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Paszke vs Gutek

Nowa era podróżowania w przestrzeni.
Nowa Klasa V. Życie jest wielkie.

A Daimler Brand

Odkryj nowy wymiar wolności: nowa Klasa V to pełna dowolność konfiguracji przestrzeni, układ siedzeń dla nawet
ośmiu osób, skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS, nastrojowe oświetlenie Ambiente, układ jezdny AGILITY CONTROL
z selektywnym systemem amortyzacji oraz niezwykle ekonomiczne silniki. Dowiedz się więcej u najbliższego
dealera Mercedes-Benz lub na stronie internetowej www.klasav.pl.

Zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 7,7-6,3/5,6-5,0/6,1-5,7 l/100 km; emisja CO2 średnio: 159-149 g/km; klasa wydajności:
A.
Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu.
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Gdynia, ul. Łużycka 9, tel.: 58 660 49 49 • Gdańsk, ul. Elbląska 81, tel.: 58 322 22 22 • Bolesławice, ul. Słupska 6, tel.: 59 848 70 70
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ie da się ukryć, że klasa Imoca Open 60
i nadchodzące regaty The Barcelona World
Race zdominowały to wydanie W Ślizgu!
Trudno się dziwić, gdy powodów jest tak
wiele. O Zbigniewie Gutkowskim i Macieju
Marczewskim i ich Enerdze pisaliśmy już sporo w poprzednim wydaniu. Teraz na okładce zagościł Alex Thomson, skiper Hugo Bossa i gwiazda tej klasy, który za kilka miesięcy
będzie rywalem naszych żeglarzy. Póki co pojawił się w Sopocie z „wizytą przyjaźni“, stojąc prawie burta w burtę swoim
jachtem z Energą. Ale to nie koniec emocji – do tej rywalizacji chce się też przyłączyć inny utytułowany żeglarz Roman
Paszke, który właśnie też zmontował swój team na Barcelonę. Wszystkich panów łączy też to, że zarówno „Gutek“ kilka
lat temu, jak i teraz Roman Paszke kupili jachty właśnie od
Bossa. A czym jest ta klasa i czym są regaty BWR chyba już
nikomu szczególnie przedstawiać nie trzeba. Zachęcam do
przeczytania wywiadu z Alexem Thomsonem, a „W Ślizgu!“
tymczasem będzie dalej uważnie śledzić poczynania naszych
żeglarzy. Oczywiście wszystkich klas, jak choćby 505, wyjątkowej, bo spełniającej zarówno oczekiwania zawodowców,
jak i ambitnych amatorów. W tym wydaniu opisuje ją Przemysław Zagórski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505.
Nie zapominamy o windsurfingu i kitesurfingu - najmłodszych dyscyplinach żeglarskich. Tym bardziej, że nasi zawodnicy odnoszą w nich spore sukcesy. I to w jakim stylu! Paweł
Gardasiewicz zdobył w 1996 roku Mistrzostwo Świata w klasie raceboard, potem dopadła go choroba, spadek formy, aż
w 1998 roku przerwał karierę. Wrócił po 15 latach, by zgarnąć... tytuły Mistrza Świata i potem Europy. O nim i sukcesach
innych zawodników przeczytacie w tym wydaniu „W Ślizgu!“.
Sukcesy odnosimy też w match racingu. Może nie sportowe, ale z pewnością organizacyjne. Seria regat w ramach
Polish Match Tour i widowiskowy Sopot Match Race pokazały
po raz kolejny, że potrafimy robić imprezy. I pokazywać żeglarstwo jako atrakcyjną dyscyplinę, w której kibice z bliska
mogą podziwać rywalizację, a także po prostu dobrze się bawić. Dowód? Zajrzyjcie do kroniki „W Ślizgu!“
Michał Stankiewicz, Wydawca
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Samochody luksusowe Nowe oraz używane auta
wszystkich ekskluzywnych
marek.

AUTOFIT Władysław Kłosiński istnieje od 1991 roku. Na naszym koncie jest już ponad 8
tysięcy sprzedanych aut. Prowadzimy sprzedaż samochodów nowych i używanych w
każdym segmencie rynku, od samochodów miejskich do dużych limuzyn klasy premium.
U nas znajdziesz najlepsze samochody odpowiadające Twoim potrzebom. Sprowadzamy
samochody na indywidualne, nawet najbardziej wyraﬁnowane zamówienie. Do każdego
zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wieloletnie doświadczenie oraz wykwaliﬁkowana
kadra umożliwia nam zapewnienie Państwu obsługi na najwyższym poziomie. Przez 22
lata naszej pracy dla Państwa w zakresie sprzedaży i naprawy pojazdów różnych marek
zjednaliśmy sobie wielu zadowolonych klientów, z których przeszło 70% jest z nami do
dnia dzisiejszego korzystając z oferowanej przez naszą ﬁrmę gamy usług.
Oferujemy pełen zakres usług w zakresie doradztwa technicznego oraz napraw
samochodów wszystkich marek. Części i akcesoria mogą zostać zakupione zarówno u
nas jak i dostarczone przez Państwa bez wpływu na koszt usługi. Na potrzeby oferowanych
usług dysponujemy stacją diagnostyczną o rozszerzonym zakresie.

Autoﬁt
Chwarznieńska 170 D, 81-602 Gdynia, kontakt@autoﬁt.pl, tel: 58 621 46 19, www.autoﬁt.pl
Partner Globalleasing
Chwarznieńska 170 D, 81-602 Gdynia, info@globalleasing.eu, tel. 537 446 606
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Puchar Poloneza dla „Johanny”
Piotr Parzy na „Johannie” zabrał do Polic prestiżowy Puchar
Poloneza. Wydarzeniem regat były natomiast odwiedziny po 40.
latach kpt. Krzysztofa Baranowskiego. Na legendarnym
„Polonezie” zaliczył start honorowy.

