczęściej
jest to piasek, ale zdarzają się również skały czy bujna roślinność. To również ma duży wpływ na barwy
i klimat na zdjęciach.
Parę dobrych lat fotografowałeś świat z ziemi, co
przekonało cię do zmiany perspektywy?
W fotografii zawsze starałem się szukać nowej perspektywy. Zanim wykonałem pierwsze zdjęcie z powietrza robiłem już zdjęcia spod wody czy z dachów.

Sesja z powietrza od dawna chodziła mi po głowie, ale
była zupełnie poza zasięgiem. Na szczęście rozwój
technologii sprawił, że fotografowanie z powietrza stało się praktycznie ogólnodostępne. Przygodę z nową
perspektywą zacząłem razem ze znajomym, który
jako pierwszy nabył drona. Po kilku wspólnych sesjach
i rosnącym zainteresowaniu tego typu zdjęciami, Agata przekonała mnie bym kupił swój sprzęt. To był początek wielkiej przygody i mojego aktualnego zawodu.
Kiedy zacząłeś zwracać uwagę na swoje otoczenie
i dostrzegać niuanse i harmonijne drobiazgi?
Od zawsze interesował mnie otaczający nas świat.
To jak na niego patrzę w kontekście fotografii jest
jednak dużą zasługą mojego ojca, architekta. Wspólne wyjazdy i jego nie raz krytyczne komentarze pod
kątem moich zdjęć na pewno miały duży wpływ na
sposób postrzegania otoczenia.

~
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Twoje prace charakteryzują się niespotykaną symetrią, czy to Twój znak rozpoznawczy?
Cieszę się, że ludzie to zauważają. Staram się szukać
symetrii we wszystkim co fotografuję. W mieście nie
jest to tak trudne, dlatego szczególnie cieszą mnie
symetryczne znaleziska w przyrodzie. Niewątpliwie
jest to element dominujący w moich pracach.
Jak znajdujesz miejsca, które fotografujesz? Chodzi właśnie o te charakterystyczne, harmonijne
miejsca. Google Maps?
Staram się obserwować świat za oknem. Często
jadąc samochodem rozglądam się za ciekawymi
miejscami. Niestety ze względów bezpieczeństwa
i ograniczonej widoczności nie jest to najlepszy spo-

sób. Google Maps jest tutaj niezastąpione. Bardzo
dużo czasu przed wyjazdami spędzam na poszukiwaniach ciekawych miejsc. Jest to czasochłonne, ale
zawsze przynosi dobre rezultaty.
Jak opisałbyś swoje prace komuś, kto nigdy ich nie
widział?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Na pewno są
kolorowe, symetryczne i wykonane z dużej wysokości.
Jesteś zawodowym fotografem, Agata studiuje,
jaka jest jej rola w tym projekcie?
Agata ma duży wpływ na to jak wyglądają moje
prace. To za jej namową w ogóle nabyłem własnego drona. Razem uczyliśmy się obrabiać zdjęcia i to

~
~
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z nią konsultuję, które prace i w jakiej formie wrzucamy na profil. To ona pokazała mi półwysep i zabrała
w kilka bardzo ciekawych miejsc nad Bałtykiem. Niestety ostatni czas spędziła na studiach za granicą,
a teraz kończy pisać pracę magisterską. Nie pomaga
to w wyjazdach i fotografowaniu. Mam nadzieję, że
niedługo zamknie temat studiów i wspólnie zaangażujemy się w ten projekt.
Póki co na waszym profilu znajdują się zdjęcia wykonane za pomocą drona, ostatnio popularność zyskują chociażby filmy poklatkowe, planujecie rozszerzyć działanie czy zostajecie przy tym, co jest?
Zdjęcia z drona to moja broszka i na pewno dalej
będzie tego sporo. Na początku bazowaliśmy na
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archiwalnych materiałach, ale od miesiąca staramy się uzupełniać nasze zbiory. Jak tylko Agata
dołączy ze swoimi pracami to profil będzie zdecydowanie bardziej urozmaicony. Na pewno będą
dominować fotografie, ale mamy w planach również krótkie filmy. Zarówno poklatkowe, jak i klasyczne produkcje.
Jedno jest pewne, ten projekt podważa stereotypy
dotyczące polskiego wybrzeża, czy taki był cel?
Bardzo nas to cieszy. Oczywiście. Jeśli chociaż jedna
osoba zmieni zdanie na temat polskiego morza to
będzie to dla nas ogromny sukces. Nie spoczniemy
jednak na laurach i zrobimy wszystko by takich osób
było jak najwięcej!
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41

8
8 P Y TA Ń

P
Y
T
A
Ń

BŁAŻEJ, KORNELIA, KUBA, ANDRZEJ, MAGDA I ADAM
szóstka zapaleńców, która porzuciła pracę w korporacji, by wyruszyć w 3,5-letnią
wyprawę dookoła świata. Cel? Pokazanie niezwykłych miejsc, które już niedługo mogą
przestać istnieć z powodu zmieniającego się klimatu. Nie wiecie jak zacząć spełniać
marzenia? To przeczytajcie!

42
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ROZMAWIAŁA: KLAUDIA KRAUSE

1

5 oceanów, 7 kontynentów, 100 państw, 50.000 mil morskich.
Rzucacie korpo-kariery i ruszacie w świat. Trzeba mieć odwagę! Skąd pomysł, by ruszyć w prawie 4 letnią podróż dookoła świata?
Magda: To pomysł Błażeja! On już chyba za dzieciaka o tym
myślał (śmiech)!
Błażej: To prawda, zawsze wiedziałem, że kiedyś zorganizuję
tę wyprawę i ruszę odkrywać nieznane lądy. Już jako dziecko
z podziwem śledziłem nieprawdopodobne losy kapitana Nemo
oraz podróżników i naukowców, z którymi los skrzyżował jego
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drogi na Nautilusie i tajemniczej wyspie. Ogromny wpływ na
mnie i moje marzenia miał również dziadek. Nie miało żadnego znaczenia, co konkretnie robiliśmy. Każdy moment z nim
wspominam dziś jako odkrywczą, inspirującą podróż. Budowa
jachtów z foteli na podłodze u niego w mieszkaniu i zwiedzanie
odległych krain, poznając fascynujących naukowców i podróżników. Miałem ogromne szczęście wychowywać się u boku kogoś tak inspirującego. Przed wejściem na pokład prowadziłem
kancelarię adwokacką i byłem freelancerem w branży PR, ale
nie bałem się marzyć. Nadszedł czas, że na poważnie zacząłem
traktować organizację tego rejsu i machina ruszyła…
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2

Kim jesteście? Przedstawcie się.
Adam: Andrzej, Magda, Błażej, Kuba, Dawid.
Magda: i Adaś
Dawid: i sześcioletnia Hania też!

3

Waszym środkiem transportu i bazą będzie
jacht, ale w ekspedycji chodzi o znacznie
więcej niż sam rejs…
Kuba: Zdecydowanie o coś więcej. Nie bijemy
żadnych żeglarskich rekordów prędkości, chcemy naprawdę poznać świat.
Magda: Chcemy gonić za tym co ginie. Coraz
częściej wyrazem “postępu” gospodarczego jest
śmierć całych ekosystemów. W ciągu trzech dekad grubość pokrywy lodowej Arktyki zmniejszyła się o połowę. Kolejne trzydzieści lat przyniesie
śmierć lasów Madagaskaru oraz endemicznej
flory i fauny tej wyjątkowej wyspy. Podobny los
czeka Galapagos – niszczoną przez turystów
i przemycane zwierzęta. Wielka Rafa Koralowa
ginie już dziś, w wyniku wzrostu temperatury
wód i zakwaszenia oceanów. Podczas naszej
wyprawy dotrzemy właśnie w te miejsca, które
szczególnie mocno zagrożone są działalnością
człowieka.
Andrzej: Oprócz tego będziemy opowiadać na
blogu i vlogu o różnorodności świata i jego wielokulturowości.
Błażej: Co ciekawe, zabieramy ze sobą pełne wyposażenie do uprawiania ekscytujących sportów
ekstremalnych, które są dla nas sposobem na poznanie i pokazanie świata.

4

No właśnie sporty ekstremalne! Podobno
będziecie podróżować nie tylko na wodzie,
ale również w powietrzu, na ziemi i pod wodą?
Uchylcie rąbka tajemnicy.
Kuba: To prawda, będziemy uprawiać wiele sportów ekstremalnych, co bardzo poszerza nam
możliwości poznawania świata. Bo cóż może być
piękniejszego od eksplorowania dziewiczych atoli
na Pacyfiku z wysokości setek metrów na paralotni lub zaprzyjaźnienia się z rekinami w otchłani
bezkresnego błękitu podczas nurkowania?
Dawid: Oprócz żeglowania - co dla Adama i Andrzeja może być sportem najbardziej ekstremalnym (śmiech) - będzie też kitesurfing, surfing, kajakarstwo, nurkowanie i paralotnie, wspinaczka,
rowery górskie, motocykle…
Magda: …i wiele, wiele innych (śmiech).

5

Płyniecie na pełnomorskim jachcie
OSHEE. Kto z was miał już doświadczenie
na jachtach? Wszyscy żeglujecie?
Błażej: Pływaliśmy regatowo, szkoliliśmy dzieci, prowadziliśmy samodzielnie rejsy, ja i Kuba
mamy spore doświadczenie, natomiast nie jesteśmy zawodowcami. Z pewnością podróż nie raz
zaskoczy nas i wielu rzeczy nauczymy się dopiero
podczas rejsu.
Andrzej: Ja i Adam dopiero się uczymy. Ale już
wiemy co to cumy! (śmiech)
44

Dawid: Tylko Mazury. Pierwszy rejs morski miałem zaplanowany na przełom sierpnia i września
- do Szwecji. Ale wygląda na to, że ten rejs nie będzie ani tylko morski, ani do Szwecji… (śmiech)
Magda: A ja „pływam” odkąd jestem w projekcie, czyli półtora roku, więc też jeszcze wszystko
przede mną.

6

Jak wygląda trasa?
Adam: Jest fascynująca. Rozpoczniemy
na początku września, ruszając wzdłuż północnych i zachodnich wybrzeży kontynentalnej
Europy w kierunku północnej Afryki. Następnie,
z Wysp Kanaryjskich i Zielonego Przylądka, zrobimy “skok” przez Atlantyk do majestatycznych
Brazylii, Urugwaju i Argentyny. Na eksploracji
tych państw spędzimy ostatni kwartał 2017
roku.
Kuba: Następnie mamy nadzieję przemierzyć
kanał Beagle, okrążyć niesławny Przylądek Horn
od zachodu i odwiedzić Polską Stację Arktyczną
im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego.
Dawid: Przez Cieśninę Magellana wyruszymy
na północ wzdłuż wybrzeży Chile. W okolicach
najwyższego szczytu położonego poza Azją –
Aconcagua – skręcimy na zachód w kierunku
egzotycznych wysp południowego Pacyfiku.
Wyspy Wielkanocne, Pitcairn, później w kierunku
Polinezji Francuskiej - Tahiti, Markizy, Wyspy Cook’a, Niue i Tonga, następnie Fidżi.
Magda: Co dalej.. Chyba wtedy już Nowa Zelandia! Stamtąd, po prawie trzech miesiącach,
popłyniemy do Australii, by przemierzyć jej
wschodnie wybrzeże wzdłuż Wielkiej Rafy Koralowej. Nowa Kaledonia, Papua-Nowa Gwinea.
wrzesień - październik 2017
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Błażej: Ostatni kwartał 2019 roku upłynie
nam na podróży do Afryki, podczas której
odwiedzimy egzotyczne wyspy Bożego
Narodzenia, Kokosowe, Czagos, Mauritius,
Reunion i Madagaskar oraz kontynentalne Mozambik, Malawi i RPA. Wypływając
z Brytyjskich Terytoriów Oceanu Indyjskiego, wyjątkowo sprzyjające wiatry mogą nam
pozwolić odwiedzić, przed dotarciem na
Madagaskar, bajecznie piękne Seszele oraz
Tanzanię, słynną z najpiękniejszych na świecie parków narodowych. Pierwsze dni 2020
roku spędzimy w Republice Południowej
Afryki. Następnie ruszymy, ponownie przez
Atlantyk, w kierunku Ameryki Południowej
i kontynentalnych Gujany Francuskiej, Surinamu, Gujany i Wenezueli. Wyspy Archipelagu Małych Antyli (Trynidad i Tobago,
Grenada, Barbados, Saint Lucia, Martynika,
Gwadelupa, Saint Kitts i Nevis oraz Wyspy
Dziewicze) oraz Wielkich Antyli, czyli Portoryko, Dominikana, Haiti, Jamajka i Kuba…
Magda: I wtedy trzecią już podróż przez
Atlantyk – przez Bahamy, Florydę, Bermudy
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i Azory, skąd trafimy na Grenlandię oraz do
krainy lodu i ognia – na Islandię, przecinając koło podbiegunowe i Ocean Arktyczny.
Ostatnie tygodnie ekspedycji upłyną na
eksploracji Wysp Owczych i Szetlandów
oraz norweskich fiordów, skąd przez Cieśniny Duńskie wrócimy do Polski w ostatnim
kwartale 2020 roku.

7

A przygotowania? Co było do tej pory
najtrudniejsze?
Błażej: Wiem, że zabrzmi to prozaicznie, ale
największym wyzwaniem było pozyskanie
sponsorów. Każdy z nas ma wielkie marzenia, które na pewno dawno by już zrealizował, gdyby miał na to środki. Zespół, umiejętności, wiarygodność, doświadczenie - bez
tego wszystkiego trudno jest zbudować
tak wielki projekt. Ale na koniec dnia, kiedy
przychodzi do podpisania umowy zakupu
i remontu jachtu, trzeba mieć zaplecze finansowe. Nam takie wsparcie dali partnerzy
- z Oshee na czele.
Kuba: W czasie podróży można już sobie

łatwiej poradzić - rozwiązaniem jest choćby
praca po drodze. Ale bez jachtu trudno w tę
podróż wypłynąć (śmiech).
Magda: Ostatnio mierzyliśmy się też z wyzwaniem, które zawsze traktowaliśmy jako
jedno z największych - w ostatniej chwili
zmieniła nam się część załogi, a ludzie są
przecież sercem każdego projektu - szczególnie tak skomplikowanego…

8

Jaki jest cel wyprawy?
Dawid: Zwiedzać, poznawać, doświadczać i dzielić się ze światem, jako polska
ekspedycja, tym wszystkim, co spotkamy
na naszej drodze.
Adam: Chcemy pokazać i uwiecznić najpiękniejsze i najtrudniej dostępne miejsca
na Ziemi, niektóre być może w ostatnich
chwilach ich istnienia.
Magda: Jesteśmy tu po to, by pokazać, że
się da. Inspirować i pożytecznie spędzić prawie cztery lata okrążając glob.
Trzymamy kciuki!
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GÓRY NIEZWYKŁYCH WRAŻEŃ
Na narty samolotem Wizz Air z Gdańska, Poznania, Warszawy i Katowic polecimy do
najciekawszych ośrodków narciarskich w Alpach i Pirenejach. Dzięki połączeniom
lotniczym spektakularne kurorty są dostępne na wyciągnięcie ręki.

DOLINA AOSTY
NARTY U PODNÓŻA CZTERECH NAJWYŻSZYCH
ALPEJSKICH SZCZYTÓW
Najwyższe szczyty w Europie, najdłuższe zjazdy, najwięcej śniegu,
słońca i wszystkiego naj, co tylko możemy sobie wyobrazić w Alpach,
znajdziemy w jednym miejscu i na jednym skipasie w Dolinie Aosty.

ośrodkach narciarskich Grandvalira i Vallnord znajduje się łącznie
ok. 300 km tras narciarskich, a dojazd z lotniska w Barcelonie
zajmuje około 3 godziny. Andora to doskonałe warunki śniegowe
przez całą zimę, świetnie przygotowane szerokie trasy, doskonała śródziemnomorska kuchnia i największa wolnocłowa strefa
w Europie. Do tego 300 słonecznych dni w roku gwarantuje udane
narciarskie wakacje pod błękitnym niebem w blasku słońca.

Wszystkie cztery alpejskie giganty Mt.Blanc (4 809 m n.p.m.),
Monterosa (4 634 m n.p.m.), Matterhorn (4 478 m n. p. m.)
i Grand Combin (4314 m n. p. m.), możemy zobaczyć jak na
dłoni z górnej stacji ultranowoczesnej, obrotowej gondoli Sky
Way Monte Bianco. Spektakularny widok z dachu Europy to
nie wszystko. Niepowtarzalnych emocji narciarzom dostarczy
zjazd wśród pól lodowcowych i wyniosłych szczytów kultową
24-kilometową Vallee Blanche aż do Chamonix. Taka wyprawa
to ukoronowanie marzeń wielu miłośników białego szaleństwa.
Bądźcie jednak pewni, że tego typu wyzwań, może z mniej dumnie brzmiącymi nazwami, jest w Dolinie Aosty znacznie więcej.
Kiedy ostatnio byliście w dolinie Malfatty, na lodowcu Rutor, czy
w bajecznej Valgrisenche? Niektórym te nazwy nie mówią kompletnie nic. Nie ma się czemu dziwić, bo do Doliny Aosty z Polski
samochodem jest po prostu daleko.

Andora to jedyne państwo na świecie, gdzie jest więcej tras
narciarskich niż dróg asfaltowych. Hotele usytuowane są obok
dolnych stacji gondoli i wyciągów krzesełkowych. Ich ogromna
przepustowość sprawia, że nie ma tutaj kolejek nawet w święta.
We wszystkie miejsca można dotrzeć na nartach i co najciekawsze, po trasach o różnym stopniu trudności. Po nartach relaks
w największym kompleksie basenów termalnych w tej części
Europy. Caldea Thermal Spa & Inuu zapewniają swoim gościom
m.in. jacuzzi pod gołym niebem, sauny, rzymskie łaźnie, kąpiele
wśród pomarańczy oraz specjalne strefy cichego wypoczynku.
Na łowców adrenaliny oczekują wyprawy heliski, hotel Igloo
i nurkowanie pod lodem.

KSIĘSTWO ANDORY
NARTY W RYTMIE FLAMENCO

Przelot i dojazd z lotniska do hotelu trwa zaledwie kilka godzin
i jest bardziej komfortowy niż wyprawa samochodem w góry
w zimowych warunkach. Oferta infoski.pl to kompletne pakiety
dla narciarzy: przelot, hotel, transfer z lotniska, przewóz sprzętu
sportowego i ubezpieczenie.