Fot. Krzysztof Krygier

k

pt Baranowski do tych regat, ponownie na
„Polonezie” wrócił po 40. latach.
- Widziałem, że był bardzo wzruszony –
mówi Krzysztof Krygier, organizator regat. „Polonez” tak samo wystartował, jak kiedyś,
ale tym razem z mediami na pokładzie. Wiadomo było, że
nie będzie się ścigał. Był to start honorowy. W zmaganiach
natomiast udział wzięły 74 jednostki. Warto zaznaczyć, że
jesteśmy dla ograniczonej grupy żeglarzy: tylko dla samotników i załóg dwuosobowych. Nie wystartuje więc każdy.
Pod względem liczebności przebijamy wszystkich w kraju.
Organizator przyznaje, że edycja była wyjątkowa także
z innego powodu. Meteorolodzy zapowiadali, że żeglarze
nie spotkają żadnej burzy. Okazało się, że mieli je prawie
na całej trasie. 20 mil przed metą trafili na bardzo duże
skupisko chmur o wyjątkowym kształcie.
- To była koma. Czarna ściana, chmura przy chmurze.
W jej centrum nie ma w ogóle wiatru. Pojawiały się natomiast pionowe prądy. Nikomu tego nie życzę. Sam płynąłem i było to naprawdę wycieńczające. Po dwóch dobach

bez snu mieliśmy zwidy, widzieliśmy różne światełka i obrazy – relacjonuje Krygier.
Puchar Poloneza trafił w ręce Piotra Parzego z Polic, który płynął na pokładzie „Johanny”. Był to dla niego pierwszy start w tego typu regatach. W największej grupie bez
przeliczników – Open – wygrali Zbigniew Gutkowski oraz
Maciej Marczewski na Enerdze. Czasem 17:24:16 ustanowili nowy rekord w grupach dwuosobowych.
Regaty Poloneza rozgrywają się na trasie Świnoujście Christianso – Świnoujście.
ak

najlepsi na laserze

Jonasz Stelmaszyk został Mistrzem Świata w klasie Laser Radial. Zawody,
na które przyjechało 316 zawodników z 30 krajów odbyły się w Dziwnowie
na przełmie lipca i sierpnia.

Fot. Materiały organizatorów

s

telmaszyk zwyciężył aż w 5 z 10 wyścigów
i prowadził pewnie przez całe zawody. To
jego największy sukces w karierze. W 2003
roku zdobył na laserze brąz Mistrzostw
Świata juniorów, a rok temu wygrał regaty
Pucharu Europy w Warnemunde. Co ważne w Dziwnowie
– Wicemistrzem Świata został również Polak – Marcin Rudawski. Trzecie miejsce zajął Belg William de Smet. Na
szóstej pozycji w gronie 76 zawodników uplasował się
także Tadeusz Kubiak (Sejk Pogoń Szczecin).
Poza klasyfikacją sportową zawodnikom przyznano
dodatkowe wyróżnienia. Tytuł najsympatyczniejszego
żeglarza mistrzostw, najczęstszego bywalca biura regat
otrzymał Mathieu de By z Holandii. Na miano najsympatyczniejszej ekipy na regatach zasłużyli zawodnicy
z Holandii, a za najambitniejszego żeglarza, który po raz
pierwszy żeglował w takich warunkach uznano Jacques
Osinski z Francji.
Wśród dziewcząt w kategorii Juniorów tytuł Mistrzyni

Świata zdobyła Monika Mikkola z Finlandii, drugie miejsca przypadło Marii Erdi z Węgier. Na trzecim stopniu
pudła stanęła Maite Carlier z Belgii. Najgorsze, bo czwarte miejsce – czyli tuż za podium – zajęła reprezentantka
Polski Magdalena Kwaśna.
Mistrzem Świata Juniorów został Hiszpan Joel Rodriguez, wicemistrzem Niemiec – Nik Willim, a trzecie miejsce
przypadło Holendrowi – Benjaminowi Wempe. Sebastian
Kalafarski najwyżej uplasowany zawodnik z Polski zajął 14
pozycję w końcowej klasyfikacji.
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Sprawdzają Energę
centymetr po centymetrze
Zbigniew Gutkowski „Gutek“ i Maciej Marczewski „Świstak“ zostali już
oficjalnie zgłoszeni do Barcelona World Race. Ich jacht Energa
przechodzi teraz remont w gdańskiej stoczni Sunreef.

r

ejestracja nastąpiła jeszcze w sierpniu,
o czym oficjalnie poinformowali organizatorzy regat.
– Oprócz wpisowego złożyliśmy także
obszerny formularz zgłoszeniowy jachtu,
systemów nawigacyjnych, energii odnawialnej, systemów
bezpieczeństwa itd. – mówi Maciej Marczewski. – Dużo informacji, bardzo konkretnych i technicznych.
Jacht Energa na którym mają płynąć stoi obecnie
w gdańskiej stoczni Sunreef, gdzie trwają przygotowania
do wyścigu.
– Szykujemy się do pomalowania części podwodnej,
wszystkie elementy łódki zostaną wymontowane i przeserwisowane. Czeka nas hydraulika kilu, przegląd systemów elektrycznych i elektronicznych, wymiana akumulatorów, serwis hydrogeneratora i generatora wiatrowego.
Po prostu pełna inspekcja łódki, centrymentr po centymetrze – opowiada „Świstak“.
The Barcelona World Race do których się przygotowują to jedne z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych
regat dookoła świata. Startują w nim jachty klasy Imoca
60, uznawane za elitarną grupę oceanicznych wyścigówek. Uzyskują zawrotne prędkości i przystosowane są
do najcięższych warunków żeglugowych. Imoca „Gutka“
i „Świstaka“ została wybudowana w 2007 roku dla teamu
Bossa, po czym została kupiona przez Energę.

Równolegle do prac remontowych gdański team prowadzi intensywne rozmowy z potencjalnymi sponsorami,
gdyż dotychczasowy sponsor główny Energa nie przedłużył finansowania startu. Utrzymanie jachtu klasy Imoca
i start w regatach są kosztowne. Samo tylko wpisowe do
The Barcelona World Race to koszt 10 – 15 tysięcy euro.
Jeżeli wszystko pójdzie po myśli żeglarzy to w połowie
października Energa opuści Trójmiasto, by płynąć już kierunku Barcelony. Start regat odbędzie 31 grudnia.
br
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Paszke szykuje
nowy team na Barcelonę

Fot. Maciej Wszelaki

Lotto Team to kolejna polska załoga, która planuje start w prestiżowym
Barcelona World Race. Polacy kupili już jacht od Alexa Thomsona
z Hugo Bossa. Szefem ekipy został Roman Paszke.

d

o transakcji doszło jeszcze w sierpniu.
Wtedy też w Sopocie na swoim jachcie
klasy Imoca gościł Alex Thomson, skiper
i ambasador Bossa, a jednocześnie bohater okładki tego wydania „W Ślizgu!“.
Nabywcą tej super szybkiej jednostki został polski zespół,
prowadzony przez Romana Paszke który od wiosny jest
także włączony do projektu Szkoła Mistrzów LOTTO. W jej
ramach tworzone są duety złożone z mistrza - doświadczonego i utytułowanego sportowca oraz ucznia - wielkiej
nadziei w danej dyscyplinie. Żeglarskim mistrzem, a jednocześnie szefem teamu został Roman Paszke, a uczniem
Robert Janecki, który jako skiper ma poprowadzić jacht
na BWR. Jego partnerem w załodze na te regaty będzie
także doświadczony żeglarz regatowy Adam Skomski.
- Obecnie jacht jest w drodze z Los Angeles do Panamy
prowadzony przez załogę Alexa Thomsona, a my jesteśmy
w stałym kontakcie z biurem regat w Barcelonie. Pozostała
kwestia kwalifikacji, mamy do wykonania 2800 mil żeglugi
na jachcie, którym startujemy – mówi „W Ślizgu!“ Robert
Janecki. - Mamy już wstępnie zatwierdzoną trasę przez
Atlantyk. Do połowy listopada wykonamy kwalifikację.
Członkowie Lotto Team podkreślają, że nie znają jeszcze