Miniaturowe Państwo na pograniczu Francji i Hiszpanii jest
największym centrum narciarstwa w całych Pirenejach. W dwóch
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fot. Martin Keruzone
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VOLVO OCEAN
RACE
MILKA JUNG

Wyścig już trwa - choć jeszcze
oficjalnie się nie rozpoczął.
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Regaty Volvo Ocean Race ewoluują. Już niebawem, pod koniec października, rozpocznie
się kolejna edycja, która jednocześnie będzie
ostatnią, jaką znamy w obecnym kształcie
i formacie. Jeszcze przed jej startem dyrektor
regat, Mark Turner, zapowiedział, co zostanie zmienione w kolejnych odsłonach tego
legendarnego wyścigu. A zostanie zmienione
prawie wszystko. Od roku 2019 trzy następne edycje będą odbywać się co dwa lata,
a oprócz nowych jachtów (również w formule
identycznych jachtów jak obecnie, ale już
z hydroskrzydłami) dojdą katamarany, na
których rozgrywane będą wyścigi portowe, co
będzie wymagało od załóg jeszcze większych
umiejętności i większej wszechstronności niż
obecnie.
Tymczasem do startu przygotowuje się
siedem zespołów. Tak naprawdę, żeglarze
rozpoczęli już zmagania i naliczone zostały
pierwsze punkty, chociaż oficjalny start będzie
dopiero 22 października z Alicante. Za nimi już
etap zerowy (Leg Zero), czyli sierpniowy cykl
czterech wyścigów kwalifikacyjnych: regaty
wokół wyspy Wight (Round Isle of Wight Race),
Rolex Fastnet oraz trasę Plymouth – St.Malo
i St.Malo – Lizbona.
Etap zerowy zastąpił wcześniejszą obowiązkową kwalifikację jachtu i załogi na trasie
2000 mil morskich. Cztery krótsze wyścigi
dają więcej możliwości jeżeli chodzi o zgranie
załogi i trening, bo wprowadzają od razu tryb
regatowej rywalizacji, którego nie było w po50

przednim formacie kwalifikacji. Inna sprawa, że
trudno sobie wyobrazić, żeby którakolwiek ze
zgłoszonych załóg nie zakwalifikowała się i nie
wystartowała.
We wrześniu wszyscy musieli stawić się na
obowiązkowym zgrupowaniu w Lizbonie (1830 września). Jachty przechodzą kompletny
przegląd i serwis w stoczni, w której zostały
zbudowane, ponieważ kolejna możliwość jakiejkolwiek naprawy będzie dopiero po pierwszy, liczącym 9000 mil etapie w Kapsztadzie.
Oznacza to zdejmowanie i skanowanie
masztów oraz inne prace. Załogi w tym
czasie lecą do Newcastle w Wielkiej Brytanii
na intensywny kurs przetrwania na morzu.
Zaraz potem, 8 października, rozpoczyna
się prolog, czyli regaty z Lizbony do Alicante,
gdzie 14 października odbędzie się In-Port
Race, a potem oficjalny wielki start regat
dookoła świata.
Ponieważ różne etapy regat oznaczają różnego
rodzaju wyzwania dla jachtów, w poszczególnych portach dostępne będą różne możliwości
serwisu. Główne punkty serwisowe, pozwalające na wyjęcie jachtów z wody i pełen przegląd,
znajdą się w portach w Kapsztadzie, Hong
Kongu, Auckland, Itajai i Cardiff. Mniej możliwości będzie w Melbourne, Newport i Goteborgu,
gdzie podczas postoju jachty muszą pozostać
na wodzie.
W obecnej edycji regat po raz pierwszy na
pokładach znajdzie się sporo kobiet, choć ile
wrzesień - październik 2017
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Przepisy ograniczają liczbę żeglarzy na
pokładzie w męskich załogach do 7 (poprzednio było 8) oraz wprowadzają preferencje dla
załóg mieszanych. Możliwe kombinacje na
pokładach to: 7 mężczyzn; 7 mężczyzn i 1 lub
2 kobiety; 5 mężczyzn i 5 kobiet; 7 kobiet i 1

lub 2 mężczyzn; 11 kobiet. Wiadomo już, że nie będzie
załogi kobiecej, natomiast na pewno dziewczyny będą
obecne na pokładach i będą to zarówno uczestniczki
poprzednich edycji (dużo z załogi Team SCA) jak
i również zawodniczki olimpijskie, które postanowiły
traktować Volvo Ocean Race jako etap w przygotowaniach do kolejnej olimpiady oraz poszerzenie własnych
horyzontów i umiejętności.
W tegorocznych regatach zobaczymy zespoły
Mapfre (Xabi Fernandez), Vestas 11th Hour (Charlie
Enright), Sun Hung Kai Scallywag (David Witt), Turn
the Tide on Plastic (Dee Caffari), Team Brunel (Bouwe Bekking), Team Akzo Nobel (Simeon Tienpont)
i Dongfeng Race Team (Charles Caudrelier).
W ŚLIZGU!

/

fot. Jen Edney

fot. Ugo Fonolla

fot. Will Suto

ich dokładnie będzie, okaże się dopiero, gdy
opublikowane zostaną pełne listy załóg. Jest
to zasługa przepisów. Dyrektor VOR, Mark
Turner, tak uzasadniał swoją decyzję: -VOR
będzie areną zmagań najlepszych żeglarzy
– zarówno mężczyzn jak i kobiet. Przepisy
będą zachęcać do zabierania kobiet na pokład. Mam nadzieję, że kiedyś tego rodzaju
regulacje nie będą wcale potrzebne – ale na
razie wydaje się to jedyna droga, na której
możemy robić postępy.

Trudno obstawiać faworyta, ale na pewno ogromną
chęć na zwycięstwo mają Hiszpanie. Jachty pod
tą banderą startowały w 8 z 12 dotychczasowych
edycji VOR, ale nigdy odniosły zwycięstwa. Chiński
Dongfeng, w którego składzie są najlepsi francuscy
żeglarze oceaniczni (w tym Pascal Bidgeorry i Jeremie Beyou) na pewno jest również bardzo poważnym kandydatem do podium. Dwie załogi – Vestas
11th Hour i Turn the Tide on Plastic mają wspólny
cel – promocję ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony oceanów. Zapowiada
się bardzo ciekawy wyścig. Ostatni w cyklu czteroletnim, ostatni na jachtach bez skrzydeł, najdłuższy
w historii (46 000 mil morskich). Kończy się pewna
epoka, a VOR przechodzi kolejną zmianę.
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SPACEROWA DELPHIA

fot. Delphia Yachts

KLAUDIA KRAUSE

12 metrów długości, duża
przestrzeń wypoczynkowa,
łatwa manewrowość,
niewielkie zanurzenie
(0,84 m) pozwalające
na komfortową żeglugę
– Delphia BluEscape
1200 to nowość na rynku
otwierająca nową linię
nowoczesnych i eleganckich
jachtów spacerowych firmy
Delphia Yachts.

BluEscape 1200 po raz pierwszy zaprezentowano na targach Wiatr i Woda w Gdyni
(27-30 lipca), gdzie zresztą został nagrodzony
trofeum Gdynia Yacht Design 2017 dla najpiękniejszego jachtu motorowego. Co dalej?
- Po gdyńskich targach, w marinie Delphia
w Górkach Zachodnich, od 17 do 22 lipca,
odbywały się testy dwóch międzynardowych
nagród: Best of Boats 2017 oraz European
Powerboat of the Year 2018. Gościliśmy
przedstawicieli prasy austriackiej, brytyjskiej,
hiszpańskiej, holenderskiej, polskiej, słoweńskiej, szwajcarskiej, ukraińskiej i włoskiej.
Następnie jacht przetransportowany został
do przedstawicieli stoczni w Niemczech i Holandii na testy z klientami, w między czasie
został zaprezentowany na targach w Amsterdamie, a teraz jedzie na festiwal do Cannes –
podkreśla Ewa Kot, Public Relations Manager
Delphia Yachts.
Jacht oferowany jest w wersji dwu lub
trzykabinowej. Wygodne, rozkładane kanapy
pozwolą zrelaksować się na rufie, doskonale
rozplanowany kokpit otoczony panoramicznym oknem umożliwi podziwianie otaczającego świata niezależnie od pogody, a znajdujące się wewnątrz kabiny w wybranej przez
armatora konfiguracji stworzą dodatkową
przestrzeń do wypoczynku.
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- BluEscape 1200 powstał z myślą o wielbicielach luksusu, którzy cenią sobie swobodną
żeglugę po akwenach Europy. Inspiracje stanowiły wody Holandii. Stąd jego niewielkie zanurzenie, całkowita wysokość umożliwiająca
swobodne przejście pod mostami (wysokość
2,65 cm powyżej linii wodnej). BluEscape
1200 sprawdzi się doskonale na wodach
Pętli Żuławskiej, Zalewu Wiślanego, Zatoki
Gdańskiej i Mazur – podkreśla Ewa Kot.
Nowe linie i wnętrza zostały zaprojektowane
przez projektantów: Andrzeja Skrzata oraz
Tony'ego Castro. Właściwości nautyczne,
konstrukcja i kadłub do linii wodnej to dzieło
Andrzeja Skrzata, wieloletniego projektanta
jachtów: Delphia, Phila i Nautika, a autorem
stylizacji powyższej linii wodnej jest Tony
Castro. Wnętrza to przykład spójnej aranżacji
Delphia Collection. Do jego wykonania użyte
zostały najnowsze materiały Sunbrella wyprodukowane przez firmę Dickson.
Co ważne, kategoria projektowa B pozwala na
żeglugę po wodach przybrzeżnych i osłoniętych. Masymalna moc silnika to 280 KM.
Jacht jest już w sprzedaży. Pierwsze jednostki
BluEscape 1200 zobaczymy już w przyszłym
sezonie w Niemczech, Holandii i Francji.
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CUMUJ BEZ FORMALNOŚCI

HALINA KONOPKA

Znajdź przystań,
zarezerwuj miejsce
i przybij do portu.
Harba to aplikacja
umożliwiająca
szybkie i bezpieczne
dokonywanie opłat
portowych. Można
z niej korzystać już
w ponad 100 portach
w całej Europie.

Jak działa Harba? Przybijasz do portu,
płacisz przez telefon i dostajesz wszystkie kody i informacje potrzebne do korzystania z obiektu. Niektóre przystanie
zezwalają nawet na wcześniejszą rezerwację, otrzymasz wtedy mapkę z zarysem portu i wyznaczonym miejscem
postoju.
- Wsparcie i niesamowite przyjęcie, które otrzymaliśmy od żeglarzy i pracowników przystani jachtowych, sprawiły,
że przekroczyliśmy nasze oczekiwania
i jesteśmy obecni już w ponad 100 marinach w mniej niż rok. Ważne jest dla
nas, aby ci, którzy korzystają z naszej
usługi czuli, że przynosi ona dodatkową wartość dla nich i zapewnia jeszcze
lepszy pobyt w porcie – mówi Christian
Elkrog Hansen, założyciel Harba.
Cel? Ułatwienie swobodnej żeglugi, aby
żeglarze mogli pływać wszędzie, gdzie
tylko zechcą, nie martwiąc się o to, czy
mają przy sobie właściwą walutę. W tej
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chwili aplikacja jest dostępna w języku angielskim, duńskim, niemieckim,
szwedzkim, norweskim, polskim, estońskim, litewskim, francuskim, niderlandzkim, hiszpańskim i chorwackim,
a wkrótce będzie dostępna także w portugalskim.
Oprócz płatności, aplikacja oferuje również rezerwację miejsca w przystani
przed podróżą. Ponadto, żeglarze rezydenci mogą zgłosić bosmanowi, że
planują wycieczkę, a ich miejsce w porcie będzie na ten czas wolne i może
być wynajęte żeglarzom, którzy w tym
czasie będą gościć w marinie. Zakres
usług w aplikacji różni się od przystani
do przystani w zależności od tego, co
preferuje dany port. Co ważne, aplikacja
jest całkowicie bezpłatna i może być pobierana na iPhone'a, iPada, telefony komórkowe i tablety z systemem Android.
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FIGARO PO TESTACH!

fot. materiały prasowe

W styczniowym wydaniu na łamach W Ślizgu!
projekt Figaro 3 szeroko opisywał Paweł Górski.
Teraz, kilka miesięcy później, stocznia Beneteau
pokazała zdjęcia z pierwszych testów nowego
wyczynowca dla samotników. Jak wypadło?
Oceńcie sami.
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TOWAROWY EKO ŻAGLOWIEC
KLAUDIA KRAUSE

Czy da się połączyć żeglugę towarową z byciem eko? Niemiecki projekt Quadriga jest tego
przykładem. Przyszły samochodowiec ma być napędzany przez system żaglowy, a dzięki
temu ograniczać emisję CO2 do środowiska.
Przewozy towarowe w transporcie, nie tylko wodnym, od
zawsze kojarzyły się niezliczoną ilością spalin. Jest szansa na
zmianę. Quadriga, tak ma się nazywać największy na świecie
żaglowiec przystosowany do żeglugi towarowej, który ma
obniżyć emisję spalin i uciążliwość transportu dla środowiska. Z inicjatywą jego budowy wystąpiła hamburska firma
Sailing Cargo. Ten duży towarowy statek żaglowy docelowo
ma zostać samochodowcem, czyli jednostką do transportu
samochodów. Projekt zakłada budowę 170-metrowej jednostki
zdolnej pomieścić od 1700 do 2000 pojazdów. Jego głównym
napędem mają być żagle w systemie Dyna-Rig. Tego typu ożaglowanie powstało w latach 60. ubiegłego wieku i zostało już
przetestowane chociażby na znanej jednostce Sokół Maltański.
Żagle w systemie DynaRig są elektrycznie rozwijane na obracanych, także elektrycznie, masztach. Statek ma mieć więc napęd
hybrydowy, tutaj rozumiany jako żaglowy i spalinowo-elektryczny oraz opcjonalnie ma korzystać z systemu akumulatorowego
przy szczytowym zapotrzebowaniu na moc. Żaglowiec ma
osiągnąć maksymalna prędkość 10-12 węzłów.
Napęd wspomagany wiatrem to jedna z nielicznych, realnych
opcji wprowadzenia energii odnawialnej do żeglugi. Przeprowadzone przez Lloyd's Register badania Low Carbon Pathways
2050 wykazały, że do roku 2030 muszą wejść do eksploatacji
statki niskoemisyjne, co oznacza zmiany w branży morskiej.
Projekt Quadriga stanowi jedno z potencjalnych alternatywnych rozwiązań.
56

- Musimy zrobić coś dobrego dla przyszłości naszej branży mówi Uwe Köhler, pomysłodawca projektu Quadriga. - Projekt
Quadriga łączy w sobie tradycyjne, sprawdzone systemy z najnowocześniejszą technologią, które mają ograniczyć emisję
CO2 do środowiska.
W projekt zaangażowało się biuro Dykstra Naval Architects
z Amsterdamu, a nadzór nad budową objęło towarzystwo
Lloyd's Register, które zadba o zgodność z najwyższymi standardami technicznymi, bezpieczeństwo i ochronę środowiska
przy realizacji projektu.
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DECHY W ZGODZIE
Z NATURĄ
HALINA KONOPKA

Eko i naturalność są w niezmiennie modzie.
Nie inaczej jest wśród producentów desek, którzy
wciąż poszukują nowych rozwiązań.

fot. materiały prasowe

część z finami wykonana jest
z plastikowych butelek pochodzących z recyklingu, a przednia
część ze specjalnego rodzaju
alg (!), które po przetworzeniu
stają się idealnym biotuszem do
drukarki 3D. Po połączeniu tych
dwóch elementów powstaje
niemal gotowy produkt. Pozostałe elementy to zewnętrzna
warstwa powierzchni deski, która
wraz z żywicą chroni deskę od
rozpuszczenia w wodzie.

Pierwsze deski – jak zresztą
wszystko co budował człowiek
na wodzie - były drewniane.
Potem jednak nadeszła epoka
tworzyw sztucznych, wytrzymalszych i zarazem lżejszych
niż naturalne. Dzisiaj producenci
szukają nowych rozwiązań – jak
połączyć doskonałe właściwości
z biodegradacją.
Jakiś czas temu powstał projekt
„Dolphin Board of Awesome”, odpowiedzialni za niego są młodzi,
utalentowani Amerykanie. Jest
to pierwsza na świecie deska
surfingowa stworzona w ponad
90% z biodegradowalnych
produktów. Całość wydrukowana
jest na drukarce 3D. W jej skład
wchodzą dwa różne surowce:
W ŚLIZGU!
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Również branża kitesurfingowa
nie pozostaje obojętna w tej
kwestii. Szwajcarskiej firmie Gin
Kiteboarding również udało się
stworzyć deskę eko, która zdecydowanie wyróżnia się składem
wśród konkurentów. Blat deski
w 100 % wykonany jest z drewna,
rdzeń z topoli, a część zewnętrzna z orzecha. Natomiast grafika,
która znajduje się na górnej
warstwie jest wypalana. Ponadto
deska zabezpieczana jest specjalnymi ekożywicami, a krawędzie
wzmacniane są naturalnymi
włóknami. Ostatni etap produkcji
to olejowanie. Warto zaznaczyć,
że cały proces produkcji wykonywany jest ręcznie. Nawet prasa,
na której łączą się elementy także
praktycznie w całości wykonana
jest z drewna. Ta wersja desek
jest limitowana. Producenci
przygotowali zaledwie 100 sztuk.
Produkt będzie można kupić już
niebawem za jedyne 1499 euro.
Co o tym myślicie? Czy moda na
produkty eko zawita również do
Polski? Przekonamy się w ciągu
kilku najbliższych sezonów.
57

UNDA,
CZYLI NIE MA NUDY
KLAUDIA KRAUSE

Chłopaki z gdyńskiej UNDY nie spoczywają na
laurach. Po bestsellerze NeoHoodie, przyszedł czas
na nowe wyzwania. Szykuje się niemała rewolucja na
neoprenowym rynku. O nowym projekcie, unikalnym
w skali światowej i innych mniejszych rze
SEZON SIĘ KOŃCZY, ALE UNDA NIE.
NA MIEŚCIE CHODZĄ SŁUCHY, ŻE
SZYKUJE SIĘ NIEMAŁA REWOLUCJA.
ZDRADŹ SZCZEGÓŁY!
To prawda. Jak wszystko pójdzie
zgodnie z planem to powstanie zupełnie innowacyjny produkt. Standardowo w naszym przypadku to projekt
wykonany z neoprenu, ale nie takiego
jaki powszechnie znacie! Z neoprenu
oddychającego. Robimy duży krok
w kierunku eko, nowy neopren wykonany jest ze skały wulkanicznej, do tego
klej do laminowania tego neoprenu jest
na bazie wody, a nie jak dotychczas,
chemikaliów. Ten neopren podobnie jak
membrana ma pory, które są mniejsze
od cząsteczek wody, ale większe od
cząsteczek pary wodnej. Jest to o tyle
rewolucyjne rozwiązanie, że neopren
w przeciwieństwie do zwykłej membrany - grzeje, więc łączy w sobie dwie
cechy: przepuszczalność powietrza
oraz właściwości termiczne. Faktura
materiału to supra-tex, czyli plecionka,
stąd produkt będzie dużo bardziej
odporny na uszkodzenia.
CZYLI MA BYĆ LEKKO, CIEPŁO, PRZEWIEWNIE I NIEZNISZCZALNIE?
Dokładnie tak!
JUŻ WIADOMO CO TO BĘDZIE? BLUZA WZOREM NEOHOODIE, PIANKA,
CZY MOŻE JESZCZE COŚ INNEGO?
Przechodzimy fazę testów, wszystko
okaże się w najbliższym półroczu.
W tym roku chcemy stworzyć bluzę
testową, którą już niebawem sam będę
testował na zagranicznym tripie. Jak
wrócę, będę już wiedział, w którą stronę
iść. Jeśli produkt spełni moje oczekiwania, to może się okazać, że będzie
odpowiedni nie tylko dla branży sportowo-wodnej, ale również dla każdego,
kto na co dzień używa kurtki membra58

nowej. Testować go będą ludzie, którzy
jeżdżą ekstremalnie na rowerze, biegają
ultramaratony, wspinają się po górach,
jeżdżą na nartach, oraz oczywiście ci,
którzy uprawiają sporty wodne.
NA JAKIM ETAPIE JESTEŚCIE?
Teraz jesteśmy na etapie sprawdzania
funkcjonalności materiału do jego
grubości, szukamy złotego środka.
Mamy dostęp do różnych wersji kolorystycznych, więc w głowie już układa
się konkretny design. Jeszcze w tym
roku planujemy tzw. initial order, także
stay tuned!
TO NIE KONIEC. OD JAKIEGOŚ CZASU
ZAJMUJECIE SIĘ TAKŻE OPRAWIANIEM BOMÓW.
Tak! Tą umiejętność przywiozłem z Tarify, miejsca które dyktuje windsurfingowe trendy. Największą tajemnicą dobrej
owijki jest twardość materiału. Nasz
jest najtwardszym materiałem z jakim
mieliśmy do czynienia w życiu. Twarda
owijka powoduję, że używasz dużo
mniejszej siły do zaciśnięcia dłoni na
bomie, dzięki czemu mniej się męczysz
i w rezultacie możesz po prostu dłużej
pływać. Mniejsza siła, to również mniej
zdarte dłonie. Oszczędzasz więc już nie
tylko energie, ale również swoją skórę.
JAK JUŻ WYDAJE SIĘ, ŻE PIĘKNIEJ
BYĆ NIE MOŻE, WY WYPUSZCZACIE
KONKRETNEGO NEWSA I DAJECIE
DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ NA
USŁUGI WYKONANE W UNDZIE!
(śmiech)! To prawda, udzielamy dożywotniej gwarancji na wszelkie naprawy
i przeróbki wykonane u nas. Doszliśmy
do poziomu, dzięki któremu możemy
zapewnić Was, że wszystko co wyjdzie
spod naszej ręki jest na zawsze.
Pamiętajcie, UNDA nie wybiera, to Ty
wybierasz UNDĘ!
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ŚLADAMI OMEGI

POLSKI FIAT ŻEGLARSTWA
KLAUDIA KRAUSE

- To była bardzo popularna łódź, świetnie trafiona,
bo idealna i na turystykę i regaty - wspomina kapitan
Maciej Dowhyluk, szkutnik, laureat nagrody Conrada
i kolega Juliusza Sieradzkiego, twórcy Omegi.
Ta najsłynniejsza polska konstrukcja powstała
w okupowanej Warszawie, by po wojnie stać się dla
żeglarzy tym, czym Polski Fiat dla kierowców.
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Zdjęcia pochodzą z archiwum JKM Gryf Gdynia i zostały udostępnione dzięki uprzejmości JKM Gryf Gdynia oraz Żeglarskiego.info.
Tekst w dużej mierze opiera się na informacjach zawartych w publikacji Jarosława Cieślaka pt. "Omega"
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Choć polskiego fiata już nie ma
wśród żywych to Omega wciąż
trwa. I wydaje się mieć całkiem
dobrze. Od blisko 75 lat. 6,20 m
długości, 1,80 m szerokości, kadłub
mieczowy, trzy żagle i maksymalnie
6 osób załogi. Do tego prostota
obsługi. Chyba każdy kto ma do
czynienia z żeglarstwem kojarzy
jej charakterystyczny kadłub.
I choć od jej pierwszej konstrukcji
w technologii zmieniło się prawie
wszystko to cała magia Omegi tkwi
w tym, że nawet jak pojawiają się
nowe konstrukcje, to te pierwsze,
drewniane, nadal są budowane
w domowym zaciszu. Dzięki
temu dziś na polskich akwenach
spotkać można wszystkie niemal
typy jachtów, a Omedze - możemy
śmiało powiedzieć - należy się tytuł
najpopularniejszego i najliczniej
produkowanego jachtu w historii
polskiego żeglarstwa.

ŻEGLOWANIE
W OKUPOWANEJ
WARSZAWIE
Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że
ktoś mógł w czasie wojny myśleć
nie tyle o żeglarstwie, ale projektować zupełnie nową łódź. A jednak,
właśnie wtedy, w samym środku
niemieckiej okupacji powstała Omega. By to zrozumieć trzeba cofnąć
się do 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość. 30 km dostęp
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Juliusz Sieradzki „Rebe”

do morza wystarczył, by obudzić w Polakach zainteresowanie morze i sportami wodnymi.
Ogromną rolę w rozbudzaniu
i pielęgnowaniu tych zainteresowań odgrywała niezwykle
popularna wtedy Liga Morska
i jej organ prasowy „Morze” ukazujący się w rekordowym jak
na dzisiejsze czasy nakładzie
około 180 000 egzemplarzy.
Zaczęły powstawać pierwsze
kluby żeglarskie i wioślarskie,
a szkoleniem młodzieży zajmowały się harcerskie drużyny
wodne i Akademicki Związek
Morski. Pierwsze konstrukcje
tworzyli wtedy Mieczysław
Pluciński: P5 (1931), P7 (1933),
P15 (1936), Tadeusz Sołtyk Kumka III, Kumka IV (1936),
Betka (1938), Leon Tumiłowicz
– Konik morski (1936). Wśród
pionierów znalazł się również
Juliusz Sieradzki.
Ten rozwój przerwał wybuch II
wojny światowej. Polskie kluby
zostały zajęte, flota niszczona,
fabryki i stocznie przekształcone na potrzeby wojskowe,
a wszelka działalność sportowa
zabroniona.
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- W tych warunkach rozpoczął
się nowy rozdział działalności
polskich konstruktorów. Tylko
niektórzy z nich mogli kontynuować swoją działalność. […]
Jedynym żywotnym polskim
skupiskiem żeglarzy stała się
Warszawa i właściwie tylko
na Wiśle, w rejonie Warszawy
istniały możliwości uprawiania sportu żeglarskiego, choć
na początku 1940 roku i to
wydawało się nieprawdopodobne – pisał Zbigniew Milewski
w „Świecie Żagli” w 1973 roku.
Mimo terroru, w pobliżu Mostu
Poniatowskiego, grupka zapaleńców nielegalnie zagospodarowała podniszczony
barak po Robotniczym Klubie
Żeglarskim. Powstał tam polski
ośrodek wodniacki, a jego zaczątkiem była wypożyczalnia łódek prowadzona przez Juliusza
Sieradzkiego i Leona Boczara.
Pierwszą jednostką okupacyjną
Sieradzkiego był Pionier, którego plany zostały opublikowane
po wojnie jako jachtu do samodzielnej budowy (patrz: Juliusz
Sieradzki, Łódź żaglowa Pionier,
„Prasa Wojskowa”, Warszawa

wrzesień - październik 2017

Juliusz Sieradzki urodził
się we Lwowie 23 lutego
1912 roku. Mieszkał tam do
ukończenia gimnazjum, po
czym przeprowadził się do
Warszawy, aby studiować
na Politechnice. Egzamin
oblał, więc przeniósł się
na wydział matematycznofizyczny na Uniwersytet
Warszawski. W stolicy, na
Wiśle stawiał też swoje
pierwsze żeglarskie kroki.
Tam, w zasadzie przez
przypadek, trafił na teren
klubu jachtowego AZS.
Tak się zaczęło. Komandor
klubu zaproponował mu
pracę przy wydawaniu
łodzi i ich konserwacji.
W czerwcu 1934 roku
otrzymał patent sternika
jachtowego żeglugi
śródlądowej, a dwa lata
później żeglugi morskiej.
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Wspomnienie kapitana Macieja
Dowhyluka (1937), znakomitego
szkutnika, kolegi Juliusza
Sieradzkiego:
Z Julkiem znałem się dobrze.
Poznaliśmy się na basenie
jachtowym w Gdyni. Był wtedy
inspektorem technicznym PZŻ
do odbioru jachtów, kapitan,
stary regatowiec, żeglarz
pełną gębą, dość sympatyczny
i dość oryginalny. Co ciekawe,
był fanatykiem projektów do
amatorskiej budowy – jak najtaniej,
jak najprościej i zwolennikiem
poszycia słomkowego. Mieliśmy
nawet wspólne projekty. Julek
zaprojektował znaną IX Falę, i tą
IX Falę zacząłem mu budować, ale
on później zaczął się guzdrać
z wykończeniem, a ja nie miałem
czasu na jego rozmyślanie i nasz
drogi się rozeszły. Bądź co bądź
IX Fala przez chwilę żeglowała na
Bałtyku a potem została przerzucona
na Adriatyk, gdzie po Jugosławii
Julek żeglował parę dobrych lat.
Jednak parę lat później budowałem
mu kolejny kadłub łódki, tym
razem był to Obieżyświat, który
był unowocześnioną wersją IX
Fali. Ta jednostka miała paskudny
przypadek, jacht rozwalił się na Helu,
a było pod koniec jego żywota.

1950). Kolejną, doskonalszą od Pioniera
była właśnie Omega – 6 metrowa, mieczowa, z ożaglowaniem 15m2, zwana
przez wodniaków pieszczotliwie „Omką”.

uniwersalnym: służyła do turystyki spacerowej, czyli jednodniowych wypadów,
ale i regularnych, wielodniowych rejsów.
Była łodzią regatową, ale też podstawowym jachtem szkoleniowym. Po krótkim
czasie okazało się, że jest to jednostka
stateczna, szybka i zwrotna. Sieradzki
otrzymywał kolejne zamówienia, a w zasadzie jego spółka: Sieradzki, Boczar
i Jensz. Po napaści Niemiec na ZSRR
okupanci zaczęli baczniej przyglądać
się Wiśle, dlatego też wspólnicy musieli
przenieść warsztat w inne miejsce,
w pobliżu Portu Czerniakowskiego.

W SŁUŻBIE ARMII
KRAJOWEJ
Omega charakteryzowała się niezwykle
prostą budową, niebagatelne znaczenie
miała też dostępność surowca: kadłub
składał się z cienkich sosnowych listew
łączonych gwoździami i klejem, które
mocowane były na również drewnianym,
ale już twardszym, dębowym szkielecie.
Poszywanie kadłubów listewkami (poszycie słomkowe) pozwalało zastępować kosztowne drewno, materiałami odpadowymi. Kadłub wyróżniał się obłym
kształtem i niską wolną burtą. Rufa
zakończona była szeroką pawężą. Centralnie w kokpicie, w skrzynce mieczowej
mieścił się obrotowo stalowy płytowy
miecz. Osprzęt złożony był ze sklejanych
z sośniny drzewc, a grotmasztu, bom
i takielunek stały z ocynkowanych linii
stalowych, z kolei olinowanie ruchome wykonane było z lin roślinnych.
Załoga składała się przeważnie z trzech
żeglarzy, ale maksymalnie na pokładzie
mogło przebywać sześć osób. Omega
była najpopularniejszym typem klasy H,
tzw. Hetki w Polsce.

Omegi miały także swój udział w działalności wojskowej. Dowództwo Armii
Krajowej doceniając zapał Juliusza
Sieradzkiego, jego żeglarskie doświadczenie i szkutniczy talent zleciło mu
kilka jachtów. Służyły one do szkolenia
wodnego żołnierzy Armii Krajowej,
a po wybuchu powstania pozbawione
takielunku wykorzystywane były do
transportu powstańców i zaopatrzenia.

KLASA NARODOWA
Po zakończeniu wojny, w 1946 roku
reaktywowano działalność Polskiego
Związku Żeglarskiego. Nowe władze
doszły do wniosku, że istnieje pilne
zapotrzebowanie na niewielkie jachty,
które można byłoby wykorzystywać
tak w celach szkoleniowych, jak i turystycznych.

Zarówno dzisiaj, jak i w powojennej
Polsce Omega była jachtem zupełnie

Klasy zatwierdzone przez Sekcję Żeglarstwa
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej w 1955 roku
KLASY MIĘDZYNARODOWE
Lp.

nazwa klasy

określenie

powierzchnia żagla / typ

1

Finn

monotyp olimpijski

10m2 / ket

2

O-36

monotyp olimpijski

10m2 / ket

3

Słonka

klasa ograniczona

10m2 / slup

4

12m2 sharpie

monotyp

10m2 / slup

5

Star

monotyp

10m2 / slup

KLASY NARODOWE
Lp.

64

nazwa klasy

powierzchnia żagla / typ

1

Bączek BK

5m2 / ket

2

Bączek ABC

5m2 / ket

3

N

8m2 / slup

4

H (OMEGA)

15m2 / slup

5

L

15m2 / slup
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W 1950 roku przedstawiciele PZŻ przejęli dokumentację
Omegi i przekazali ją do Stoczni Jachtowej w Szczecinie, gdzie
związek zlecił zbudowanie 250 łodzi klasy H, czyli Omeg. W ten
sposób Omegi trafiły do seryjnej produkcji stoczniowej. Praktycznie nie miały konkurencji. Oprócz Szczecina, Omegi produkowano także w Stoczni Jachtowej w Krakowie, w Chojnicach,
Warszawie, Augustowie, Gdańsku, a nawet w rodzinnych zakładach szkutniczych czy prywatnych warsztatach. Dużą liczbę
Omeg dostarczono do zrzeszeń sportowych, Ligi Morskiej i Ligi
Przyjaciół Żołnierza, późniejszej Ligi Obrony Kraju. Organizacje
te bezpłatnie przekazywały Omegi swym klubom, przez co
klasa stawała się jeszcze bardziej popularna.
Omega była też jachtem sportowym. W roku 1951 odbyły się
pierwsze Mistrzostwa Polski na jeziorze Niegocin, w których
aktywny udział brał konstruktor tej jednostki - Juliusz Sieradzki.
Wtedy co prawda zajął drugie miejsce, ale w 1952 i 1953 roku
uzyskał już tytuł mistrza Polski w klasie Omega. Przełożyło się
to na wzrost popularności tej jednostki i pod koniec lat 50. po
polskich wodach pływało już przeszło pół tysiąca tych jachtów.
- Moje pierwsze żeglarskie szkolenie w 1954 roku na Pogorii
na Śląsku odbywało się właśnie na Omegach – wspomina
kapitan Maciej Dowhyluk. - Była najlepszą łodzią w swojej
klasie, świetnie nadawała się do szkolenia, bo była dosyć
długa. Broniła się też turystycznie, wtedy na bomie rozpinało
się namiocik i noc spędzało na Omedze. Do żeglarstwa
komuna tak naprawdę nigdy nie zawitała. Kto tylko chciał,
ten pływał. Nikt wtedy nie robił problemów.
Kilka lat później odrodzony PZŻ odnowił zerwane w okresie
stalinowskim kontakty międzynarodowe, w związku z czym
nastąpiły gruntowne zmiany. Z udziału w mistrzostwach
Polski wycofano łodzie klas narodowych, zastępując je
jednostkami klas międzynarodowych i olimpijskich: Cadet,
FD, Star i Dragon. Tak też zakończyła się kariera narodowej
klasy H. Nie spowodowało to oczywiście nagłego zaprzestania produkcji Omeg, wręcz przeciwnie, łodzie te stały się najbardziej popularnymi jednostkami do szkolenia i turystyki,
a ich produkcja znacząco rosła. Wtedy też Juliusz Sieradzki
unowocześnił jednostkę, usprawniając osprzęt żaglowy.
Według statystyk PZŻ w 1957 roku kluby i ośrodki żeglarskie
posiadały 274 Omegi, dwa lata później aż 419. Zaczęto je
produkować masowo w całym kraju, w tym m.in. w Ostródzie.
Co ciekawe, właśnie tam, w Ostródzkich Zakładach Szkutniczo-Drzewnych (wcześniejsze Ostródzkie Zakłady Przemysłu
Terenowego, późniejsze Ostródzkie Zakłady Okrętowe, następnie Stocznia Północna, obecnie Ostróda Yacht), po 20 latach
doszło do sławnego sporu dotyczącego praw autorskich konstruktora, którego bohaterką była „wnuczka” Omegi – Ostróda
1978, jednak najpierw na wodach pojawiła się Ostróda-Omega'74. Jacht ten powstał, ze względu krytykowaną wówczas
zbyt dużą masę i „mokry” pokład. Nowa jednostka od oryginału
różniła się budową kadłuba (drewno zastąpiono laminatem
poliestrowo-szklanym). Sam pokład wciąż wykonany był ze
sklejki. Niestety, wskutek niedopracowania technologii, pierwsze egzemplarze okazały się nietrwałe.
4 lata później przystąpiono do dalszej modernizacji. Tym
razem kadłub był wykonany z grubego plastiku i posiadał
laminowany pokład, a także aluminiowe maszt i bom.
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PIERWSZA
KONSTRUKCJA
Klub AZS nie był bogaty,
więc Sieradzki postanowił
zaprojektować pierwszy
jacht dla siebie. Nie był
duży, zaledwie 5m2 żagla,
a w dodatku budowany
ręcznie, za pomocą najprostszych narzędzi, w klubowej szatni. Konstrukcja
ta przyniosła Juliuszowi
zwycięstwo w regatach
i dzięki niej został zauważony w warszawskim
środowisku żeglarskim.
Na własnych łódkach wygrywał większość regat na
Wiśle. Wówczas przylgnął
do niego pseudonim, który
nosił do końca życia –
Rebe (z hebr. mój mistrz),
ponieważ podczas jakichkolwiek kłopotów w czasie
regat uważano, że tylko
on mógł poradzić sobie ze
sprzętem i wskazać najlepszą regatową taktykę.

IGRZYSKA
OLIMPIJSKIE 1936
W 1936 roku w Berlinie
odbywały się Igrzyska
Olimpijskie. Polacy
wystartowali tam nie tylko
na monotypie olimpijskim,
ale również na balastowym jachcie regatowym
klasy R-6, zbudowanym
w gdańskiej stoczni. Jacht
otrzymał imię „Danuta”,
a jej załogę stanowili najlepsi ówcześni regatowcy
– Klemens Langowski,
Alfons Olszewski, Józef
Szajba, Janusza Zalewski, Stanisław Zalewski
i właśnie Juliusz Sieradzki.
Osiągnięte wyniki nie były
zachwycające – w siedmiu
wyścigach zdobyli w sumie
18 punktów i zajęli jedenaste, przedostatnie miejsce.
Okazją do rewanżu okazały
się towarzyszące igrzyskom regaty „Kieler Woche”
– dzisiaj jedne z bardziej
prestiżowych wyścigów żeglarskich na świecie. Tam,
Sieradzki, już na Olimpijce,
zdobył aż trzy nagrody.

Powrót z igrzysk, oznaczał
powrót do projektowania
i żeglowania na Wiśle.
W 1937 roku Juliusz Sieradzki został instruktorem
żeglarstwa i zdobył patent
na żeglarza lodowego. Rok
później z Janem Grzecą
wystartował w Tallinie
w Międzynarodowych
Lodowych Mistrzostwach
Europy na Monotypie
XV. Do wybuchu wojny
wziął udział w kilkudziesięciu regatach lodowych,
śródlądowych i morskich,
zdobywając ponad 20
nagród. Związany był w tym
okresie z Yacht Klubem
Akademickiego Związku
Sportowego w Warszawie,
Oficerskim Yacht Klubem
w Warszawie, Klubem
Żeglarskim „Gryf” w Gdyni,
Yacht Klubem Polski i Yacht
Klubem Polski Gdynia.
W drugiej połowie lat 30.
Sieradzki zajął się także
konstruowaniem jachtów
klasy V i L. Pracował także
w warsztacie szkutniczym
„Zgliński, Sieradzki, Klazura”.
Zamówień nie brakowało,
nawet Jachtowy Klub
Oficerski zamówił trzy łódki
regatowe. Innowacyjność
i sukcesy konstrukcji
zmusiło Polski Związek
Żeglarski do zamknięcia
dotychczasowej klasy V
i wprowadzenia nowej klasy
F. W „Dziejach żeglarstwa
polskiego” Włodzimierz Głowacki pisze tak: „Największym zaprojektowanym
przez Sieradzkiego jachtem
był balastowo-mieczowy
Farys, zbudowany w 1938
roku, kabinowy, okrągło
dennym długości 8 m,
szerokości 2,3 m, 30 m2
żagla i 100 kg balastu na
mieczu. […] Farys dopłynął
do Warszawy już po kapitulacji, został ukryty i był
podczas wojny okresami
eksploatowany”.