jednostki, stąd do wyniku podchodzą bardzo ostrożnie.
- Zakładamy, że to początek w tej klasie, skupiamy się
na „drodze“. Regaty dookoła świata to przygoda, ale
i sportowe wyzwanie. Nasz plan minimum to ukończenie regat i zebranie odpowiednich doświadczeń, wynik
w środku stawki byłby na pewno dobrym prognostykiem
przed kolejnymi startami w klasie IMOCA – ocenia Robert
Janecki. – Każda łódka ma swoją specyfikę, a my jedziemy
po naukę. Każdy jacht ma swoje limity, musimy je poznać
jak najszybciej. Nie jest problémem rozpędzić łódkę i żeglować szybko, problemem jes zawsze utrzymanie wysokiej średniej i nie doprowadzenie do zniszczenia jachtu.
Dzięki wspołpracy z Alex Thomson Racing mamy duże
wsparcie w logistyce, przygotowaniach i zaplanowane
wspólne treningi. Dostaliśmy razem z jachtem cały pakiet
pomocowy.
- Jak ktoś mówi, że musi być od razu na pudle, czy czołówce, to nie wie co mówi – ocenia z kolei Roman Paszke.
- Tam ludzie nie startują po raz pierwszy, ale piąty. Trzeba
sobie zdawać sprawę z ich wiedzy, doświadczenia, które zdobyli na tych łódkach i tej trasie. Barcelona World
Race to jedna z najtrudniejszych imprez oceanicznych
na świecie. Może najtrudniejsza jeśli wziąć pod uwagę
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stwierdzenie Vincenta Riou, że na dwuosobowych ubiegłorocznych Jacques Vabre jego zmęczenie było dużo
większe niż na regatach samotnych w tej klasie. Przestrzegam przed zbytnim optymizmem , że jakakolwiek polska
załoga jest w stanie nawiązać równorzędną walkę ze ścisłą czołówką w tej klasie. Na to wszystko potrzeba czasu. Potrzeba dużo konfrontacji z najlepszymi. Potrzebny
odpowiedni budżet i doświadczenie w walce najlepszymi
na świecie.
Jeżeli przygotowania Lotto Team zakończą się pomyślnie to po raz pierwszy w historii aż dwie polskie załogi popłyną w tak prestiżowych regatach dookoła ziemi. Roman
Paszke podkreśla wspólną historię i żeglarską drogę ze
Zbigniewem Gutkowskim, skiperem Energi. „Gutek“ brał
udział w jego projekcie startu w The Race w 2000 roku
na Polharmie Warcie, a następnie był skiperem trimaranu
Boundelle, którego Paszke był armatorem.
- Historia zatoczyła koło. W 2000 roku wystartowaliśmy
razem do The Race, a po 15 latach wracamy na to samo
miejsce. Wtedy byliśmy jedną załogą, teraz na dwóch
jachtach będą dwie załogi polskie, składające się ze skiperów, którzy byli w załodze Warty Polharmy. To dla mnie
osobista satysfakcja – ocenia Paszke. – Cieszę się też, że
teraz na wodzie będzie okazja do rywalizacji obydwu polskich załóg.
Ciekawostką jest też to, że podobnie jak nowy nabytek Lotto Team, także Energa była kiedyś jachtem Alexa
Thomsona i Hugo Bossa. A teraz wszystkie ekipy – Thomsona, Paszke i Gutka - spotkają się właśnie na Barcelona
World Race.

Gemini i rekord Newport Bermuda
Udział w Barcelona World Race to nie jedyny cel Lotto
Team. Zespół dysponuje też potężnym katamaranem
Gemini 3. To jednostka o długości ponad 27 m,
szerokości 14, która rozwija prędkość 38,4 węzłów i
przystosowana jest do bicia rekordów prędkości. W
2015 roku zespół chce pobić rekord trasy regat Newport Bermuda Race. Kolejny plan to udział w regatach
Chicago Mackinas Race, gdzie założeniem ekipy
Gemini 3 jest pobicie rekordu katamaranów, a także
organizacja polskiego dnia na tych regatach.

Janiak Mistrzem Europy
Kolejny sukces polskiego kitesurfingowca. W Mistrzostwach Europy
w kategorii Masters w Mielnie Tomasz Janiak stanął
na najwyższym stopniu pudła.

Tomasz Janiak

Fot. Materiały Blue Media Team

m

istrzostwo Europy Masters Tomka Janiaka to nie
jedyny doskonały
polski wynik podczas zawodów w Mielnie. Maks Żakowski,
również z klubu Blue Media Team, w kategorii wiekowej U-21 wywalczył brązowy medal.
Klasyfikacja Open miała jednak zupełnie innych liderów. Zwyciężył Brytyjczyk
Oliver Bridge. Triumfował w trzech kategoriach wiekowych: U-18, U-21 oraz
w kategorii otwartej mężczyzn. Brązowy
medal przypadł w ręce Hiszpana Floriana Trittela. Na najniższym stopniu podium stanął Włoch – Riccardo Leccese.
Maks Żakowski w klasyfikacji Open zajął
miejsce 7, a Tomek Janiak 12. W zawodach było 42 zawodników.

– Zawody zaliczam do raczej udanych.
Zdobyłem Mistrzostwo Europy Masters,
co cieszy tym bardziej, że poziom zawodów w tym roku był naprawdę wyśrubowany i zawodnicy prezentowali
naprawdę wyśmienitą formę – mówił
po ceremonii świeżo upieczony Mistrz
Europy Masters. Warto dodać, że w tym
roku zawodnik Blue Media Team podczas zawodów we włoskim Cagliari
wywalczył też Wicemistrzostwo Świata
Masters.
Wśród pań najlepsza okazała się Elena
Kalinina z Rosji, która została tegoroczną
Mistrzynią Europy. Tuż za nią na podium
uplasowała się reprezentantka Polski –
Agnieszka Grzymska, która wywalczyła
srebrny medal i tytuł wicemistrzowski.
Trzecie miejsce na podium przypadło
Tatianie Sysoevej z Rosji.
ak
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Chcę
wygrać
Barcelonę!
Rozmawiali: Jakub Jakubowski i Michał Stankiewicz / Materiały Hugo Boss