WYBUCH WOJNY
W 1939 roku wybuchła
wojna, co spowodowało
przerwanie studiów. Wów65

TECHNOLOGIA

Andrzej Pleszkun (1963), zawodnik
klasy Omega:
Był sympatyczny sierpień - rok 1979.
Miałem szesnaście lat, dopiero, co
zrobiłem sternika (tak, tak kiedyś to
było możliwe), do końca wakacji planów nie miałem i z nudów kulałem się
po jeziorze na zdezelowanym „OK-eju”,
gdy starszy kolega zaproponowałabym
wspólnie z nim wystartował w Mistrzostwach Polski LOK w klasie Omega.
Start na Omedze nie szczególnie mnie
rajcował, ale czego się nie robi z nudów, gdy do tego okazało się jeszcze,
że pojadą dwie załogi, a nastawienie
reszty ekipy jest takie bardziej imprezowe zgodziłem się. Mistrzostwa miały
się odbyć w Chodzieży. Byłem oczywiście święcie przekonany, że pokażemy
kolesiom jak się jeździ. Już sama
podróż pełna była atrakcji. Dwie Omegi
pojechały, zapakowane na kanapkę,
na lokowskim Starze prowadzonym
przez kursanta pod czujnym okiem
instruktora nauki jazdy. Nasze dwie
załogi - tak jak i dzisiaj dwa razy po
trzy osoby - musiały sobie poszukać
innego środka lokomocji. Pojechaliśmy
w sześciu Fiatem jednego ze sterników.
Pobieżny przegląd konkurencji nieco
ostudził mój przedstartowy optymizm.
Trwogę wręcz budziły trzy jachty
pozornie tylko wyglądające na Omegi,
a raczej na Omegi wyglądające tylko
z pewnej odległości. Dwie z nich pamiętam do dzisiaj - czerwona „Maria”
(Rysiu Gralak) i zielony „Pasat” (Tadziu
Grajewski), była jeszcze trzecia granatowa, ale nie pamiętam ani jej nazwy
ani jej sternika. Były to maszyny, jakby
na to nie patrzeć, regatowe w pełnym
tego słowa znaczeniu. Ekstra żagle - od
Wawra, regulacje prawie jak w FD,
pompki w dnie itd. Same załogi też
wyglądały poważnie. Reszta tak jak
i my - trochę przypadkowo i bardziej
dla zabawy niż dla prawdziwego ścigania. W sumie coś około czterdziestu
załóg. Boże, co za jazda. Wiedziałem
przecież, co to ślizg. Znalem to
z OK-eja, 420, ale żeby na Omedze? To
było szaleństwo, zresztą nie ma na to
słów - jakieś piętnaście lat później mój
trapezowy Sopel (pewnie ktoś go jeszcze pamięta) powiedział, że przy ślizgu
na Omedze chowają się panienki. Kto
wie?! Panienki panienkami, ale w moim
wypadku ten jeden kurs zadecydował
o nieprzemijającej miłości do Omegi.
W sumie banalnie, z pewnością mało
oryginalnie. Wierzcie jednak, że prawdziwe. W tym ślizgu była cała filozofia
pływania, ścigania się. W tym była cała
odpowiedź na te kretyńskie pytania
- a tak właściwie to, co ci się w tym
żeglarstwie podoba, że niby żyć bez
tego nie możesz. Opowiedzieć się tego
nie da. W regatach ślizgaliśmy się tak
w sumie przez dwa dni. Ja wiedziałem
już, że nie był to mój ostatni raz.
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Niestety wprowadzone zmiany spowodowały, że waga jachtu wyniosła
ponad pół tony, co źle odbiło się na
sterowaniu i samym żeglowaniu.
Dlatego też stara, poczciwa Omega
nadal pływała po polskich wodach,
mało tego, miała się świetnie.

OMEGA IDZIE W ŚLIZG
W barwnej historii Omegi znalazł
się też proces sądowy jaki Juliusz
Sieradzki wytoczył zakładom
w Ostródzie. Konstruktor domagał
się zapłaty przez ostródzkie zakłady
należności procentowej za seryjną
produkcję Omeg od każdego
egzemplarza. Powód? Identyczne
linie kadłubów Omegi i Ostródy
1978. W rezultacie, paradoksalnie
zasłużony w popularyzacji Omegi
producent, został ukarany. Po 1984
roku w ostródzkim zakładzie kontynuowano budowę laminatowych
łodzi, wśród nich znalazła się zmodernizowana Ostróda 1978, którą
ze względu na przegrany proces
oznaczono jako Omega.
W międzyczasie, w 1981 r., podczas
Mazurskiej Operacji Żagiel, Omega
ponownie wróciła do klasy regatowej.
Grupa entuzjastów tych jednostek
utworzyła również Związek Klasy
Omega i doprowadziła do ponownego uznania jej za klasę narodową.

Związek zajął się organizacją regat
i mistrzostw Polski w klasie Omega
oraz cyklu regat o Puchar Polski,
które trwają do dziś. Naturalną rzeczą
stało się przystosowywanie Omegi
do regat – podnoszono podłogę,
dodawano trapezy. Wtedy powstały
pierwsze Omegi R – „prawnuczki”
słomkowej Omegi z nad Wisły.
Pierwsze egzemplarze wyszły spod
ręki Romualna Knasieckiego, wyczynowego finnisty. Później jej produkcją
zajął się szkutnik ze Szczecinka, Jan
Chomicz, również mistrz klasy Finn.
W połowie lat 80. ponownie wybuchł
spór, tym razem nie chodziło o prawa
autorskie, a o coś znacznie bardziej
sentymentalnego… Przedmiotem
sporu były przepisy pomiarowe stosowane w regatach! Sieradzki wzbraniał
się od jakichkolwiek modyfikacji,
zaś Związek Klasy Omega dążył do
unowocześnienia. Spór został złagodzony i ostatecznie Omega została
wzbogacona w spinaker i w konsekwencji podzielona na dwie kategorie:
sport – z trapezami i spinakerem
i standard – bardziej tradycyjną.

NAJWIĘKSZE REGATY
W tym roku mija 75. rocznica
powstania Omegi. Jak wygląda sytuacja jednostki po niespełna ośmiu
dekadach?
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Obecnie Omega to łódka głównie regatowa, rzadziej już
wykorzystywana do rekreacji czy szkolenia. Jest największą seniorską klasą regatową w Polsce. W regatach na terenie całego kraju, rozgrywanych w ramach
Pucharu Polski, regionalnych ligach czy też imprezach
lokalnych, bierze udział kilkaset jachtów (rocznie ok.
100 jest klasyfikowanych w samym Pucharze Polski).
Do tego dochodzi cała masa imprez branżowych, jak
Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, Aktorów, Branży
IT, rozgrywanych na jednolitych flotach Omeg (np.
w Mikołajkach, Giżycku). Dodatkowo na Omegach rozgrywane są co roku Akademickie Mistrzostwa Polski,
przyciągające nawet 100 załóg.
- Najbliższa przyszłość to z pewnością popularyzacja
klasy oraz praca nad uatrakcyjnieniem naszych regat, tak
aby ich jakość organizacyjna nawiązywała do najlepszych wzorców - podkreśla Daniel Sokołowski, prezes
Polskiego Związku Klasy Omega. - Chcemy przyciągać do
nas zawodników kończących karierę na łódkach wyczynowych, szukających dla siebie możliwości poważnego
ścigania i rozwoju w kierunku większych łódek. Równocześnie jesteśmy znakomitym miejscem, szczególnie we
flocie standard, gdzie można zdobyć niezbędne doświadczenie i nauczyć się pływania regatowego. Chcielibyśmy być pierwszym wyborem dla poszukujących klasy
seniorskiej zarówno wśród „profesjonalistów”, jak i osób
z mniejszym doświadczeniem, poszukujących ciekawych,
rozgrywanych w fajnych miejscu regat, ale jednak nastawionych na rywalizację na wodzie.
W tym roku, po emocjach związanych z mistrzostwami
Polski, odbędą się jeszcze ostatnie w tym sezonie regaty
Pucharu Polski Omega. Finał tegorocznej rywalizacji
odbędzie się na jeziorze Miedwie, w gościnnych progach
klubu Jomitoka.
W ŚLIZGU!
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czas umiejętności projektowania i budowy jachtów
stały się sposobem na życie.
Wszystkie kluby żeglarskie
zostały zamknięte, a sprzęt
zarekwirowano. W okolicach
mostu Poniatowskiego
Juliusz Sieradzki wraz
z kolegą otworzył wypożyczalnię łódek, które tworzyli
ze znalezionych wraków.
Trudno w to uwierzyć, ale
w wojennej Warszawie było
miejsce na żeglowanie. Tereny nad Wisłą miały jeszcze
dodatkową zaletę. Niemcy
niechętnie je odwiedzali.
W 1940 roku przy przystani
wodnej YKP Sieradzki
zbudował trzy płaskodenne
jachty „Pionier”, z żaglem
o powierzchni 10 m², które
aż do wybuchu Powstania
Warszawskiego służyły do
szkolenia żeglarskiego. 1942
rok przyniósł najsłynniejszy
projekt – jacht klasy Omega,
który po zakończeniu wojny
stał się najpopularniejszą
polską jednostką.

PRZEPROWADZKA
NAD MORZE
Po wojnie, w maju 1945
roku Juliusz Sieradzki
został oddelegowany przez
Ligę Morską na Wybrzeże, w celu organizacji
warsztatów szkutniczych.
Osiadł w Sopocie, przy ul.
Monte Cassino i pozostał
tu już do końca życia.
Miesiąc później został
mianowany komendantem
Kursu Konserwacji Sprzętu
Żeglarskiego w Gdyni,
a w 1946 roku komendantem Centralnego Ośrodka
Morskiego w Gdyni,
przeniesionego później do
Ustki. Na Wybrzeżu aktywnie działał w Yacht Klubie
Polski Gdynia, a od 1947
roku w Yacht-Klubie „Zryw”
Gdynia. Prowadził także
kursy w Akademickim
Związku Morskim w Gdańsku. W kolejnych latach
rozszerzył swoje uprawnienia żeglarskie, zostając
sędzią oraz inspektorem

nadzoru technicznego przy
Wojewódzkim Komitecie
Kultury Fizycznej. W 1956
roku został przewodniczącym Komisji Urządzeń
i Sekcji Żeglarstwa Głównego Komitetu Kultury
Fizycznej – organizacji,
która w stalinowskiej Polsce grupowała wszystkie
związki sportowe.
Obok działalności organizacyjnej Juliusz Sieradzki
kontynuował aktywność
sportową. W 1952 oraz
1953 roku zdobywał mistrzostwo Polski w klasie
Omega, a w kolejnym roku
zdobył złoto na pierwszych
Mistrzostwach Polski
w klasie Finn. W 1954 roku
otrzymał tytuł mistrza
sportu, a rok później
zwyciężył w Bojerowych
Mistrzostwach Polski.
W późniejszych latach
Juliusz Sieradzki związany był głównie z Jacht
Klubem Morskim LOK
„Gryf” Gdynia, w którym
wybudował dwie jednostki
morskie – „Obieżyświat”
i „IX Falę”, na których uprawiał żeglarstwo dalekomorskie. W dalszym ciągu
projektował – jego dziełem są m.in. katamarany
„Expressik” i „Expressino”.
Popularyzował także klasę
Micro i zaprojektował też
ciekawy jacht o automatycznie nastawianym
kilu. Oprócz żeglowania
znajdował także czas
na pisanie książek. Był
autorem - poradników:
„Konserwacja i utrzymanie
sprzętu sportowo-wodnego” oraz „Amatorskie
budownictwo sprzętu żeglarskiego” (1953). W 1995
r. PZŻ nadał mu godność
Członka Honorowego PZŻ.
Juliusz Sieradzki zmarł
30 listopada 1999 roku
w Sopocie w wieku 87 lat.
Ku jego pamięci corocznie
organizowane są Regaty
o Memoriał Juliusza
Sieradzkiego.
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PRODUKTY

MISTRAL
TANBARK

WATCH
BACKPACK
CARHARTT

Mistral to seria toreb żeglarskich z kolekcji firmy Code Zero,
specjalizującej się w produktach z żagli. Seria Mistral Tanbark
wykonana jest z brązowych żagli, charakterystycznych dla
klasycznych, drewnianych jachtów. Stanowi świetną propozycję
dla raczej konserwatywnych odbiorców. Dla bardziej awangardowych klientów stworzona została seria Mistral Orange. Torby
dostępne są w trzech rozmiarach - codziennym, weekendowym
i wyprawowym.
www.codezero.pl / ceny od 209 do 269 PLN

MINI BORA

Mini Bora to nowa odsłona flagowego produktu Code Zero. Zaprojektowana dla tych, którzy od czasu do czasu rozstają się
ze swoim laptopem. Pomieści tablet, niewielki terminarz, klucz
francuski i inne potrzebne drobiazgi. Ciekawa alternatywa dla
Nerki Sirocco. Produkt uniseks, który podkreśli Twój żeglarski
temperament.
www.codezero.pl / cena 139 PLN
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Plecak marki Carhartt doskonale sprawdza się podczas
codziennego użytkowania. Wyposażony jest w główną komorę
zamykaną na zamek błyskawiczny, zewnętrzną oraz wewnętrzną kieszeń również zapinaną na zamek, kwadratowe logo marki
umieszczone na przedzie plecaka oraz wykonany z tkaniny na
przetarcia. Pojemność plecaka wynosi 18,5 litra.
www.daseapeople.com / cena 209 PLN

WEEKENDER NAVY BLUE

Ręcznie szyta torba z używanych żagli i starych banerów
reklamowych. Bardzo stabilna i mocna. Wewnątrz stempel
z koordynatami geograficznymi pokazującymi, gdzie żagiel pływał podczas swojego aktywnego życia oraz kieszeń na zamek.
Torba dla miłośników środowiska, produktów z recyclingu,
poszukujących indywidualnego stylu. Idealna na weekendowy
wypad za miasto, na łódkę czy na plażę. Bardzo pojemna.
Rączki z pasów bezpieczeństwa spinane mocnym rzepem.
Dodatkowy uchwyt z liny żeglarskiej.
www.argentumyachts.com / cena 499 PLN
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NERKA LIGHTWEIGHT TRAVEL

TOROMIRO
PACK

Plecak Torromiro marki Patagonia wykonany został w 100%
z przetworzonego poliestru oraz pokryty powłoką DWR dzięki,
której jest wodoodporny. Wyposażony jest w główną komorę,
dwie zewnętrzne kieszenie oraz specjalnie miejsce na przechowywanie laptopa, która jest pokryte materiałem odpornym na
wstrząsy. Dodatkowo paski zapewniają komfort podczas wędrówek po otwartym terenie. Pojemność 22 litry.
www.daseapeople.com / cena 289 PLN

SHOPPER

Patagonia Lightweight Travel Hip 1 L to niezwykle lekka, a przy
tym funkcjonalna nerka. Składa się z dwóch kieszonek zasuwanych na suwak. Posiada elastyczny pas, dzięki czemu nerkę
można nosić zarówno wokół bioder, jak również na ramieniu.
Nerka wykonana jest z materiału o wysokiej wytrzymałości,
a dodatkowo pokryta powłoką poliuretanową. Doskonale sprawdzi się co dzień w mieście, jak i podczas wypraw.
www.daseapeople.com / cena 139 PLN

PACKABLE DUFFELBAG

BLUE

Ręcznie szyta, unikatowa torba z używanych żagli. Wewnątrz
stempel z koordynatami geograficznymi pokazującymi, gdzie
żagiel pływał podczas swojego aktywnego życia. W środku
znajduje się mała torebeczka na dokumenty, kluczyki czy szminkę
przytwierdzona szeklą nierdzewną do wszytego paska. Torba
zdecydowanie dla miłośniczki środowiska naturalnego, poszukującej indywidualnego stylu. Idealna na plażę, na spotkanie z koleżankami czy do pracy. Super lekka, pakowna i bardzo poręczna.
www.argentumyachts.com / cena 349 PLN

W ŚLIZGU!

/

wrzesień - październik 2017

Lekka torba sportowa o pojemności 40 litrów. Wykonana z bardzo cienkiego, ale niezwykle trwałego materiału. Po złożeniu
zajmuję bardzo mało miejsca. Wyprodukowana z lekkiej płóciennej tkaniny. Wewnątrz znajduje się kieszeń zapinana na zamek,
torba ma również odpinany pasek, a dodatkowo jest całkowicie
wodoodporna.
www.hellyhansen.com / cena 128 PLN
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PODRÓŻE

SPORADY

NIEKONIECZNIE
MAMMA MIA
AGNIESZKA OLSZEWSKA / BLUE SAILS

W oddali słychać krzyk miejscowego, jakby żywcem wyjętego
z greckiego eposu: „Siga, Siga”! Stół, przykryty obrusem
w niebieską kratkę, ugina się od jedzenia. Świeżo marynowane
oliwki sąsiadują z pieczoną fetą, w tle grecka muzyka, a w oddali
w niewielkim porcie, kołyszą się nasze trzy jachty.

70

wrzesień - październik 2017

\

W ŚLIZGU!

PODRÓŻE

CZY MOŻNA SOBIE WYMARZYĆ, BY BYŁO
BARDZIEJ IDEALNIE?
Planowanie rejsu na Sporadach, czyli najbardziej północnym archipelagu w Grecji, zaczęło się już parę ładnych lat wcześniej. Zawsze
chcieliśmy tam żeglować, kusiły nas te wyspy, mało kto tam pływał, ale... a to połączenia
lotnicze nie takie, a to nie było odpowiedniego
jachtu, i tak czas upływał... W końcu jednak
podjęliśmy wyzwanie!
Ekipę mieliśmy rozbudowaną, więc i wariantów dotarcia na miejsce było kilka. Każdy podróżował, jak mu pasowało najbardziej. Summa summarum w niedzielę rano
byliśmy w komplecie w porcie Skiathos
- dwunastu dorosłych i trzynaścioro dzieci, a organizacja i punktualność na medal. Podczas gdy w skwarnym i gwarnym
Skiathos skipperzy dopełniali formalności
związanych z przejęciem naszych trzech
jachtów, reszta zajęła się robieniem zaprowiantowania. Kiedy wszyscy ogarnęli przypisane im tematy, z radością oddaliśmy
cumy i ruszyliśmy na odkrywanie archipela-

W ŚLIZGU!