Jeden z najlepszych żeglarzy oceanicznych na świecie i na
pewno jeden z najbardziej rozpoznawalnych sterników świata.
Uczestnik najtrudniejszych, najbardziej ekstremalnych regat.
Przeżył na oceanie wiele, śmierć zaglądała mu w oczy, ale z każdej opresji wychodził silniejszy, co w końcu zaowocowało sukcesami. Alex Thomson, skiper i jednocześnie ambasador Hugo
Bossa – w ekskluzywnym wywiadzie dla magazynu „W Ślizgu!”
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Osiągnięcia:
Sierpień 2013: 3 miejsce w Rolex Fastnet Race.
Styczeń 2013: 3 miejsce w Vendee Globe.
80 dni, 19 godzin, 23 minut.
Lipiec 2012: rekord Północnego Atlantyku:
8 dni 22 godzin 8 minut.
Grudzień 2011: 5 miejsce w Rolex Sydney
Hobart Yacht Race.
Listopad 2011: 2 miejsce w Transat Jacques Vabre.
Styczeń 2011: Alex wycofał się z Regat Barcelona
World Race, gdy u jego nowonarodzonego syna
wykryto wadę serca.
Listopad 2008: Alex wycofał się z regat Vendee Globe
po kolizji z kutrem rybackim.
Luty 2008: 2 miejsce w Barcelona World Race.
Grudzień 2007: Alex pobił swój własny 24 godzinny
rekord odległości pokonując w tym czasie 501 mil
morskich ze średnią prędkością 20.9kts.
2006: Alex wycofał się z regat Velux 5 Oceans
z powodu uszkodzenia jachtu. Został uratowany
przez Mike’a Golding’a.
2004: Alex nie ukończył regat Vendee Globe
z powodu uszkodzenia jachtu.
2003: Alex ustanowił 24 godzinny rekord odległości
pokonując w tym czasie 468 mil morskich ze średnią
prędkością 19.5kts.
1999: W wieku 25 lat, Alex został najmłodszym
sternikiem w historii, który wygrał etapowe regaty
okołoziemskie. Były to regaty Clipper 98-99.

o

dwaga czy pokora - która z tych cech
jest kluczem do okiełznania rozszalałego oceanu?
Na pewno jedno i drugie, ale wspólnym mianownikiem jest zawsze zdrowy
rozsądek. Jeśli ktoś myśli, że na oceanie może być kimś w rodzaju Boga, Neptuna, to jest to
pierwszy krok ku śmierci. Na oceanie, szczególnie przy
żegludze samotniczej, jesteś po prostu sam jak palec
w samym środku śmiertelnie niebezpiecznego żywiołu,
dużo silniejszego od nas, od naszej łódki. Musisz nauczyć
się współistnieć, żeglować z szacunkiem i zrozumieniem
dla tego, co może się stać.
Co zatem może się stać na oceanie?
Moje doświadczenie mówi mi, że na morzu może się
zdarzyć absolutnie wszystko. Musisz być w pełni świadomy i pamiętać, że to nie jest nasz świat. Na lądzie czujemy się bardzo pewnie, zachowujemy się swobodnie,
bo to jest nasze naturalne środowisko. Na wodzie reguły
gry diametralnie się zmieniają. Lista rzeczy, które mogą
pójść nie tak, jest tak długa, jak długa jest historia żeglarstwa. Awarie jachtu, zderzenia z dryfującymi po morzach
i oceanach śmieciami, wypadki na jachcie, sztormy, itp.
Żeglarska proza życia.
Zbigniew „Gutek” Gutkowski powiedział kiedyś, że
na środku oceanu czuje się jak intruz. Masz podobne
odczucia?
Tak, jak najbardziej. Człowiek nie jest stworzony do
życia na wodzie. Wystarczy, że stracimy ląd z zasięgu
wzroku i uświadamiamy sobie jacy jesteśmy malutcy, jak
bardzo jesteśmy nieistotni dla tego świata. To bardzo
przygnębiające myśli, z którymi trzeba sobie poradzić.
Niebezpiecznych przygód w twojej karierze nie brakowało. Która z nich wywołuje nadal dreszcze na plecach?
- To było w 2006 roku podczas okołoziemskich regat
samotników Velux 5 Oceans. Żeglowałem wtedy na Oceanie Południowym w odległości około 1000 mil od Przylądka Dobrej Nadziei. Były ekstremalnie trudne warunki,
siła wiatru dochodziła do 50 węzłów. W pewnym momencie od mojego jachtu odpadł kil. Nie byłem w stanie
naprawić usterki. Musiałem ewakuować się na szalupę
ratunkową, w której na rozszalałym oceanie spędziłem
wiele godzin. Nie wiedziałem, czy ktoś podejmie akcję
ratunkową. Uratował mnie Mike Golding, mój rodak
i jednocześnie rywal, który płynął najbliżej mnie. Ta akcja
kosztowała go wycofanie się w z wyścigu. Gdyby nie on,
nie byłoby mnie tutaj.
Co wtedy czułeś?
Smutek i rozpacz, a jednocześnie ulgę, bo przeżyłem.
To jedna z najtrudniejszych i najsmutniejszych chwil
w moim życiu. Straciłem łódkę, z którą byłem emocjonalnie związany, która była moją najlepszą przyjaciółką,
członkiem rodziny.
Ta przygoda spotkała cię na Oceanie Południowym,
na którym zresztą miałeś kilka innych groźnych incydentów. Co myślisz o tym akwenie?
Na początku, kiedy pływałem tam pierwszy raz, traktowałem ten akwen jak tor wyścigowy, jak miejsce, które
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po prostu trzeba przepłynąć jak najszybciej, na pewno
nie miejsce, w którym się nie umiera. Ale natura dała
mi lekcję pokory. Ocean Południowy to najtrudniejsze,
najbardziej ekstremalne miejsce do żeglugi. Wieją tam
najsilniejsze wiatry na ziemi, występują też najsilniejsze
prądy morskie. Temperatura wody jest minusowa, a na
dodatek po akwenie pływa mnóstwo śmieci, zgubionych kontenerów, gór lodowych i wielorybów. Zderzenie
z nimi jest tragiczne w skutkach. Ale za każdym razem,
gdy tam się znajduję, czuję niewiarygodną ekscytację.
Dla mnie to jest zawsze nie tylko część wyścigu, ale po
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prostu walka o przeżycie. Nie chodzi o to by wygrać, tylko żeby nie przegrać, żeby przetrwać.
Jakie są twoje ulubione miejsca do żeglowania, sportowo i rekreacyjnie?
Dla mnie najlepszym miejscem do żeglowania dla
prędkości i poczucia tego, o co chodzi w żeglarstwie
oceanicznym, jest Afryka Południowa. Kiedy wpływasz na
Ocean Południowy masz płaską wodę i dużo wiatru, idealne warunki do żeglugi. To dla mnie jedno z najlepszych
miejsc do żeglowania. A rekreacyjnie z rodziną to na
pewno Karaiby. Tam jest pięknie, słonecznie, nie jest zbyt