/

gu Sporad. Mieliśmy na to 2 tygodnie...
MAMMA MIA! NAPRAWDĘ?
Od momentu nakręcenia musicalu Mamma Mia Sporady często kojarzą się z tym
tytułem, a w sumie niesłusznie... Wszystkie
te „filmowe” miejsca są masowo odwiedzane przez turystów. Zdarza się, że nie są tak
spektakularne, jak byśmy tego oczekiwali...
no, ale to się nazywa magia filmu! Zaczęliśmy więc od spektakularnej plaży Lalaria
z malowniczym łukiem na wyspie Skiathos.
Poczciwy człowiek dzień przed wypłynięciem powiedział nam, aby dopłynąć tam
przed 10 rano i miał rację. Przed 10:00 cisza
i spokój, można dopłynąć do plaży i słynnego skalnego łuku wpław. O 11:00 ruch był
tak duży, że z godnością opuściliśmy to
miejsce i pożeglowaliśmy dalej w kierunku
portu Loutraki na Skopelos. Loutraka jest
ładnym miejscem, z odremontowanym
kościółkiem i mnóstwem knajpek wokół
niego. Po obowiązkowej kąpieli w zatoce,
skierowaliśmy dzioby naszych jachtów do
portu Skopelos. Opłynęliśmy Skopelos od
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północy, zahaczając o filmowy kościółek
na skale Agios Ioannis, nazywany kościółkiem Mamma Mii. Po południu wpłynęliśmy
do portu. Miejsca dla jachtów są wyłącznie
wzdłuż bardzo długiego falochronu, który
widziany z góry naprawdę robi wrażenie.
Do portu wpływają poza tym całkiem duże
promy, przyprawiając żeglarzy o palpitację
serca, gdy wykonują manewr zawracania
w miejscu! Wieczorem miasteczko znajduje
się w cieniu, ale za to rano jest bosko! Słońce pięknie oświetla schodkową zabudowę
na zboczu, wszystko jest kolorowe i zaprasza do spacerów niezliczonymi zaułkami,
uliczkami, schodkami... W Skopelos jest
dużo sklepów, w których można uzupełnić
zaopatrzenie, są wypożyczalnie samochodów i skuterów oraz oczywiście mnóstwo
restauracji i kawiarni.
SIGA, SIGA!
Siga, siga to bardzo popularne greckie wyrażenie. W wolnym tłumaczeniu oznacza „powoli – pomału”, jednak dla Greków jest czymś
więcej, niż zwykłe: nie śpiesz się. Wzięliśmy
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sobie to do serca. Ze Skopelos wypłynęliśmy niespiesznie. Wiadomo - spacer, kawa, zakupy… W drodze na wyspę Peristera zatrzymaliśmy się na kąpiel w zatoce Rousoumi na Alonissos. Wytchnienie od gwarnego Skiathos i Skopelos. W zatoce, mimo obecności
kilku jachtów, było cicho. Niesamowitym doznaniem była kąpiel
w świetle zachodzącego słońca. Zdecydowaliśmy, że od tej pory na
jeden nocleg zatrzymamy się w miasteczku, a na drugi w zatoce,
i tak na zmianę. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Po spokojnej nocy wyruszyliśmy w kierunku Alonissos, aby zobaczyć Patitiri,
jedno z dwóch uroczych miasteczek na wyspie. Po drodze, zatrzymaliśmy się na kąpiel, tym razem w zatoce Milia. Urocze miejsce
– otoczona białymi klifami zatoka i pusta plaża! O takich miejscach
marzy się, siedząc za biurkiem w pracy, oj tak! Do Patitiri wpłynęliśmy dość wcześnie, znajdują się dwa centra nurkowe, plaża miejska
oraz wypożyczalnie skuterów i samochodów. Niestety, w sierpniu
nie udało nam się wynająć niczego ad hoc. Tylko z tygodniowym
wyprzedzeniem... Szkoda, bo mieliśmy ochotę na wyprawę w głąb
wyspy. Taka sytuacja niestety powtarzała się na każdej z odwiedzanych wysp. Nie zmartwiliśmy się tym jednak, bo pięknie wiało,
a naszym celem tego dnia była niezamieszkana wyspa Skantzoura.
Żegluga pod pełnymi żaglami była wspaniała i w dobrych nastrojach wpłynęliśmy do zatoki o tej samej nazwie co wyspa. Z daleka
nie wygląda zachęcająco, ale po wpłynięciu do niej okazuje się, że
jest całkiem nietypowa. Jest bardzo długa i wąska, z mikroplażą na
końcu. Warto wspomnieć, że zatoka oferowała miejsce góra trzem
jachtom stojącym burta w burtę. Pozostali zmuszeni byli rzucać
kotwice przy jednym brzegu, a rufy wiązać linami do drugiego. Takie kotwiczenie (z uwiązaną do brzegu rufą) jest bardzo popularne
w Turcji i niektórych rejonach Grecji. Po dość wietrznej nocy, przy
wciąż wiejącym silnym wietrze, skierowaliśmy się z powrotem na
Alonissos. Tym razem do drugiego z polecanych portów – Steni Vala.
Port to dość szumne określenie tej miejscówki. Przy nabrzeżu mieszczą się knajpki, a wzdłuż cumują jachty. Port jest uroczy, ale bardzo
płytki, więc należy ostrożnie podchodzić do brzegu. Nie jest takie
oczywiste, że stojąc rufą lub niestandardowo, dziobem do brzegu,
zejdzie się wprost na ląd. Czasem może zabraknąć 2-3 m przed
nabrzeżem i wtedy trzeba zwodować ponton(!), żeby zejść na ląd.
Także - miejscówka dla ludzi z samozaparciem (śmiech). Po drugiej stronie cypelka, który ochrania port, jest plaża, a na niej spot
dla surferów. Można popatrzeć na uczących się i na zawodowców,
albo popróbować samemu. Fajny klimat.
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UROCZE DZIURY
Trzymając się zygzakowatego pływania, popłynęliśmy do widzianej
ze Steni Vala zatoki Vasilikou na wyspie Peristera. W zatoce tej jest
wrak statku, ale z uwagi na to, że większość wystaje ponad wodę, to
dla nurków nie jest to jakaś szalona atrakcja. Ale żeby nie było, to ponurkowaliśmy wokół w maskach i rurkach, dopóki znów nie zrobiło
się tłoczno. Zjedliśmy obiad, stojąc na kotwicy z widokiem na wrak,
snując domysły, co takiego mogło się wydarzyć, że utknął tu na zawsze. Po posiłku wróciliśmy na Alonissos i znów do zatoki Rousoumi.
Teraz naszym celem było Agnontas. Miejscówka typu urocza dziura. Trzy knajpy, jedna obok drugiej, plaża, kilka domków z kwaterami
letniskowymi, market typu sklep „U pani Kazi” i tyle. Niemniej jednak
podobało nam się tam bardzo, zwłaszcza te knajpki ze stolikami stojącymi niemal na piasku. Nie ma tu wielkich deptaków, sezonowych
wyprzedaży, ani typowych nocnych klubów. W zamian malownicze
widoki i fantastyczne, zawsze świeże jedzenie. I znów zaskoczenie,
bo niby porcik niewielki, a prąd i woda w słupku. Na kartę. A karta do
pobrania w restauracji za 5 EUR i kaucja za nią też 5 EUR. I jak tu nie
lubić Grecji?!
Następny dzień zaczął się bardzo leniwie, od kawy i kąpieli. Po, już
„na serio” ruszyliśmy w drogę na Skiathos, a dokładnie do Koukouneri. Stanęliśmy tam, jak już zmierzchało. Gdybyśmy przypłynęli wcześniej, to pewnie byśmy stamtąd zwiali. Zatoka należała głównie do
skuterów i narciarzy wodnych, czyli decybele gratis. Na szczęście po
zmroku zrobiło się cicho. Towarzystwa dotrzymywał nam potężny,
onieśmielający statek motorowy. Nie omieszkaliśmy oczywiście wygooglać po nazwie, co to za jeden... 133m długości, 25 gości, 55 osób
obsługi. Ostatni z właścicieli – premier Kataru. A jakżeby inaczej!
WYTRWALE, DO CELU!
Następnego dnia ruszyliśmy w kierunku półwyspu Volos. Płynęliśmy na pełnych żaglach, na tzw. motyla, mijaliśmy dumne
wzniesienia, łącznie z malowniczymi pozostałościami po kamieniołomie. Dopłynęliśmy do miejsca, gdzie półwysep wygina się
w hak i zaczyna się zatoka Pagasyjska. Tam wpłynęliśmy do małej zatoczki z miejscowością Agia Kyriaki i górującą nad nią Trikeri.
Ależ nam się tam spodobało! Problem w tym, że w locji wyraźnie
było napisane, że nie ma możliwości stawania przy nabrzeżu.
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Następnego dnia, mimo że nie
chciało nam się wypływać, ruszyliśmy do Orei na wyspie Eubea/
Evia. Wiatr wiał z prędkością ok. 30
węzłów, więc żegluga była równa

fot. Dimitris Vetsikas

GRECKIE MAZURY!

i szybka! Orei to bardzo duży port,
sporo w nim jachtów, ale w dalszym
ciągu nie jest to marina. Miasto
ewidentnie turystyczne. Knajp przy
nabrzeżu mnóstwo, do wyboru do
koloru, ale samo miasteczko specjalnie nas nie urzekło. Albo nie
daliśmy mu na to szansy... Z Orei
wyruszyliśmy na Skopelos. Po kilku
godzinach wspaniałej żeglugi dotarliśmy na Skopelos i zatrzymaliśmy
się w zatoce Panormos, nie naprzeciw plaży, ale w odnodze tej zatoki.
A tam klimaty jak na... Mazurach!
Trzciny, mały domek nad brzegiem
i drzewa kłaniające się wodzie. Uroczo i do tego woda krystaliczna.
Zatoka wąska, ale bardzo głęboka, więc chcąc przywiązać rufę do
brzegu, mimo niewielkiej odległości, trzeba było wyrzucić prawie 40
m łańcucha! Trochę na północ od
zatoki Panormos jest „filmowa” Kastani Beach. Z daleka jednak widać,
że to głównie leżaki, hotel i turyści,
więc zatrzymaliśmy się na kąpiel
tuż przed, przy jednej z mikroplaż
dostępnych wyłącznie z jachtu i wyłącznie dla nas. Przeurocze miejsce!
Bardzo niechętnie zebraliśmy się
w stronę Skiathos. Tam, naprzeciwko wejścia do zatoki, znajduje się
wyspa Tsoungria, przy której się zatrzymaliśmy. Zupełnie, jakby miało
to w jakiś magiczny sposób oddalić
to, co nieuniknione, czyli wpłynięcie
do portu o 17:30, aby zakończyć ten
wymarzony rejs...

fot. Dimitris Vetsikas

Tylko kotwica. Jakoś nam się to nie
uśmiechało, więc zaczęliśmy kręcić
się w kółko, z lewej na prawą i z powrotem, aż z knajpki przy małym nabrzeżu promowym wyszedł pan i gestem zaprosił nas do zacumowania
na wprost restauracji. Hmmm, a locja? Okazało się, że prom tu nie przypływa, więc całe nabrzeże nasze.
Grunt to się nie poddawać! Jak już
zeszliśmy na ląd, to od razu zaczęliśmy oglądać naszą miejscówkę.
Pocztówkowa, kolorowa, śliczna, na
uboczu. Nie było natomiast baklavy
ani kataifi, czyli tradycyjnych greckich, koszmarnie słodkich deserów.
Nigdzie. W żadnej knajpce. Żadnych
deserów. Tylko kawa. Szok. Lody
kupiliśmy więc w sklepie, a potem
usiedliśmy przy stoliku na kawę.
Niezmordowany Maciej, który nie
mógł przeboleć braku prawdziwego deseru, chodził, pytał, szukał...
i wyszukał. Dostał namiar na tajną
miejscówkę, gdzie sprzedają domową baklavę i po 15 minutach wrócił
radosny z dodatkowymi powidłami
lokalnymi „hand made”. Po raz drugi
tego dnia okazało się, że warto być
wytrwałym.
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11-14 WRZEŚNIA

14-17 WRZEŚNIA

MISTRZOSTWA POLSKI
INSTRUKTORÓW

MISTRZOSTWA POLSKI
W GÓRKACH ZACHODNICH

Sezon kitesurfingowy trwa
w najlepsze, przed nami Mistrzostwa Polski Instruktorów
2017. Zawody odbędą się
w przedziale 11-14 września
w bazie Bo Sport na kampingu
Chałupy 3. Termin rozpoczęcia
zawodów zostanie potwierdzony ostatecznie 24 godziny
przed planowanym startem.
Komunikaty będą podawane
na stronie internetowej i FB PZKite. Jeżeli zawodów nie uda
się rozegrać pierwszego dnia
jest możliwość przedłużenia
regat o 1 dzień, tzw. dzień rezerwowy. Tytuły mistrzowskie
i medale Mistrzostw Polski
Instruktorów PZKite zostaną
przydzielone w kategorii kobiety i mężczyźni: Mistrz Polski Instruktorów PZKite 2017,
Mistrz Polski FREESTYLE Instruktorów PZKite 2017, Mistrz
Polski Instruktorów RACE
PZKite 2017. Cel zawodów?
Integracja kadry szkoleniowej
POIK oraz PZKite, wyłonienie
najlepszych instruktorów kitesurfingu w Polsce i przede
wszystkim dobra zabawa!

W rozegranej w Pucku pierwszej części mistrzostw Polski ubiegłoroczni złoci medaliści nie dali odebrać sobie prymatu w kraju. Czy w drugiej fazie tego championatu w Gdańsku, broniący tytułu żeglarze pójdą w ślady Zofii Klepackiej, Radosława
Furmańskiego oraz Kacpra Ziemińskiego i także nie dadzą się zdetronizować?
W pierwszy weekend września na Zatoce Puckiej ścigało się 222 zawodników z 46
klubów i 8 krajów, a wśród seniorów na najwyższym stopniu podium stanęli Zofia
Klepacka i Radosław Furmański w klasie RS:X oraz Kacper Ziemiński w klasie Laser Standard. Klepacka i Ziemiński wygrali piąty raz z rzędu, natomiast dla Furmańskiego był to drugi kolejny triumf. Od czwartku do niedzieli u ujścia Wisły Śmiałej do
Zatoki Gdańskiej o pozostałe komplety medali rywalizować będą seniorzy w klasach 49er, 49er FX, 470, Finn, Laser Radial Europa i OK Dinghy oraz młodzi żeglarze
w klasach RS:X i Laser Radial. Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski
przy współpracy z NCŻ AWFiS Gdańsk i AZS COSA Gdańsk.

30 WRZEŚNIA

3-31 PAŹDZIERNIKA

FINAŁ BIZNES LIGI ŻEGLARSKIEJ

BALTIC KITE WAVE JAM

Pod koniec września, na wodach wokół sopockiego molo odbędzie się finał Biznes
Ligi Żeglarskiej. W tej edycji, na pokładach Delphi pływa m.in. Mateusz Kusznierewicz. - Nasz medalista olimpijski nie będzie sternikiem, gdyż Liga z założenia jest
amatorska i profesjonaliści nie mogą sterować. Niemniej jednak podpowiedzi mistrza na pewno będą wielkim wzmocnieniem dla załogi. Takie przypadki mieliśmy
już we wcześniejszych edycjach, gdzie członkiem załogi był chociażby Zbigniew
Gutkowski. Załogi wspierane przez najlepszych żeglarzy zawsze należą do faworytów, ale nie jest powiedziane, że muszą zwyciężać. Ja osobiście liczę na zespół
D.A.D/Security Expert, który wystartuje w Lidze po raz czwarty z rzędu i to doświadczenie na pewno zaprocentuje – podkreśla Rafał Sawicki z GSC Yachting, współorganizator Ligi. Kto wygra kolejny finał biznesowych zmagań na wodzie? Odpowiedź
poznamy 30 września, a oficjalne rozdanie statuetek odbędzie się 6 października
podczas Sopot Wave – imprezy zamykającej sezon żeglarski na Pomorzu.
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Baltic Kite Wave Jam to kultowy event, na który z niecierpliwością czekają wszyscy
kite'owi wave'iarze. Impreza
z duszą, stworzona przez pasjonatów dla pasjonatów pływania na falach. W tym roku
organizatorzy po raz kolejny
podnieśli poprzeczkę. Na zawodach ma się pojawić zacne,
niezawisłe grono sędziowskie,
ciekawe nagrody, a dla każdego zapisanego zawodnika
klasyczny pakiet startowy (koszulka, kubek i wlepy). Okno
czasowe na rozegranie zawodów to właściwie cały październik. Są ambicje na 48 miejsc
startowych, jednak wszystko
zależy od pogody. W przypadku imprezy jednodniowej wystartuje max. 32 zawodników,
o czym zdecyduje kolejność
zgłoszeń. Zawody wstępnie
zaplanowano w Ustce. Zasady
są proste – pływanie strapless,
czyli oceniane będą tylko manewry na fali. Pozostało nam
czekać na upragniony sztorm!
Zapisy na balticwavejam@
gmail.com. Nie zwlekajcie!
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/ IMPREZY

23-24 WRZEŚNIA

7 PAŹDZIERNIKA

MISTRZOSTWA POLSKI
KATAMARANÓW F18 I OPEN

BŁĘKITNA WSTĘGA ZATOKI
GDAŃSKIEJ

W Sopocie odbędą się Mistrzostwa Polski katamaranów klasy F18 i Open oraz
regaty o Puchar UKS Navigo. To kolejne regaty organizowane przez UKS Navigo
i zarazem ostatnia klubowa impreza tego sezonu. Podczas dwudniowej rywalizacji
zawodnicy F18 i Open powalczą o tytuły mistrzowskie, a startujący na katamaranach będą zdobywać kolejne punkty do Pucharu Polski Katamaranów 2017. Obok
dwukadłubowców, w Pucharze UKS Navigo po raz pierwszy wezmą udział zawodnicy Nautica 450 – dwuosobowej klasy zamykającej lukę pomiędzy łódkami dinghy i skiff. Dla nich regaty te liczone są do Pucharu Polski klasy Nautica 450. W klasie F18 tytułu mistrza Polski będzie bronić załoga reprezentująca YKP Warszawa
- Krzysztof Bassak i Piotr Siciński. W tym roku swój udział w tej klasie zapowiedział
Tymoteusz Bendyk, aktualny wicemistrz świata A-class, więc zapowiada się ostra
rywalizacja. Planowane jest rozegranie 6 wyścigów up and down dla każdej klasy.
Start pierwszego wyścigu w sobotę o godzinie 12.00 i w niedzielę o 11.30. Atrakcyjnie dla kibiców zapowiada się parada katamaranów wokół sopockiego molo, gdzie
z bardzo bliska będzie można oglądać zawodników i jachty. Parada odbędzie się
w sobotę o godzinie 11.30. Zapraszamy do kibicowania!

Jak co roku, w pierwszy weekend października odbędą się najstarsze regaty morskie w Polsce, czyli Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej. Błękitna Wstęga to wieloletnia tradycja, atrakcyjna formuła, masowe uczestnictwo. Regaty odbywają się
w formule australijskiej – jachty ścigają się „kto pierwszy na mecie”. Dzięki temu
są widowiskowe, a mimo oczywistych faworytów walka o zwycięstwo toczy się aż
do samego końca. Trasa rozpoczyna się widowiskowym startem przy gdyńskim
Bulwarze Nadmorskim, następnie prowadzi do boi przy molo w Sopocie, stamtąd
na redę Gdańska, ponownie pod sopockie molo i wraca na metę w Gdyni. W ten
sposób regaty są widoczne na całej trasie, również z brzegu. W historii regat udział
brały znane jachty: Copernicus, Hetman, Hadar, Tornado, a również Gemini, Bioton czy MK Cafe. Paradoksalnie posiadanie nowoczesnej „maszyny” regatowej
nie gwarantuje zwycięstwa – zależnie od warunków pogodowych wygrać mogą
olbrzymie jachty, jak i małe katamarany. Również bezwzględna walka toczy się
o ostatnie miejsce, które jest uhonorowane jest nagrodą w postaci Czerwonej Latarni. W ostatniej 65. Błękitnej Wstędze Zatoki Gdańskiej brało udział 120 jachtów
oraz 650 uczestników. Jak będzie w tym roku? Przekonamy się już niedługo!

29 WRZEŚNIA – 1 PAŹDZIERNIKA

30 WRZEŚNIA - 1 PAŹDZIERNIKA

MECZOWE MISTRZOSTWA
POLSKI

COOLDOWN DOUBLEHANDED
CHALLENGE

W ramach cyklu Polish Match Tour na Zalewie Rybnickim odbędą się mistrzostwa
Polski w match racingu. Tej rangi regaty odbędą się w Rybniku po raz pierwszy.
Będzie to zwieńczenie sezonu meczowego w Polsce, a na starcie pojawi się 10 do
12 zespołów.Tegoroczna edycja ma formułę otwartą, dlatego na starcie pojawią
się również zawodnicy z Niemiec i Danii. Organizatorzy regat zapewniają 4 jednakowe regatowe jachty Skippi 650 Match. Dzięki temu każda załoga ma wyrównane
szanse, a o wyniku decydować będą umiejętności i taktyka, a nie sprzęt. - Te regaty
będą wyjątkowe, bo po raz pierwszy od 6 lat mistrzostwa odbędą się na jachtach
Skippi, na których rozgrywane były pierwsze historyczne mistrzostwa w 2007 roku.
Do Rybnika przyjedzie bardzo mocna stawka. Na pewno zobaczymy aktualnych
i byłych Mistrzów Polski, czyli Marka Stańczyka, Łukasza Wosińskiego i Rafała Sawickiego, a to gwarantuje najwyższy poziom sportowy. Będzie co oglądać! – zapowiada Maciej Cylupa, dyrektor Polish Match Tour. Nad sprawnych przebiegiem
regat czuwać będzie 4 sędziów i 4 międzynarodowych arbitrów.

CoolDown Doublehanded Challenge jest imprezą zamykającą cykl zmagań na morzu załóg dwuosobowych. Regaty o długości ok. 100 Mm zostaną rozegrane na
wodach Bałtyku Południowego i Zatoki Gdańskiej. To debiutancka impreza. Nie będzie obrońcy tytułu, każdy uczestnik może zostać pierwszym w historii zwycięzcą.
Wśród zawodników pojawią się m. in. s/y Hobart (M. Zemke/R. Szostak), s/y Opole
(A. Kopytko/A. Majewska), debiutujący w cyklu - s/y Polled 2 (J. Chabowski/M. Chabowski), jak i mniej znany jacht z Kuźnicy - s/y North Cape (T. Kulas/S. Tomczyński)
oraz „czarny koń” klasyfikacji open - s/y Caravela 950 (A. Glebow/E. Banaszak).
Start do regat, poprzedzony będzie prezentacją jachtów na wodzie na akwenie naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie
regat www.doublehanded.gdynia.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września.

W ŚLIZGU!
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LIPSKI I PIASECKI
ZWYCIĘŻAJĄ 49ER
GRAND PRIX 2017

fot. Robert Hajduk

Siódmy rok z rzędu na plaży miejskiej w Gdyni
mogliśmy podziwiać najbardziej widowiskową
żeglarską klasę olimpijską 49er, a wraz z nią
słynny wyścig nocny. W tegorocznej edycji
zwycięstwo przypadło załodze w składzie: Konrad
Lipski, Jacek Piasecki.

MISTRZOWIE
Z SOPOTU
Yacht Club Sopot został zwycięzcą Polskiej
Ekstraklasy Żeglarskiej, tym samym zdobywając
tytuł Klubowego Mistrza Polski. Drugie miejsce
zdobyła załoga Jacht Klub Kamień Pomorski, a na
ostatnim stopniu podium uplasowali się żeglarze
z Sailing Event.

- To była ciężka walka, każdemu zależało na punktach. To już nie tylko
walka o miejsca, ale także o pozycje
w rankingu. My pracowaliśmy ciężko od początku sezonu, jeżdżąc na
każde możliwe regaty, spędzając
dużo czasu na wodzie i na treningach, także siłowych – mówi Rafał
Sawicki, sternik Yacht Club Sopot.
Drugie miejsce w zakończonym
właśnie sezonie Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej zdobyła załoga Amica
Jacht Klub Kamień Pomorski. Tym
razem żeglarzy jako zmiennik poprowadził Damian Jaskólski, zastępując nieobecnego Patryka Zbroję.
- Jesteśmy w miarę nową załogą
i to się dało odczuć na wodzie.

W ŚLIZGU!
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Taktycznie wszystko było tak jak
trzeba, ale brakuje nam jeszcze
zgrania. Regaty w Szczecinie
udało nam się zakończyć na 4
miejscu, ale sezon w klasyfikacji
końcowej zamykamy na 2 pozycji
– mówi Jaskólski z JKKP.

Wyścig nocny jak zwykle przyciągnął tłum ludzi na gdyńską plażę
miejską, którzy żywiołowo dopingowali uczestników rywalizacji.
W tym roku organizatorzy zmienili
nieco format wyścigu dodając do
niego sztafetę z udziałem jachtów
Delphia 24 startujących w regatach
Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Jak
zwykle nie obyło się bez elementów
z innych dyscyplin, czyli biegowego
sprintu i pływania, gdyż start i meta
usytuowane były w miasteczku
regatowym na gdyńskiej plaży.
Załoga Konrad Lipski i Jacek Pia-

secki żeglujący w jednym zespole
pod nazwą Mincer Pharma wraz
ze zdobywcami trzeciego miejsca
w regatach Ekstraklasy, czyli załogą
OKŻ Olsztyn już na samym początku wypracowali sobie dość znaczną
przewagę, którą kontrolowali do samego końca. Zacięta walka toczyła
się o drugie miejsce, a o wyniku
decydował niemal foto-finisz. Ostatecznie drugie miejsce wywalczyli
zawodnicy jachtu Miasto Gdynia
Jan Marciniak i Bartosz Roman
tworzący zespół z Yacht Club Sopot
na jachcie CH Klif Gdynia. Trzecie
miejsce zajęli Maciej Górecki i Łukasz Nurkowski na łódce Lotto wraz
z Jacht Klubem Kamień Pomorski
na jachcie D.A.D.
Poza nocną rywalizacją przez cały
weekend trwały zmagania Polskiej
Ekstraklasy Żeglarskiej. Zwycięzcą trzeciej rundy ligi został Yacht
Club Sopot po pasjonującej walce
z zespołem Jacht Klubu Kamień
Pomorski.

Podium zamknęła załoga Karola
Górskiego, Saling Event. Ogrom
pracy w swój osobisty tegoroczny
sukces włożyła także załoga OKŻ
Olsztyn pod sterami Szymona
Jabłkowskiego. Czwartą rundę
w Szczecinie zakończyli srebrnym
medalem, co w klasyfikacji generalnej dało im, bardzo dobre, czwarte
miejsce medalem.
- Bardzo dużo pracowaliśmy, spędziliśmy masę czasu na wodzie. Dużo
regat zaliczyliśmy. Ja liczyłem, że dzisiejszy dzień był moim 109 dniem na
wodzie w tym roku. To jest też efekt
pracy chłopaków na siłowni nad
przygotowaniem siłowni, efekt mojej
pracy nad głową, przygotowaniem
mentalnym, powoli każdy element
naszego pływania poprawiamy, aby
było coraz lepiej – mówi Szymon
Jabłkowski z OKŻ Olsztyn.

fot. Karol Kacperski

To był naprawdę emocjonujący
żeglarski finał. O tytuł klubowego
mistrza Polski załogi walczyły przez
cały sezon: w Sopocie, Świnoujściu,
Gdyni oraz Szczecinie, gdzie odbyła
się ostatnia runda. W finale łącznie
rozegrano 24 wyścigi, a różnica między pierwszym i trzecim miejscem
wyniosła zaledwie 1 punkt! Mimo iż
nowi Mistrzowie Polski przed startem w Szczecinie zamykali podium,
ostatecznie udało im się wypracować na wodzie wyniki wynoszące
ich dwie pozycje wyżej.

- Do tematu podeszliśmy profesjonalnie. Chwilę przed rozpoczęciem
wyścigu zeszliśmy na trening,
sprawdziliśmy czy na łódce wszystko funkcjonuje poprawnie, tuż po
odprawie ustaliliśmy sobie plan, co
przełożyło się na wynik. Pływanie
nocą to dodatkowe wyzwanie, nie
widać szkwałów, szczególnie na
tak trudne technicznie łódce, jednak udało się i jesteśmy naprawdę
zadowoleni z wyniku – komentuje
Konrad Lipski.

Regaty w Szczecinie były ostatnimi
w tegorocznej odsłonie cyklu Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej.
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Zmagania sportowców rozpoczęły
się wyścigami na foilach. Z kolei
w niedzielę udało się rozegrać
pojedynczą eliminację Freestyle
we wszystkich kategoriach wiekowych oraz parę wyścigów Twin Tip
Race. W finale Freestyle’u zmierzyli
się Marek Rowiński z Krzyśkiem
Isselem. Jednak ostatecznie to
ten drugi okazał się lepszy. Z kolei
wśród kobiet mistrzynią została
Gosia Kołacz. Po intensywnej
niedzieli wiatr znowu osłabł i poniedziałek należał znów głównie
do zawodników pływających na
hydroskrzydle (Foilboardingu).
Wyścigi te były wyjątkowo emocjonujące, bo rozgrywane na krótkiej
trasie z trzema okrążeniami. Tytuł
Mistrza Polski w Foilu zdobył
bezkonkurencyjny Maks Żakowski.
Ostatniego dnia zawodów wiatr
stopniowo się rozwiewał i zadecydowano o rozegraniu konkurencji

W najdłuższy wakacyjny weekend
(12-15 sierpnia) odbyły się zawody
o Puchar i Mistrzostwo Polski
w kitesurfingu – Ford Fiesta Kite
Challenge. Kitesurfingowe mistrzostwa po raz pierwszy gościły
w Pucku. Do miasteczka zawodów
zlokalizowanego w Porcie Jachtowym przybyło 50 uczestników
z całego świata. W mistrzowskiej
stawce nie zabrakło kitesurferów
z Dominikany, Rosji czy Niemiec.

Gospodarzem zawodów było
miasto Puck, które udostępniło
przestrzeń pod infrastrukturę
zawodów i dla sportowców, ufundowało także nagrody finansowe
dla zwycięzców Mistrzostw Polski
w kategoriach open. Oprócz Mistrzostw Polski, równolegle odbyła
się ogólnopolska edycja zawodów
Pucharu Polski w kitesurfingu.
Szczegółowe wyniki na:
www.fordcup.pl

Do udziału w tym wyjątkowym
wydarzeniu zaproszono wielu
dziennikarzy oraz aktorów, którzy
mogli zapoznać się z kitesurfingiem i pod okiem doświadczonych instruktorów ze szkółki
BoSport spróbować też innych
sportów wodnych. Z Vip-owskiej
Szkoły Kitesurfingu skorzystało
troje znanych aktorów: Agnieszka
Kawiorska, Jan Wieczorkowski
i Mateusz Banasiuk.

Twin Tip Race, która jest obecnie
najbardziej popularną i najliczniejszą klasą Race. Tutaj z dużą
przewagą zwyciężył bardzo dobrze
dysponowany Dariusz Ziomek.
Co ważne, zmagania te wyłoniły
młodzików, którzy wygrali wyjazd
na kwalifikacje do Młodzieżowych
Igrzysk Olimpijskich 2018 w Buenos Aires – Oliwię Hłobuczek
oraz Jakuba Wątorowskiego.

Krzysiek Issel i Gosia Kołacz we Freestyle’u,
Dariusz Ziomek i Julia Wira w Twin Tip Race
oraz Maks Żakowski w Foilboardingu – to
tegoroczni mistrzowie Polski w kitesurfingu.

NOWI MISTRZOWIE
POLSKI

FORD FIESTA KITE CHALLENGE
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Summer Kite Festival na dobre zagościł
w kalendarzach wielu znakomitych zawodników.
25-27 sierpnia plaża w Międzyzdrojach
ponownie zapełniła się latawcami! Oprócz
zawodów freestyle’owych i TTR, rozegrano
tu finał Pucharu Polski w TwinTip Racingu.
Zdecydowanym zwycięzcą został Dariusz
Ziomek, który w Międzyzdrojach postawił
przysłowiową kropkę nad „i”. Z kolei w kategorii
pań na najwyższym stopniu podium stanęła
Julia Wira.
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fot. Rafał Groth
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DAKINE POLISH SKIMBOARDING OPEN 2017

fot. materiały prasowe

PODIUM DLA POLAKA
I HOLENDRÓW
Skimboarding już po raz ósmy
zawładnął oliwskim potokiem. Na
podium stanęło dwóch Holendrów
- Mees Oostdijk oraz Adrien Raza,
a pomiędzy nimi uplasował się
Michał Ambruszkiewicz, który dwa
tygodnie później jako pierwszy Polak
w historii został mistrzem Europy!
Na rzece wpadającej w Jelitkowie do Bałtyku,
po raz kolejny powstał specjalnie przygotowany do zawodów skimpark, na którym odbyły się Dakine Polish Skimboarding Open.
82 zawodników z 5 krajów prezentowało swe
umiejętności w ślizganiu się na desce po wodzie i wykonywaniu akrobacji. Pomimo niezbyt
sprzyjających informacji płynących z prognozy
pogody jeszcze na kilka tygodni przed zawodami ta edycja PSO okazała się bardzo słoneczna.
Zmagania rozegrano z podziałem na kategorię
mężczyzn i kobiet oraz grupy wiekowe - poniżej 16 i 12 roku życia. Tegoroczne zawody wygrał Holender Mees Oostdijk oraz Aleksandra
Dubas w kategorii Open. Poza dwudniowymi

zmaganiami na gości czekała mini-szkoła,
gdzie wszyscy chętni, bezpłatnie i pod opieką
instruktorów mogli postawić „pierwsze kroki”
na skimboardzie, darmowe testy desek skimboardowych wiodących marek, a także liczne
konkursy.
Dakine Polish Skimboarding Open to również
impreza cyklu European Skimboarding Cup.
Po przystanku w Gdańsku Michał Ambruszkiewicz plasował się na drugiej pozycji. Dwa tygodnie później, na plaży łódzkiej Manufaktury,
zwyciężył i jako pierwszy polak w historii stanął
na najwyższym podium European Skimboarding Cup! Serdecznie gratulujemy!

CZAS SURFERÓW

fot. Bartosz Modelski

Kuba Kuzia i Karolina Wolińska zostali
tegorocznymi mistrzami Polski w surfingu.
Mistrzostwa Polski rozegrano w ramach ERGO
Hestia Polish Surfing Challenge 2017.
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Zawody odbywały się na prognozę, dlatego mistrzostwa
rozgrywano w dwóch różnych
terminach. 24 sierpnia walka
stoczyła się w trzech kategoriach: seniorek, juniorek oraz
juniorów. W najstarszej grupie
wiekowej najlepiej z deską na
falach poradziła sobie Karolina Wolińska, zdobywając złoty
medal mistrzostw Polski. Drugie miejsce zajęła Jagoda Budek, a na najniższym stopniu
podium stanęła Julia Pietrasik.
Ta ostatnia zajęła także drugie
miejsce w kategorii juniorek,
a niespełna dwa tygodnie
wcześniej - 13 sierpnia - została mistrzynią Polski w SUP
Wave. W kategorii juniorek
poza Pietrasiak pierwszą trójkę utworzyły Julia Damasiewicz, która wygrała oraz Zofia
Mierzejewska.
Natomiast
wśród juniorów zwyciężył Ja-

kub Kuzia, a na dwóch kolejnych pozycjach uplasowali się
Kornel Ochrymowicz i Hubert
Dydel.
Z kolei 3 września rozpoczęły
się zmagania seniorów o tytuł
najlepszego surfera w Polsce.
Na starcie pojawiła się czołówka surfingu: Jurek Kijkowski, Janek Korycki, Kuba Kuzia,
Max Michalewski, Adam Warchol, Sean Crowder. W sumie
33 zawodników rozstawionych w 8 heatach. Zawody
rozegrano na słynnym Pipeline we Władysławowie. Zwycięzcą okazał się wspomniany
Kuba Kuzia, który zasłużenie
wygrał zarówno w juniorach,
jak i seniorach. Drugi na podium stanął Adam Warchol,
a trzecie miejsce zajął Sean
Crowder.
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W KOŃCU KOŁOBRZEG!
KLASA SIGMA ACTIVE:
1. Mateusz Gołąb POL 36
2. Norbert Nowacki POL 49
3. Robert Sobociński POL 36

20 węzłów, 4 klasy regatowe, 23 jachty i ponad 70 żeglarzy,
takie liczby przyświecały czwartej już edycji Planet Baltic Cup.
Wszystko wskazuje na to, że Kołobrzeg wraca na regatową
mapę Polski.

KLASA ORC:
1. Robert Rayski – Hruby
2. Krystian Łukaszewicz – Wyklęty
3. Krzysztof Stormann – Maxi Honey

fot. materiały prasowe

KLASA OPEN 1
(do 8,5m długości kadłuba)
1. Józef Chojecki – Difur
2. Aleksandra Jutrzenka – Wojakowska – Kika
3. Grzegorz Waszkiewicz – Pahoa
KLASA OPEN 2
(powyżej 8,5m długości kadłuba)
1. Marcin Kluczyk – SoFun II
2. Wiesław Księżopolski – Hayka
3. Mirosław Frącek – Marcinek II

Impreza zadebiutowała na zachodniopomorskim wybrzeżu w 2016
roku i wszystko wskazuje na to, że
rośnie w regatową siłę promującą
Kołobrzeg jako miejsce, które wraca
na wyścigową mapę Polski. Regaty
zostały wpisane do oficjalnego kalendarza Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w kla-

sie ORC (Zachodniopomorski Puchar
Sezonu ORC). Oprócz jachtów startujących w ORC tradycyjnie na starcie
spotkali się zawodnicy klasy Sigma
Active oraz startujący w klasach
Open (do 8,5m i powyżej 8,5m).
W sierpniowych regatach (25 -27.08)
nie zabrakło typowej żeglarskiej po-

WARSAW SAILING DAYS

OSIEM KLAS NA ZEGRZU

fot. materiały prasowe

„Arfido”, „Merlin.pl”, „Johnny Black” to pierwsza
trójka finału Pucharu BMW Scandinavia Skippi 650,
który odbył się w 26-27 sierpnia w Porcie Nieporęt.
O trofea walczyło ponad 200 żeglarzy w aż ośmiu
klasach regatowych.

W ŚLIZGU!
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gody. W sobotę rozegrano 7 biegów,
a w niedzielę 2 z planowanych 3. Trasa tradycyjnie ustawiona była tak, by
zmagania żeglarzy można było oglądać z molo. Prowadzony był również
komentarz na żywo, przybliżający
zgromadzonym widzom zawiłości regatowego żeglarstwa.