tłoczno, zawsze towarzyszy nam świetna zabawa. W Europie moim ulubionym miejscem jest Archipelag Sztokholmski. Tysiące wysp, cicho, krystalicznie czysta woda.
Wybrzeże pełne fantazyjnych, skalistych klifów, między
wyspami malownicze cieśniny, a w wodzie można dostrzec odbicie bezkresnych lasów. Pod przejrzystą wodą
zaś można podziwiać prawdziwe podwodne łąki. Jedną
z największych atrakcji Archipelagu Sztokholmskiego są
białe noce trwające od maja do sierpnia. W tym czasie
w świetle zorzy można żeglować do późnej nocy. Niezapomniane wrażenia z żeglowania w tym rejonie sprawiają, że zawsze chętnie tam wracam.
Jakie są najważniejsze cechy perfekcyjnego skipera
i czy masz je wszystkie?
Czy mam wszystkie cechy idealnego sternika?
Hmmm… Z pewnością mam ich wiele, ale najważniejsza
jest dyscyplina. Chodzi o jedzenie i spanie, utrzymanie
energii i emocji w równowadze i niepopełnianie błędów.
Gdy pływasz samotnie, ilość rzeczy, które musisz ogarnąć
jest... nie do ogarnięcia (śmiech). No bo jak tutaj poradzić sobie z zadaniami, które zwykle wykonuje 10 osób?
Jest dobrze dopóki wszystko idzie gładko, ale jeśli coś
się zaczyna psuć, musisz liczyć tylko na siebie, bo nikt ci
nie pomoże. Dlatego musisz być zdyscyplinowany, właściwie wyważyć ryzyko i przewidywać, co może się stać,
by po prostu tego uniknąć.
Kilka słów o łódce na której się ścigasz. Czy to faktycznie jest kosmiczna technologia?
Moja łódka nazywa się Hugo Boss, od nazwy mojego sponsora i jest to jednostka klasy IMOCA 60. To żeglarska Formuła 1, łódka przystosowana do żeglowania
w ekstremalnych warunkach, z dużą prędkością. Tego
nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest to najbardziej zaawansowana technologia na świecie, począwszy od konstrukcji samej łódki, przez ultralekkie i wytrzymałe materiały, przez osprzęt. Nad jednym bolidem F1 pracuje
400 osób, zanim wyjedzie on na tor, sprawdzany jest pod
każdym, najdrobniejszym kątem. Tak samo jest u nas. Ale
to wszystko co jest w środku łódki, ta cała elektronika, to
dużo więcej niż może zrozumieć jedna osoba. Dlatego
równie ważny jak lider jest też zespół, który podobnie
jak w Formule 1, odgrywa kluczową rolę. Dysponując
taką jednostką najważniejsze jest jednak zachowanie
równowagi między jej wydajnością, a niezawodnością.
Zazwyczaj pływamy na granicy wydajności. A tą granicę,
szczególnie w ekstremalnie ciężkich warunkach, łatwo
przekroczyć.
Dzisiaj żeglarstwo coraz bardziej przypomina show.
Wystarczy spojrzeć choćby na Puchar Ameryki. Czy to
właściwy kierunek?
Cały sport wyczynowy to jest dzisiaj show i od tego nie
uciekniemy. Dzięki temu w sporcie, także w żeglarstwie
są pieniądze, które pozwalają na dokonywanie spektakularnych rzeczy przez nas zawodowców, ale też na wychowywanie młodzieży, inwestowanie w młodzież. Ważne
jednak, by zachować umiar, żeby show nie przerodziło
się w kabaret.
W Polsce mamy Zbigniewa „Gutka” Gutkowskiego
i Maćka „Świstaka” Marczewskiego, z którymi niedługo
będziesz ścigał się w regatach Barcelona World Race.
W klasie IMOCA 60 swoich sił chce spróbować także
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nych, akcjach społecznych i charytatywnych, itp. Mając
takiego partnera, możesz skupić się wyłącznie na żeglowaniu.
No dobra, zejdźmy zatem na ląd... chodzisz w garniturze na co dzień?
Jak trzeba to oczywiście chodzę i nie jest to strój, w którym czuję się niekomfortowo (śmiech). Zresztą można się
było o tym przekonać podczas kampanii reklamowej
Mast Walk. Polecam film z tej kampanii, jest niesamowity.
Spacer po maszcie płynącego jachtu w garniturze Hugo
Bossa i finałowy skok do wody to chyba najbardziej zwariowana rzecz, jaką do tej pory zrobiłem (film znajdziecie
w Internecie, warto zobaczyć - przyp. red.). Oczywiście
noszę tylko garnitury Hugo Bossa, uszyte dla mnie na
miarę. Kiedy zakładasz dobrze dopasowany garnitur,
wiesz, że dobrze wyglądasz dobrze i czujesz się pewniej,
a kiedy tak się czujesz, istnieje większa szansa na to, że
odniesiesz sukces. Hugo Boss to dla mnie marka idealna,
bo mogę się ubrać od stóp do głów, na każdą okazję. Nie
jestem aż tak wielkim fanem zakupów, jak choćby moja
żona, która potrafi przejść sto sklepów, przymierzać i nic
nie kupić. Ja zazwyczaj, jak coś przymierzam, to kupuję.
raz w roku jeździmy do Niemiec do siedziby Hugo Bossa
i robimy duże, kompleksowe zakupy.
Na koniec zapytam o Twoje plany na przyszłość?
Do 2018 roku mam umowę z Hugo Bossem i w tym
czasie chciałbym wygrać Barcelona World Race oraz
Vendee Globe. Na Vendee Globe budujemy już nowy
jacht. A jeśli chodzi o cele prywatne, to w niedalekiej
przyszłości chciałbym kupić niedużą łódkę, na której
mógłbym opłynąć z żoną i dziećmi świat. Chciałbym po
prostu pokazać moim dzieciom najpiękniejsze zakątki
świata, zapewnić im edukację kulturową, której nie doświadczą w zwykłej szkole.

ALEX THOMSON
Data urodzenia: 18 kwietnia 1974.
Miejsce urodzenia: Bangor, Północna Walia.
Mieszka: Gosport, Hampshire.
Sponsor: Hugo Boss.
Jacht: IMOCA 60 HUGO BOSS.
Następne wydarzenie: Barcelona World Race.