W sierpniu na wodach Zalewu Zegrzyńskiego odbyły się największe tegoroczne
regaty śródlądowe w tej części kraju,
będące jednocześnie finałem Pucharu
BMW Scandinavia Skippi 650.
Na starcie wraz z jachtami Scandinavia
Skippi 650 stanęło osiem klas, w tym
najliczniejsza Nautica 450. Prognozy
zapowiadające słaby wiatr i rozsądne 3
w skali Beauforta nie oddawały prawdziwego przekroju żeglarskich warunków,
z jakimi musieli zmierzyć się zawodnicy.
Kręcący i słabnący momentami niemal
do zera wiatr był trudnym sprawdzianem
dla strategicznych założeń żeglarzy. Z kolei drugiego dnia prędkość wiatru sięgała
aż 20 węzłów. Po spektakularnych śli-

Regaty Planet Baltic Cup to nowa
inicjatywa żeglarska na polskim wybrzeżu. Organizatorem jest Szkoła Żeglarstwa mksailing.pl przy współpracy
z Zarządem Portu Morskiego w Kołobrzegu. Rozgrywane są cyklicznie 2
razy w roku.

zgach na kursach genakerowych, kilku
niekontrolowanych wyostrzeniach do
wiatru i ciężkiej pracy na balaście, załogi
zakończyły regaty. W klasie Scandinavia
Skippi 650 zwyciężyli Michał Kaczmarek,
Wiktor Mielcarek i Wojciech Marciniak
na „Arfido”. Drugie miejsce zajęli Dominik Ostrowski, Łukasz Jazgarski i Dawid
Lukić na „Merlin.pl”, a trzecim stopniem
zadowolić musieli się Radek Żurek, Sławomir Jakubowski i Urban Górski na
„Johnny Black”.
Pomimo awarii i słabszej postawy w Warsaw Sailing Days, Marek Kloska z Grzegorzem Jaworskim i Natalią Jaworską na
jachcie „Hiab” przypieczętowali zdobycie
Pucharu BMW Bawaria Motors, wyprzedzając drugiego w cyklu Michała Pałasza
o zaledwie 5,2 pkt rankingowego.
Regaty po raz pierwszy transmitowane
były na żywo, zarówno na ustawionym
na brzegu telebimie, jak i w internecie na
stronie wydarzenia, włącznie ze spektakularnymi ujęciami z drona śledzącego
starty. Szczegółowe wyniki na: www.warsawsailingdays.org
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SAILBOOK CUP

APOLLO OBRONIŁ
PUCHAR

fot. materiały prasowe

36 załóg i bardzo zmienne
warunki, tak w skrócie można
podsumować tegoroczny SailBook
Cup. Cieszące się coraz większym
zainteresowaniem wodne zmagania
spowodowały, że na linii startu
zameldowały się również dwie załogi
z Rosji.

DRAMATYCZNA BITWA
O GOTLAND
Tylko jeden zawodnik dopłynął do mety szóstej
edycji regat samotników dookoła Gotlandii!
Ponownie najlepszy okazał się Mirosław Zemke
na jachcie Hobart. Rekord trasy pozostał jednak
niepobity.

To była jedna z najbardziej dramatycznych w historii Bitwa
o Gotland – Delphia Challenge
2017. Z dwudziestu dwóch zawodników, którzy w niedzielne
południe 10 września wystartowali do wyścigu, zaledwie jednemu udało się dotrzeć do mety
i zamknąć pętlę dookoła Gotlandii bez zawijania do portu. Po 3
dobach i 13 minutach na morzu, linię mety regat bałtyckich
samotników minął Mirosław
Zemke na jachcie Hobart, wygrywając rywalizację w klasyfikacji bezwzględnej (pierwszy na
mecie) oraz w klasie ORC. Obronił tym samym zeszłoroczny
tytuł, wywalczony w tej samej
kategorii.
- W zasadzie człowiek jest
szczęśliwy, że to zrobił, że udało
się drugi raz. To nie jest kwestia
recepty, ani przepisu, po prostu
wsiadasz na łódkę, robisz swoje,
a jak masz odrobinę szczęścia,
to wygrywasz, a jak masz pe-

cha, to nie. Tyle. Zwycięstwo nie
jest dane na stałe, to gra błędów,
wygrywa ten, kto ich mniej popełni – podsumował Mirosław
Zemke.
Po dopłynięciu pierwszego
zawodnika do mety, na morzu
pozostał jeszcze tylko jeden
– Morten Bogacki na Mojo
(Mini650). Po kilkunastu godzinach ciężkiej walki ze sztormowym Bałtykiem, po północy,
Bogacki dotarł na wody Zatoki
Gdańskiej. Wówczas sztorm
jednak przybrał na sile, a jego
prędkość dochodziła w szkwałach do 50 węzłów. W tej sytuacji, pomimo niesamowitej
woli walki, Morten podjął jedyną
słuszną decyzję i zakończył
swój udział w regatach na kilkanaście mil przed metą.
- Ta decyzja to najlepszy dowód na wielką dojrzałość żeglarską niemieckiego skipera
– komentuje dyrektor regat,
Krystian Szypka. - Z jednej
strony miał świadomość, że
tak niewiele pozostało mu
do mety, ale wiedział też, że
dalsza żegluga na maleńkim,
pozbawionym prądu i mocno
już nadwyrężonym ponad trzydobowym wyścigiem jachcie,
w nocy, byłaby po prostu igraniem ze śmiercią – dodał.
Kolejna edycja już za rok.
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naprawy usterek. Mimo prawie 20
godzin walki z absolutną ciszą, paradoksalnie były to bardzo szybkie
regaty. Srebrny Puchar SailBook
Cup obroniła załoga Apollo Sails 2
Easy – to jedyna załoga w historii,
która zdobyła puchar dwa razy
z rzędu.
Sailbook Cup to odbywa się od
2011 roku. Są to najdłuższe regaty
w Polsce i drugie na akwenie morza Bałtyckiego, uczestnicy mają
do pokonania ok. 600 mil morskich. Trasa prowadzi z Sopotu
dookoła wysp Gotlandii i Gotska
Sandön, które trzeba okrążyć prawą burtą, by potem znów zameldować się na mecie w Sopocie.

fot. Marek Wilczek

Od dwudziestu godzin totalnej
flauty po mocne 7 B - Sailbook
Cup był w tym roku niezwykle
zmienny pogodowo. Skalę trudności potwierdza fakt, że zmagania
ukończyło 28 zespołów. Uczestnicy walczyli nie tylko z pogodą, ale
przede wszystkim z wyzwaniami,
jakie stawiał przed nimi wyścig.
Podarte żagle i awarie spowodowały mocne przetasowania w wynikach. Pierwszy etap zmusił trzy
mniejsze jednostki – Resumee,
Anitrę i Goplanę, do schronienia
się przed zachodnią falą za południowo-wschodnim cyplem Gotlandii. Krótki pit stop w Visby dla
jednych był okazją do zwiedzenia
wyspy, a dla drugich możliwością
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W ŚLIZGU!

WYDARZYŁO SIĘ

/ IMPREZY

BREWIN MISTRZEM
ŚWIATA A CLASS!
W Sopocie bezkonkurencyjny okazał się
Australijczyk Steven Brewin, dla którego jest to
trzeci tytuł w karierze. Ogromny sukces na własnym
terenie odnieśli reprezentanci Polski. Tymoteusz
Bendyk został wicemistrzem świata, a brązowy
medal wywalczył Jakub Surowiec.

„Na pewno na wyniku zaważyło dobre ustawienie łódki
i dostosowanie jej do pływania
w słabszym wietrze. Poświęciłem na to sporo czasu zaraz
po przyjeździe do Sopotu, bo
z początku wcale nie byłem
tak szybki. Ale te regaty były
trudne – jeden błąd mógł zaważyć o zwycięstwie lub przegranej. Generalnie podejmowałem bardzo dobre decyzje,
płynąłem zachowawczo, nie
ryzykowałem i bardzo pomogła mi w zwycięstwie umiejętność skupienia, nie poddawania się emocjom” – Steven
Brewin, Mistrz Świata.

„Regaty Mistrzostw Świata katamaranów to sukces polskiego żeglarstwa, Sopotu i naszego klubu, który okazał się być
jednym z najlepszych ośrodków w Europie i na świecie.
Dzięki sprzyjającej infrastrukturze, środowisku i wsparciu
ze strony władz lokalnych,
nasze wysiłki przełożyły się
na ogromny sukces Polaków
w tych mistrzostwach” – Jacek Noetzel, prezes UKS Navigo i uczestnik regat.

fot. Bartosz Modelski

„Warunki podczas zawodów
były bardzo różne i szczerze
mówiąc nie czułem się najlepiej przygotowany do tych
regat z powodów zdrowotnych, ale wydaje mi się, że doświadczenie na tym akwenie
pomogło mi dobrze żeglować
i pływać z przodu, co przełożyło się na wynik jaki osiągnąłem. Jestem z tego powodu
bardzo szczęśliwy. Jest to
także ogromny sukces dla klu-

bu, sukces jakiego jeszcze nie
było. Bardzo ważne jest to, że
dwóch Polaków z naszego klubu stanie na podium, ale jest to
sukces całego teamu jaki tutaj
mamy. Łącznie aż czterech
zawodników z UKS Navigo
Sopot znalazło się w pierwszej
dziesiątce, także mamy najlepszych zawodników na świecie
i to pomaga nam coraz bardziej się rozwijać. Te medale
są tak naprawdę zasługą nas
wszystkich, którzy jesteśmy
członkami klubu” - Tymoteusz
Bendyk, Vice Mistrz Świata.

W ŚLIZGU!
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KRONIKI

Bogusław Witokowski, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska

Kapitan Andrzej Kopytko, żeglarz

ŻEGLARSKIE
ŚWIĘTO
W GDAŃSKU

Z prawej: Zbigniew Gutkowski, żeglarz

Tylu jachtów regatowych
gdańska marina jeszcze
nie gościła! Kilkuset
żeglarzy z dwunastu
europejskich krajów
przypłynęło do grodu nad
Motławą, by rywalizować
w mistrzostwach Europy
jachtów morskich - Dr
Irena Eris ORC European
Championship Gdańsk 2017.
Było to jedno z największych
wydarzeń tego sezonu
na polskim wybrzeżu.
Uroczysta inauguracja
odbyła się w marinie
jachtowej w Gdańsku.

Tomasz Chamera,
prezes Polskiego Związku Żeglarskiego

Od lewej: Maciej Polny, właściciel Kfsport, Andrzej Trojanowski, dyrektor Biura
Prezydenta m. Gdańska ds. Sportu, Leszek Paszkowski, dyrektor MOSiR Gdańsk
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Marek Zwierz, dziennikarz,
Dorota Dajkowska, żeglarka

Agnieszka Moczyńska,
dyrektor marketingu Grupy Zdunek

Od lewej: Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto,
Michał Korneszczuk, prezes Nautica Boats, z żoną Karoliną
wrzesień - październik 2017
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KRONIKI

Najnowsza wersja audi A8

Od lewej: Aleksandra Plewińska, Wipro; Marta Blendowska, Magazyn Prestiż; Klaudia Krause,
Magazyn W Ślizgu!; Aleksandra Staruszkiewicz, GSC Yachting; Jakub Jakubowski, wiceprezes
Prestiż Trójmiasto; Karolina Matysek, Personal PR; Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto

AUDI
YACHTING
NIGHT

Z prawej: Karol Jabłoński, żeglarz

Sopot Match Race to
jedna z najważniejszych
imprez żeglarskich
w Polsce. W tym roku
triumfował gospodarz,
Przemysław Tarnacki
wraz ze swoją
załogą, wyprzedzając
załogę Patryk Zbroja
Yacht Racing Team.
Nieodłącznym
elementem regat jest
uroczysty bankiet. W tym
roku do hotelu Sheraton
zapraszała firma Audi,
która premierowo
zaprezentowała gościom
najnowszą wersję
modelu A8.

Przemysław Tarnacki, organizator Sopot
Match Race, zwycięzca regat

– Od lewej: Diana Tadjuideen, modelka, projektantka, właścicielka marki
Diane Paris, Iwar Przyklang, prezes zarządu Vinci – Energies Polska, Dagmara
Sylwester, właścicielka Total Look by Bunny The Star
W ŚLIZGU!
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Od lewej: Bartosz Makała,
Piotr Tarnacki, żeglarze

Christopher Scott, wiceprezes Parker
Poland, z partnerką Weroniką Król

Patryk Zbroja Yacht Racing Team. Od lewej: Krzysztof Żełudziewicz, Patryk Zbroja,
Maciej Gonerko, Marcin Zubrzycki, Marta Zubrzycka
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ZNAJDZIECIE NAS:
GDYNIA

Marina Gdynia, al. Jana Pawła II 13A; Clipper sklep żeglarski, al. Jana Pawła
II 11; Neptun sklep żeglarski, al. Jana Pawła II 11; Yacht Klub Morski Gryf,
al. Jana Pawła II 11; Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, al. Jana Pawła
II 11; Yacht Klub Polski Gdynia, al. Jana Pawła II 11; Easy Boat - Centrum
Sportów Motorowodnych, al. Jana Pawła II 9; Junga - Szkoła Żeglarstwa,
al. Jana Pawła II 9; Yacht Klub Stal, al. Jana Pawła II 9; 4 Winds, al. Jana
Pawła II 9; Smart sklep żeglarski, al. Jana Pawła II 5; Gdyńskie Centrum
Sportu, ul. Olimpijska 5/9; Urząd Miasta Gdyni, Referat Promocji i PR, ul.
10 lutego 24; rząd Miasta Gdyni, Biuro Prezydenta, al. Piłsudskiego 52/54;
Courtyard Gdynia Waterfront, Jerzego Waszyngtona 19; Mercure, ul. Armii
Krajowej 22; Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2; Hotel Dom Marynarza, al.
Marszalka Piłsudskiego 1; Klub Bukszpryt, ul. Morska 81; Restauracja
Sztuczka, ul. Abrahama 40; La Vita, ul. Antoniego Abrahama 80/86; CoCo,
Centrum Waterfront; Moshi Moshi Sushi, Centrum Waterfront; The Dockers
Inn, Centrum Waterfront; Chwila Moment, InfoBox; Bliżej, Plac Kaszubski 1a;
Mąka i kawa, ul. Świętojańska 65; Pasta miasta, Świętojańska 46; Starbucks,
ul. Świętojańska; Restauracja F.Minga, Plaża Śródmieście; Browar Port
Gdynia, Bulwar Nadmorski; Restauracja Barracuda, Bulwar Nadmorski;
Contrast Cafe, Bulwar Nadmorski; Restauracja Vinegre di Rucola, Muzem
Mar. Woj. (3 p.); Restauracja Panorama, ul. Mickiewicza 1/3; Salon Fryzur
Męskich, Jana Kilińskiego 10; Sklep Dasea People, Antoniego Abrahama 29;
Główna Osobowa, Antoniego Abrahama 39; Serio, 3 Maja 21; Śródmieście,
Mściwoja 9; AleBrowar, Starowiejska 40B; Mercedes Goworowski, ul. Łużycka
9; Hotel Kuracyjny, Al. Zwycięstwa 255; Quadrille recepja, Folwarczna 2;
Como Ristorante, CH Klif; Pure Fitness, CH Klif; So!Coffee, CH Klif; Coffee
Heaven, CH Klif; Lilly's Coffee, CH Klif; Henri Lloyd, CH Klif; Hashi Sushi,
ul. Przebendowskich 38; Restauracja Tłusta Kaczka, ul. Spółdzielcza 1;
BoConcept, ul. Legionów 112; Tawerna Orłowska, ul. Orłowska 3; Volvo
Drywa, ul. Parkowa 2; Auto Mobil, Wielkopolska 241; Costa Coffee, Centrum
Riviera; Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Riviera; Mount Blanc, Centrum
Riviera; Starbucks, Centrum Riviera
SOPOT

Marina Sopot, Molo; SKŻ Ergo Hestia, ul. Hestii 3; Klub żeglarski UKS
Navigo, Bitwy pod Płowcami 67a; Mesa Restaurant, ul. Hestii 3; White
Marlin, al. Wojska Polskiego 1; CodeZero, ul. Artura Gottgera 15/3; Urząd
Miasta Sopotu, Biuro Promocjii Komunikacji Społecznej; Urząd Miasta
Sopotu, Wydział Sportu; Urząd Miasta Sopotu, Rzecznik Prasowy;
Urząd Miasta Sopotu, Gabinet Prezydenta; Porsche Centrum Sopot,
al. Niepodległości 956; Hotel Sheraton, ul. Powstańców Warszawy 10;
Grand Hotel, Powstańców Warszawy 12/14; Fidel, Powstańców Warszawy
6; Elite Gym, Bohaterów Monte Cassino 55-57; Korty SKT, Ceynowy 5;
Mount Blanc, Centrum Haffnera; Restauracja La Vita, Centrum Haffnera;
Restauracja Gianni, Centrum Haffnera; Restauracja Monte Vino, Centrum
Haffnera; Restauracja Thai Thai, Centrum Haffnera; Hotel Bayjonn, Centrum
Haffnera; Avocado Restaurant, Plac Zdrojowy 1; U Kucharzy, Boh. Monte
Cassino 60; Cafe Ferber, ul. Boh. Monte Cassino 48; Błękitny Pudel, ul. Boh,
Monte Cassino 44; Tapas de Rucola, ul. Pułaskiego 15; Pijalnia czekolady
E. Wedel, ul. Boh. Monte Cassino 36; Dom Sushi, ul. Boh. Monte Cassino
38; Sushi 77, Krzywy Domek; Dwie zmiany, ul. Boh. Monte Cassino 31;
Steak House Del Monico Cut, ul. Moniuszki 10; Hotel Mera Spa, ul. Bitwy
Pod Płowcami; Villa Sentoza, ul. Grunwaldzka 89; OOG concept Store,
ul. Grunwaldzka 22/3; Hotel Haffner, ul. Haffnera 59; Hotel Villa Baltica, ul.
Emilii Plater 1; Pick&Roll Club, ul. Zamkowa Góra 3-5; Aquapark Sopot, ul.
Zamkowa Góra 3-5; Restauracja Petit Paris, ul. Grunwaldzka 12-16; Hotel
Rezydent, plac Konstytucji 3 Maja; Cafe Resto, plac Konstytucji 3 Maja;
Cukiernia T. Deker, plac Konstytucji 3 Maja 3; NAP Concept, al. Niepodległości
658; Calypso Fitness, al. Niepodległości 697-701; Benepol, ul. Kasztanowa 4;
Godding, ul. Smolna 21
GDAŃSK

Juna czarter jachtów, ul. Grunwaldzka 212; Vector Sails, ul. Dolne
Młyny 4; Sail Service, ul. Sienna 45; Yacht Klub Północny, ul. Tamka
5; Gdański Klub Morski, ul. Tamka 19 A; Bryt – żaglownia, ul. Kępna
4; Eljacht, ul. Łowicka 13; JABO Stocznia jachtowa, ul. Przełom 1;
Jachtklub Morski Neptun, ul. Przełom 10; Stowarzyszenie Armatorów
Jachtowych, ul. Przełom 10; Gemini stocznia jachtowa, ul. Przełom 24;
Jacht Klub Conrada, ul. Przełom 26; Moto Jacht Serwis, Gdańsk, ul.
Przełom 26; Jacht Klub Stoczni Gdańskiej, ul. Przełom 9; Spider Budowa
i remonty jachtów, ul. Przełom 9; Gdańska Federacja Żeglarska, ul. Przełom
9; Centrum Konferencyjne Galion, ul. Stogi 20; Akademia Żeglarstwa
TopSail, ul. Stogi 20; Narodowe Centrum Żeglarstwa, ul. Stogi 20A;
Żaglownia Strong Sails, ul. Stogi 20A; Szkoła Baltica, ul. Stogi 22; Marina
Gdańsk, Szafarnia 2; Wimpel Sklep żeglarski, ul. Szafarnia 6U/3; Wind Sklep
Żeglarski, ul. Szafarnia 10; Navimor Yachting, ul. Heveliusza 11; Rehasport
Clinic, plac Dwóch Miast 1; Nautica Nord, ul. Gradowa 11; Urząd Miasta
Gdańska, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, ul. Nowe
Ogrody 8/12; Urząd Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta, ul. Wały Jagiellońskie
1; Urząd Marszałkowski, ul. Okopowa 21/27; Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna, ul. Wały Jagiellońskie 2a; Pracodawcy Pomorza,
Aleja Zwycięstwa 24; Gdański Klub Biznesu, ul. Uphagena 23; Resaturacja
Villa Uphagena, ul. Uphagena 23; Adrenaline Gym, ul. Słowackiego 1a;
Akademos, Kazimierza Górskiego 1; Volvo Drywa, ul. Kartuska 410; Motor
Centrum, ul. Miałki Szlak 4/8; BMW Zdunek, ul. Miałki Szlak 43/45; Renault
Zdunek, ul. Miałki Szlak 43/45; Conrad Shipyard, ul. Sienna 45; Hotel
Królewski, ul. Ołowianka 1; Restauracja Filharmonia, ul. Ołowianka 1; Hotel
Gdańsk, ul. Szafarnia 9; Brovarnia, ul. Szafarnia 9; Szafarnia 10, ul. Szafarnia
10; UMAM Marina, Szafarnia 11; Qubus Hotel, Chmielna 47/52; Hotel
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Wolne Miasto Gdańsk, ul. Św. Ducha 2; Restauracja Tekstylia, ul. Szeroka
121/122; Hotel Holland House, Długi Targ 33/34; Hotel Radissson Blu,
Długi Targ 19; Cafe Bar Mon Balzac, Gdańsk ul. Piwna 36/39; Cico, ul. Piwna
28/30; Restauracja Mito Sushi, ul. Tandeta 1; Restauracja Goldwasser,
Długie Pobrzeże 22; Restauracja Kokieteria, ul. Tokarska 6; Kawiarnia
Segafredo, Targ Rybny 11; Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19; Hotel Hilton,
Targ Rybny 1; Hotel Hevelius, ul. Heveliusza 22; Mercado Tapas Bar, ul.
Partyzantów 8/4; Tiger Gym, C.H. Manhattan; Starbucks, CH Manhattan; My
Gym, Galeria Bałtycka; Mount Blanc, Galeria Bałtycka; Starbucks, Galeria
Bałtycka; Coffeeheaven, Galeria Bałtycka; Intersport, Galeria Bałtycka; KMJ
Kaszubowscy, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 295; Fit Stacja, Grunwaldzka 411;
Witman Mercedes, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493; Hotel Golden Tulip, Gdańsk,
ul. Piastowska 160; Restauracja Nautilus, ul. Bałtycka 5; Dwór Oliwski, ul.
Bytowska 4; Starbucks, Olivia Business Centre; Subaru Zdanowicz, Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 256 A; Toyota Carter, ul. Grunwaldzka 260; JLR Jaguar, ul.
Abrahama 5; Bawaria Motors Gdańsk, al. Grunwaldzka 195; Salon firmowy
DENON, Galeria Bałtycka, ul. Grunwadzka 141
PÓŁWYSEP HELSKI I OKOLICE

Surf Centrum, Rewa, ul. Rybacka 5a, Tawerna Mistral, Puck, al. Lipowa 1,
Sklep JMB, Puck, al. Lipowa 1, Mozaika Nadmorska, Puck, al. Lipowa 4, Urząd
Miasta Puck, Wydział Promocji, Puck, 1 Maja 13, Hydrosfera, Władysławowo,
Starowiejska 35, Surf Connection, Władysławowo, Starowiejska 17,
Primavera, Władysławowo, Rozewska 40, Hotel Astor, Władysławowo,
Rozewska 38, Maloves, Władysławowo, Hryniewieckiego 9, Gwiazda Morza,
Władysławowo, ul. Hryniewieckiego 12B, Ocean Park, Władysławowo,
Żwirowa, Hotel Rejs, Władysławowo, Hryniewieckiego 4, Dom Kuracyjny
Messa, Władysławowo, ul. Niepodległości 10, Centralny Ośrodek Sportu
Cetniewo, Władysławowo, ul. Żeromskiego 52, Centrum kultury, promocji
i sportu, Władysławowo, ul. gen. Józefa Hallera 19, Rosevia Resort, Jastrzębia
Góra, Rozewska 23, Dom Whisky, Jastrzębia Góra, Droga Rybacka 60, Hotel
77, Chałupy, ul Kaperska 77, Surf Tawerna, Chałupy, kemping Chałupy 3, Kite
Academy, Chałupy, ul. Sztormowa 6, Wake.pl, kemping Chałupy 5, Ekolaguna,
kemping Chałupy 5, Fun Surf, Chałupy, ul. Kaperska 4, Easy Surf, kemping
Chałupy 6, KiteCrew, Chałupy, ul. Kaperska 6, Kiteresort, Chałupy, ul. Kaperska
67, Bo Sport Travel, kemping Chałupy 3, Surf Shop, Chałupy, Kaperska 4,
Akademia Surfingu, kemping Chałupy 6, ABC Surf, Kuźnica, ul. Hallera 29,
Hotel Jastarnia, Jastarnia, Portowa 35, Surfpoint, Jastarnia, ul. Mickiewicza
139, Flow Camp, Jastarnia, ul. Helska, Dom Zdrojowy Hotel, Jastarnia, ul.
Kościuszki 2, Polatane.pl, Jastarnia, Surf Szkoła, Jastarnia, Hotel Jurata,
Jurata, ul. Świętopełka 11, Hotel Bryza Resort & Spa, Jurata, ul. Międzymorze
2, EB Spot, Hel, Helska plaża, brama nr 66
SZCZECIN

NorthEast Marina, ul. Grodzka 1; Marina Pogoń (biuro/tawerna), ul.
Przestrzenna 3; Jacht Klub AZS (biuro/tawerna), ul. Przestrzenna 9;
Marina Yachting, ul. Przestrzenna 7; Marina Sport, ul. Przestrzenna 11; MT
Partners, ul. Przestrzenna 11; Harcerski Ośrodek Morski, ul. Żaglowa 2;
Camping Marina PTTK (biuro/tawerna), ul. Przestrzenna 23; Sklep Bakista,
ul. Przestrzenna 23; Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 21; Henry Lloyd,
ul. Przestrzenna 11; Urząd Miejski Szczecin, Biuro Prezydenta, ul. Armii
Krajowej 1; Urząd Miejski Szczecin, Wydział Promocji, ul. Armii Krajowej
1; Urząd Miejski Szczecin, Wydział Sportu, ul. Armii Krajowej 1; Urząd
Marszałkowski, Rzecznik prasowy, ul. Korsarzy 34; Urząd Marszałkowski,
gabinet Marszałka, ul. Korsarzy 34; Urząd Wojewódzki, Biuro prasowe, Wały
Chrobrego; Hotel Atrium, ul. Wojska Polskiego 75; Bohema, ul. Wojska
Polskiego 67; Meraki, ul. Wojska Polskiego 20; Koch Cukiernia, ul. Wojska
Polskiego 4; Bombay, ul. Partyzantów 2; Novotel, ul. 3 maja 31; Columbus
Coffee, ul. Kopernika 1; Columbus Coffee, ul. Krzywoustego 16; Starbucks
Coffee, ul. Niepodległości 36; Teatr Mały, Deptak Bogusława; Towarzyska,
Deptak Bogusława; Czarna Owca, Deptak Bogusława; Fanaberia, Deptak
Bogusława; Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława; BarCzysty, Deptak
Bogusława; Grey Club, Deptak Bogusława; Fabryka, Deptak Bogusława;
Coffee Heaven, Galeria Kaskada; Pure Fitness, Galeria Kaskada; Castelarii,
Galeria Kaskada; Cafe In, ul. Kaszubska 67; Dive Academy, ul. Wąska 16;
Public Cafe, al. Jana Pawła II 43; Castelarii, al. Jana Pawła II 43; Avanti,
al. Jana Pawła II 43; Karczma Polska pod Kogutem, plac Lotników;
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6; Stara Piekarnia, ul. Piłsudzkiego 7; Brama
Jazz Cafe, plac Hołdu Pruskiego 1; 13 MUZ, plac Żołnierza Polskiego 2;
Elefunk Club, plac Żołnierza Polskiego 2; Mała Tumska, ul. Mariacka 26;
Radecki&Family, ul. Tkacka 12; Santorini, ul. Tkacka 50; Hotel Park, ul.
Plantowa 1; Hotel Radisson, plac Rodła 9; Pazim PŻM, plac Rodła 9; Baltica
Wellnes&Spa, plac Rodła 8; Unity Line, plac Rodła 8; Coffee Heaven, CH
Galaxy; LTUR, CH Galaxy; Duet Coffee, CH Galaxy; Columbus Coffee, CH
Galaxy; Columbus Coffee, ul. Malczewskiego 26; Restauracja Szczecin,
ul. Felczaka 9; Dr Irena Eris, ul. Felczaka 20; Secesja Cafe, al. Jana Pawła
II 19; Castelarii, ul. Tuwima 15; Columbus, Wały Chrobrego 1; Exovino, ul.
Małopolska 1; Colorado, Wały Chrobrego 1a; Chrobry, Wały Chrobrego 1;
Toscana/Trattoria, plac Orła Białego; Porto Grande, Wały Chrobrego; La
Passion du Vin, ul. Sienna 8; Bachus Winiarnia, ul. Sienna 6; Wół i Krowa,
ul. Wielka Odrzańska 18; Public Cafe, ul. Wielka Odrzańska 28a; Cafe
Popularna, ul. Panieńska 20; Ukraineczka, ul. Panieńska 19; Eskapada, ul.
Osiek 7; Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34; Zamek Punkt Informacyjny,
ul. Korsarzy 34; Fitness, ul. Mazowiecka 13; Hotel Campanile, ul.
Wyszyńskiego 30; Starbucks Coffee, ul. Wyszyńskiego 1; El Globo, ul.
Piłsudzkiego 26; Chief, ul. gen. Rayskiego 16; Cukiernia Sowa, ul. Wojska
Polskiego 17; Columbus Coffee, CH Turzyn Stary; RKF, ul. Jagiellońska
67; Rampa Squash, ul. Jagiellońska 69; Columbus Coffee, al. Piastów
5/1; Aroma & Beauty, ul. Wielkopolska 22; Willa Ogrody, ul. Wielkopolska

19; Fitness Club, ul. Monte Cassino 24; Szczeciński Klub Tenisowy,
ul. Wojska Polskiego 127; Squash Center, ul. Żyzna 17; Bene Sport, ul.
Modra 80; Eurofitnes, ul. Szafera 3/5/7; Fitness Forma, ul. Szafera 196;
Kolonialna, ul. Ku Słońcu 67; Strefa H2O, ul. Topolowa 2; Laser Medi
Derm, ul. Kasprzaka 2c; Chałupa, ul. Południowa 9; Calypso Fitness
Club, ul. Piastów 30; Prime, ul. 5 lipca 46; Silver Gym Fitness Club, ul.
Łukasińskiego 116; Bistro na Językach, ul. Grodzka 2; Energy Sports,
ul. Welecka 13; Prestiż Redakcja, ul. Starzyńskiego 3-4; Estetic, ul. Ku
Słońcu 58; Filharmonia Szczecińska, ul. Małopolska 48; Hol TVP, ul.
Niedziałkowskiego 24; Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14
OLSZTYN

Sklep Aqua-Sport, ul. Lubelska 50; Przystań. Hotel & SPA, ul. Żeglarska
3; Yacht Klub Polski Olsztyn, ul. Żeglarska 7; YachtClub Tiffi, ul. Żeglarska
7; Urząd Marszałkowski Departament Sportu, ul. Głowackiego 17; Urząd
Marszałkowski Departament Turystyki, ul. Mariańska 3; Marszałek
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1; Urząd Miasta
Olsztyn Biuro Promocji, Pl. Jana Pawła II 1; Urząd Miasta Olsztyn Biuro
Sportu i Rekreacji, ul. Ryszarda Knosały 3; Hotel HP Park, Aleja Warszawska
119; Omega Hotel, ul. Sielska 4a; Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego,
ul. Sielska 38; Tawerna Tortuga, ul. Pieniężnego 15; SiSi Caffe, Stare Miasto
28; Coffee Station, ul. Prosta 18/22
OSTRÓDA

Klub Żeglarski Ostróda, ul. Sowińskiego 12; Urząd Miasta Ostróda Burmistrz,
ul. Mickiewicza 24; Urząd Miasta Ostróda specjalista ds. Sportu, Turystyki
i Promocji, ul. Mickiewicza 24; Willa Port Art & Business, ul. Mickiewicza
17; Hotel Platinum, ul. Wyszyńskiego 11A; Kawiarnia Kawa na Ławę, ul.
Czarnieckiego 19/15
ELBLĄG

Jachtklub Elbląg, ul. Radomska 29; Urząd Miasta Elbląg Prezydent
miasta, ul. Łączności 1; Urząd Miasta Elbląg Departament Promocji
i Kultury, ul. Stary Rynek 25; Hotel Młyn Aqua Spa, ul. Kościuszki 132;
Hotel Elbląg****, ul. Stary Rynek 54-59; Przy Bramie, ul. Garbary 24/25;
D'Espresso, ul. Studzienna 32a
MAZURY I OKOLICE

Sklep żeglarski RAKSA, Gronity, ul. Olsztyńska 59; Hotel Marina Club
Destination SPA, Gietrzwałd, Siła 100 k/Olsztyna; Sklep Szot, Mrągowo, ul.
Nadbrzeżna 9; Tawerna Kaper, Iława, ul. Sobieskiego 10; Pod Omegą, Iława,
ul. Sienkiewicza 24; MOS Iława, Iława, ul. Chodkiewicza 5; Urząd Miasta Iława,
ul. Niepodległości 13; Korektywa, Ruciane Nida, ul. Piaski 2; U Faryja, Ruciane
Nida, ul. Dworcowa 6g; Sklep Magic Yacht, Ruciane Nida, ul. Dworcowa 9;
Port-club Letni Ogród, Ruciane Nida, ul. Wygryny 30a; Urząd Miasta i Gminy
Ruciane Nida, al. Wczasów 4; Hotel Roś, Pisz, al. Turystów 3; Malajkino,
Mikołajki, Plac Wolności 10; Przystań Hobby – Tawerna Zielony Wiatr,
Mikołajki, ul. Stare Sady 6
POZNAŃ

Henri Lloyd, Stary Browar, ul. Półwiejska 42; HKŻ Navigare, ul. Wilków
Morskich 10/11; JKW, ul. Wilków Morskich 17/19; ŻMKS, ul. Wilków Morskich
37/39; Rzemieślniczy JK Poznański, ul. Wilków Morskich 45; Easy Surf Shop,
ul. Olsztyńska 2; KŻ UAM, ul. Nad Jeziorem 101; AZS Poznań, ul. Nad Jeziorem
103; Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 105;
PKM LOK, ul. Nad Jeziorem 120; Sklep Hobby, ul. Węglowa 1/3; Sklep Kada,
ul. Dąbrowskiego; 158; Hi-Wind, ul. Korwetowa 6a
WARSZAWA

Henri Lloyd, Al. Łopuszańska 22; Akademia Kusznierewicza, ul. Merliniego
9; AZS Środowisko Warszawa, ul. Szpitalna 5/19; Centrum Jachtingu, ul.
Wybrzeże Gdyńskie 2; Sklep Żeglarski Szekla, Wał Miedzeszyński 377; YKP
Warszawa, Wał Miedzeszyński 377; Żaglownia Wawer Sails, ul. Mydlarska 17;
Sklep Żeglarz, ul. L. Waryńskiego 3; Academia Nautica, ul. Krzywickiego 34;
Tawerna Gniazdo Piratów, ul. Ogólna 5; Sztorm Grupa, ul. Okaryny 13; Bo
Sport Travel, Wał Miedzeszyński 377
ŁÓDŹ

Sklep żeglarski HALS, ul. Gliniana 12; Sklep Bosman, ul. Rudzka 129;
Tawerna Keja, ul. Kopernika 46; Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski, ul.
Wschodnia 62; Yacht Club ALBATROS, ul. Piotrkowska 36; FitFabric, ul.
Zielona 90; Zatoka Sportu, ul. Żeromskiego 116
WROCŁAW

Henri Lloyd, ul. Świdnicka 40; Sklep Hobby, ul. Nyska 59/61; JK AZS Wrocław,
ul. Wyspiańskiego 40; DOZŻ, Plac Św. Macieja 5; Akademia Żeglarska Talar
Sisters, ul. Skrzetuskiego 68; Cafe Vincent, ul. Oławska 8; Literatka, Rynek
56/57; Jacht Klub Wrocław, ul. Legnicka 65; Uczniowski Klub Sportowy
Żeglarz, ul. Osobowicka 70; Centrum sportów wodnych Sharks, ul.
Wrocławska 11, Mirków;
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THE TALL SHIP RACES

WIELKIE ŻAGLOWCE, WIELKA IMPREZA
Szczecin trzeci raz pod wielkimi
żaglami. Finał The Tall Ships Races
2017
66 żaglowców, w tym te największe i najsłynniejsze jak „Siedow”,
czy „Kruzensztern” gościły
w Szczecinie na sierpniowym finale The Tall Ships Races.
Impreza, która odbyła się
w najbardziej malowniczej części
Szczecina, czyli między Wałami
Chrobrego, a Łasztownią odbyła
się między 5 a 8 sierpnia. Do portu
dotarło 66 jednostek biorących
udział w słynnych regatach. Na
ich pokładach było aż 7 tysięcy
żeglarzy. W tym roku rywalizacja
zaczęła się w szwedzkim Halmstad, skąd żaglowce popłynęły
do Kotki, następnie Turku i w końcu
Kłajpedy skąd wszyscy dotarli do
Szczecina.
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„Friendship Trophy”, czyli Nagrodę
Przyjaźni przyznawaną przez
wszystkich kapitanów jednostek
biorących udział w The Tall Ships
Races zdobyła załoga żaglowca
„Shabab Oman II” z Omanu. To najważniejsze wyróżnienie w czasie
tej imprezy. Sam wyścig - w najbardziej prestiżowej klasie A - wygrał
„Royalist” z Wielkiej Brytanii.
To był trzeci finał TSR w Szczecinie. Pierwszy odbył się w 2007
roku, a drugi w 2013.
- Jestem pod wielkim wrażeniem
tego, jak miasto zmieniło się na
przestrzeni tego czasu - mówił
Knut Western z Sail Training International, które organizuje regaty. Szczecin zawsze będzie miejscem
bardzo przyjaznym żaglowcom,
a po rozmowach z kapitanami
kolejnych jednostek wiem, że
wszyscy znakomicie się tu czują.
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