Fot. Bartosz Modelski

Robert Janecki, którego prowadzi znany polski żeglarz
Roman Paszke. Co myślisz o naszych żeglarzach?
Gutek i Świstak kupili pierwszą łódkę, którą zbudowałem, więc to jest kawałek mojego serca. Teraz rozmawiamy w marinie w Sopocie, a w tle stoją dwie łódki, z którymi łączy mnie tyle wspomnień. Mój aktualny Hugo Boss
i dawny Hugo Boss, który teraz nazywa się Energa. Dzisiaj
umówiłem się z Gutkiem na wspólne pływanie po Zatoce
Gdańskiej. Już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy
pruć fale bok w bok. Z Gutkiem rywalizowałem w Vendee Globe w 2012 roku. Ja przypłynąłem na metę trzeci,
a on niestety miał pecha i musiał się wycofać. Strasznie
mi go było żal, bo wiem z jakimi emocjami wiąże się start
w tych najbardziej ekstremalnych regatach samotniczych
na świecie. Szczególnie pierwszy start. Mam nadzieje, że
Gutek wystartuje w 2016 roku, bo na to w pełni zasługuje.
On udowodnił, że jest znakomitym i szybkim żeglarzem
osiągając znakomite wyniki w regatach Velux 5 Oceans,
czy wraz ze Świstakiem w Transat Jacques Vabre. Notabene „Gutek” pobił też mój rekord Północnego Atlantyku żeglując na łódce, na której ja wcześniej ten rekord
ustanawiałem. Co prawda jeszcze szybszy ode mnie i od
„Gutka” był Marc Guillemot, ale to pokazuje jak dobrym
żeglarzem jest Polak. Teraz z niecierpliwością czekam na
naszą rywalizację w Barcelona World Race.
Masz komfort, bo masz od lat sprawdzonego sponsora, który rozumie żeglarstwo. W Polsce nawet najlepszym trudno jest znaleźć sponsora. Dlaczego warto
inwestować w żeglarstwo?
Żeglarstwo to sport szlachetny, do którego nie trzeba
dorabiać absolutnie żadnej ideologii. Niewiele sportów
daje takie możliwości promocji na całym świecie, niewiele też sportów daje możliwość budowania kompleksowej
strategii promocyjnej dla firmy. Nie ma cienia przesady
w stwierdzeniu, że żeglarstwo wychowuje, kształtuje charaktery, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Jeśli firma
inwestuje w żeglarstwo, promuje się poprzez ten sport,
to nie tylko zyskuje pod kątem biznesowym i wizerunkowym, ale też postrzegana jest jako firma odpowiedzialna,
grająca fair, dostrzegająca potrzebę dbania o młodzież,
jej przyszłość, co w dzisiejszym świecie jest niezwykle
istotne.
Twoim sponsorem jest Hugo Boss...
To w zasadzie nie jest taki zwyczajny sponsoring tylko
pełne partnerstwo na zasadach takich, o jakich mówiłem
przed chwilą. Firma buduje całą strategię promocyjną
w oparciu o żeglarstwo i moją osobę, ja z kolei jestem
ambasadorem marki, zawsze do dyspozycji, biorę udział
w kampaniach reklamowych, wydarzeniach promocyj-

cover 17

1 8 LUDZ I E

Bez wody źle się czuję

Waldemar
Marszałek

Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: Archiwum prywatne

Motorowodniak Waldemar Marszałek w swojej sportowej
karierze zdobył aż 27 medali mistrzostw świata i Europy.
Po wypadku na zawodach w Berlinie przeżył śmierć
kliniczną. Wrócił do zdrowia i dalej zdobywał medale.
- Dwóch synów poszło w moje ślady. Starszego z nich
Bernarda nie ma wśród nas i to zdecydowanie największy
cios jaki w życiu dostałem – przyznaje. - Pomagam
teraz Bartkowi, doskonałemu zawodnikowi.
Jestem z niego bardzo dumny.

p

anie Waldemarze: gdzie stoją pańskie
wszystkie trofea? Jest ich mnóstwo – macie przeznaczone na nie jakieś specjalne
miejsce?
Trofea są u mnie w domu. Jest na nie
przeznaczony specjalny pokój. Przez
wszystkie lata startów nazbierało się tego naprawdę sporo i miło jest powspominać. Każdy medal i puchar związany jest ze inną historią. Łącznie w Mistrzostwach Świata
i Europy zdobyłem 27 medali, z czego 6 razy byłem Mistrzem Świata.
A które z nich wszystkich jest najcenniejsze – jest jakieś specjalne?
Każdy z wywalczonych tytułów jest dla mnie cenny.
Moja dominacja w tym sporcie trwała wiele lat i na każdy z sukcesów musiałem cięzko pracować. Najcenniejszy
jest dla mnie pierwszy złoty medal Mistrzostw Świata wywalczony w 1979 roku w Poznaniu na Malcie. Był to pierwszy mój tytuł mistrzowski, a zarazem pierwszy złoty medal
Mistrzostw Świata zdobyty w tej dyscyplinie przez Polaka.
Proszę wyjaśnić – na czym ogólnie polega ten sport
i z jakimi kosztami – już w zawodowstwie – trzeba się liczyć uprawiając go?
Moja kariera sportowa trwała w czasach kiedy było ciężko każdemu. To co teraz nie sprawia problemu, jak chciażby
wyjazd za granicę w tamtych czasach było skomplikowaną
procedurą. Sprowadzanie tego wszystkiego wyłącznie do
materialnych kosztów jest za płytkie. Trudno się do tego odnieść.
Największym kosztem jest całkowite poświęcenie całego życia na
to co robisz i znalezienie osoby,
która cię w tym wspiera. W moim
przypadku jest to moja kochana
żona Krystyna, bez wsparcia której
nic nie byłoby możliwe. To dużo
cenniejsze od pieniędzy, które
w tym sporcie są potrzebne, ale
nie są najważniejsze.
Nie tęskni Pan za takim intensywnym pływaniem i dreszczykiem emocji?
Nie. Zdecydowałem się zakończyć karierę podczas startu w Chinach w 2001 roku. Zdałem sobie
wtedy sprawę, że wieku się nie
oszuka i że pływanie łodką przestało mi sprawiać taką przyjemność,
jak kiedyś. Obecnie wyścigową
łódke zmieniam na wędkarską pychówkę lub motorówkę,
na której spędzam czas z rodziną. Co do dreszczyku emocji mam go zapewnionego przez syna. W moje ślady poszedł zarówno starszy, jak i młodszy syn. Ten pierwszy, śp.
Bernard był mistrzem świata w 2003 roku. Niestety zmarł 7
lat temu. Za tym wszystkim poszedł młodszy Bartek, który
jest pierwszym Polakiem w wodnej formule 1 i jego starty
zapewniają mi bardzo duży dreszczyk emocji.
Na której z łodzi pływało się Panu na lepiej – w czym
ogólnie tkwił ich fenomen, jak były zbudowane?
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Łodzie, na których startowałem były wykonane ze sklejki. To były łupinki bez jakichkolwiek systemów zabezpieczeń. Łódka ważyła 40 kg więc łatwo sobie wyobrazić,
że nie była mocna. Nie przywiązałem sentymentu do
konkretnej ponieważ przez te wszystkie lata miałem ich
bardzo dużo. Fenomen polega na tym, że konstrukcja
takiej łodzi dawała mozliwość lotu nad wodą. Wtedy pozbywasz się oporu tarcia oraz redukujesz masę do zera.
Kadłub unosi się nad taflą wody, a cała moc silnika jest
wykorzystywana do rozwijania prędkości. To wspaniałe
uczucie i nie ma w słowniku słowa, które odda to, co czułem podczas jazdy.
Jak wiemy zdarzały się różne wypadki, niektóre bardzo ciężkie. Przeżył Pan śmierć kliniczną. Wraca Pan do
tego zdarzenia pamięcią i stara się zupełnie wymazać
z pamięci, czy się z nim oswoił?
Trudnych momentów było wiele i bez wątpienia jednym z nich był ten wypadek w Berlinie w 1982 roku. Wtedy właśnie byłem w stanie śmierci klinicznej. Nie wymazuję tego z pamięci. Wręcz przeciwnie. Pamiętałem o tym
przy kolejnych startach, co pozwoliło mi odnosić kolejne
sukcesy. Zdawałem sobie sprawę z tego, że jest to sport
niebezpieczny, a najlepszych wyróżniało balansowanie
na granicy rozsądku i ryzyka. To zdarzenie traktuje jako
wypadek przy pracy, a po nim byłem skupiony na tym,
aby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Do wypadku doszło podczas wyścigu w którym jechałem z pełną pręd-

kością i kadłub łodzi sam się rozwarstwił. Powodem były
złe warunki w jakich łodzie naszej sekcji magazynowane
były przez zimę. W pomieszczeniu było dużo wody i wilgoci. Sklejka była przez to namoknięta wodą. Takie to były
czasy. Pod naporem ciśnienia powietrza przy dużej prędkości przód łodzi poprostu się otworzył i dalej już nie za
wiele pamiętam. Właśnie w takich momentach liczy się to,
o czym wspomniałem jednym w poprzednich pytań, kiedy wspomniałem o najbliższej mi osobie. Po tym wypadku ani przez moment nie zwątpiłem w siebie i bez wątpie-
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nia w drodze do zdrowia i kolejnych sukcesów dużą rolę
odegrała moja kochana żona. Proszę sobie wyobrazić co
ona czuła i jak dużą odwagę i siłę musiała wykazać, aby
pomóc mi wrócić do normalnego życia, którego sport był
nieodłączną częścią. Póżniejsze starty pokazały, że postąpiłem prawidłowo. Przed tym wypadkiem zdobyłem trzy
tytuły mistrza świata, a po nim dołożyłem kolejne trzy.
Czy nie uważa Pan, ze motorowodniactwo nie jest docenionym sportem w naszym kraju?
Z przykrością potwierdzam, że tak jest. Nic nie dzieje
się bez przyczyny. Kiedy startowałem sport ten stał się
w dużej mierze dzięki mnie popularny. Sport to nie tylko

nas i to zdecydowanie największy cios jaki w życiu dostałem. Ból po stracie dziecka jest większy niż wszystkie inne
urazy jakich doznałem razem wzięte. Był bardzo dobrym
zawodnikiem, wręcz za odważnym. Młodszy z synów Bartek jest zupełnie inny. Jestem z niego dumny ponieważ
poświęcił całe życie aby dostać się do Formuły 1. Widzę
w nim zapał i ogromną pasję, taką samą jaką miałem w sobie kiedy byłem w jego wieku. Formuła 1 w której obecnie startuje to niesamowicie profesjonalny sport. Niewiele odbiega od samochodowej wersji. Bartek startuje we
Włoskiej stajni, gdzie trafił dzięki swojej ciężkiej pracy.
Moja pomoc jest wykorzystywana w zakresie technicz-

sportowcy, ale też ludzie odpowiedzialni za jego organizację i promowanie. Niestety w tym zakresie jest w Polsce
fatalnie. Moja osoba była utożsamiana z tą dyscypliną.
To tak, jak skoki narciarskie. Kiedy kibice udawali się pod
Wielką Krokiew na konkurs mówili że idą “na Małysza”.
W przypadku sportu motorowodnego ludzie szli “na
Marszałka”. Po zakończeniu mojej kariery to wszystko mineło i teraz mam wielką nadzieję, że starty mojego syna
Bartka w Formule 1 na nowo wzbudzą zainteresowanie
tym sportem w Polsce. Jego kariera opiera się wyłącznie
na finansowaniu przez sponsorów. Nie jest wspierany
przez instytucje, które są odpowiedzialne za opiekę nad
sportem w Polsce. Jest zdany kompletnie na siebie, więc
jak w takich realiach mamy mówić o kompetentnych ludziach, którzy zadbaja o dyscyplinę.
Ma Pan teraz doskonałego następcę w postaci syna.
Patrząc na niego widzi Pan siebie z młodości i czy skusiłby się pan porównać Waszą technikę i umiejętności?
Swoją drogą nie boi się Pan o jego bezpieczeństwo?
Tak jak wspomniałem dwóch moich synów poszło
w moje ślady. Starszego z nich Bernarda nie ma wśród

nym. Obecnie pracujemy nad silnikami, na których Bartek
wystartuje w grudniu w Emiratach Arabskich. Nie pokuszę
się o ocenę i porównania ze mną, ponieważ Bartek jest
jeszcze mało doświadczonym zawodnikiem i nie można
tego porównywać z moją karierą. Poza tym łodzie na których startuje to bardzo zaawansowane technologicznie
bolidy, które wymagają zupełnie innego stylu prowadzenia. Bez wątpienia ma duży talent. Już w pierwszym sezonie startów w poważnych zawodach został wicemistrzem
świata. Obawiam się o niego kiedy startuje i z pewnością
teraz denerwuje się bardziej niż o siebie kiedy ja startowałem. Nigdy nie podejmowałem prób wytłumaczenia,
aby zaprzestał się ścigać. Widząc jaka ma w sobie determinacje do ścigania wiedziałem, że jakiekolwiek próby
wybicia mu tego z głowy skazane są na niepowodzenie.
Bez wątpienia Bartek już dokonał rzeczy wielkiej doprowadzając do tego, że jest pierwszym Polakiem w Formule
1. To jest osiągnięcie biznesowe i zawodowe, ponieważ
roczny budżet jego startów jest ogromny. Z tego miejsca
dziękuję również wszystkim osobom, które wspierają go
w sporcie. To, że jest zawodnikiem F1 to już duży sukces
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biorąc pod uwagę fakt, że startował naprawdę od zera.
Wiem, że jest ambitny i na samych startach nie poprzestanie. Już teraz we Włoszech jest produkowana nowa piękna łódź, na której od przyszłego sezonu Bartek będzie
miał możliwość rozwiajania talentu w Formule 1.
Czym teraz w wolnym czasie zajmuje się Mistrz i co
pochłania najwięcej czasu?
Obecnie swój czas skupiam na pomaganiu Bartkowi.
Pracujemy przy silnikach na których startuje. Podczas
mojej kariery byłem nie tylko zawodnikiem, ale też mechanikiem swoich maszyn. Przez te wszystkie lata zgromadziłem dużą wiedzę na temat silników. Mamy kilka pomysłów, które wprowadzamy w życie. Sport jest dla naszej
rodziny spoiwem i bardzo się cieszę, że mam swojego
następcę. Pozostały czas lubię spędzać na działce z towarzystwie ukochanej żony i dwóch jamniczek. Mam tam
mały domek w którego od wody dzieli 30 metrów. Tam
lubię wędkować. A kiedy ryby nie biorą zabieram żonę na
motorówkę i pływamy razem po okolicy. Wszystko sprowadza się do obcowania z wodą bez której poprostu żle
się czuję. Pozostały czas poświęcam na pracę jako Radny
Miasta Warszawy oraz opiekę trenerską nad Bartkiem.
Czyli wciąż pływanie zajmuje specjalne miejsce
w Pana życiu?
Tak będzie już zawsze. Pływanie łodzią jest czymś, co
mnie odpręża i dlatego preferuje wszelkie formy rekreacji
nad wodą. Szybkie łodzie wyścigowe zmieniłem na wolniejsze, ale za to bardziej wygodne jednostki turystyczne.
Nie jest to jednak koniec szybkiej jazdy w moim życiu.
Przed tygodniem mój syn Bartek przywióźł z Mediolanu
specjalną łódkę Formuły 1 przystosowaną dla dwóch
osób. Jest to łódka przeznaczona do przejazdów promocyjnych. Obok kierowcy jest jedno miejsce dla pasażera,
który na własnej skórze doświadcza prędkości i dużych
przeciążeń w zakrętach. Bartek mi nie odpuści i z pewnośćią już niedługo przejedziemy się razem.
Proszę powiedzieć, czego mogą życzyć Panu i rodzinie nasi czytelnicy?

Przede wszystkim zdrowia ponieważ po licznych wypadkach wychodzą teraz różne urazy. Jak na swój wiek
jestem w dobrej kondycji, ale wiele wypadków, które miałem pozostawiło po sobie ślad. Tego czego życzyć należy
rodzinie to tego aby Bartek rozwijał się w Formule 1 i zapewnił nam wszystkim wielkie sportowe emocje w niedalekiej przyszłości.

Waldemar Marszałek ma 72 lata. To jeden z najbardziej utytułowanych motorowodniaków na świecie. Od lat 60-tych, aż
po koniec wieku zapisał piękną karierę sportowca, który swoje tytuły wypracował odwagą, talentem sportowym i niezwykłymi
zdolnościami technicznymi. W czasie swojej kariery zdobył aż 27 medali Mistrzostw Świata i Europy w tym sześć tytułów Mistrza
Świata i cztery Mistrza Europy. Ogromna pasja i determinacja po wielu ciężkich urazach prowadziła go z powrotem na tory wyścigowe. W 1980 roku został odznaczony największym możliwym wyróżnieniem w sporcie motorowodnym – złotym medalem
Światowe Unii Motorowodnej UIM za wybitne osiągnięcia sportowe. Ponadto w latach 1980 i 1981 Waldemar Marszałek
zdobył Puchar Europy, w 1989 roku Wielką nagrodę Europy a w 1990 roku Puchar Świata. Kilkakrotnie zdobywał też Grand
Prix Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W jego dorobku nie zabrakło również prestiżowych nagród „Trofeo Speluzzi” oraz „Trofeo
Mazzoli”. W swojej karierze zdobył ponad 40 tytułów Mistrza Polski. O tym, jak wielkim jest sportowcem świadczą również odznaczenia Krzyżem Kawalerskim (1983), następnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, który przyznał mu ówczesny Prezydent
RP Lech Wałęsa (1993) oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez kolejnego Prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego (2005). Obecnie Waldemar Marszałek pomaga swojemu synowi Bartłomiejowi w przygotowaniach do rywalizacji w wodnej formule 1 – UIM F1 H2O.
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Mistrz, mecenas
i wychowawca
Autor: Andrzej Kus / foto: Archiwum prywatne

Wygrał najpierw Mistrzostwa Świata, a teraz Europy. Co więcej – dokonał
tego po 15 latach przerwy. Wcześniej pokonał też chorobę. Paweł Gardasiewicz, podwójny mistrz w klasach raceboard i masters.

t

rudniej o bardziej spektakularny powrót
do sportu wyczynowego. W ubiegłym
roku zdobył Mistrzostwo Świata we Włoszech, w tym roku pokonał Europę.
- Czuję się spełniony. Teraz chciałbym
być mecenasem sportów wodnych. To
naprawdę moja pasja. Poza tym mam spory dług do spłacenia wobec losu – mówi “W Ślizgu!” 37 - letni Gardasiewicz.
Fair Play za postawę
- Windsurfing był moim pierwszym sportem. Zacząłem
go uprawiać, gdy miałem 12 lat – wspomina Paweł Gardasiewicz, nowy Mistrz Europy w klasie Raceboard Senior
i Masters .

- Pamiętam, że pojechałem razem z kuzynem na zimowisko do Zieleńca organizowane przez sekcję windsurfingu YKP Warszawa. Wysłali mnie oczywiście rodzice. Tam
poznałem trenera. Gdy wróciłem stwierdziłem, że chcę
próbować dalej. Wiosną, jak stopniały lody zacząłem próbować na Zalewie Zegrzyńskim, w miejscu gdzie trenował także Mateusz Kusznierewicz – wspomina.
Treningi musiał pogodzić ze szkołą.
- Windsurfing mnie kręcił. Wiedziałem, że mam „hektar
pracy przed sobą”. Umiem jednak podejść do sprawy na
100 procent – opowiada Gardasiewicz. - Ponadto trener
Witek Nerling jest to osoba ze szkoły „wagnerowskiej”.
Jego ręka, to słuszna droga do odsiewu. Jest bardzo stanowczy i nie pozwala na jakiekolwiek uniki od treningu.
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I rzeczywiście. Systematyczność oraz ciężka prac przyniosły efekty zaledwie po czterech latach stania na desce.
W 1993 roku został Mistrzem Świata seniorów, tym razem
na desce lodowej (iceboard), która to była zimowym uzupełnieniem treningów na wodzie. Rok później Gardasiewicz został medalistą juniorów Mistrzostw Europy i Świata
w olimpijskiej klasie Mistral.
- W 1991 roku zacząłem pływać na desce płaskodennej (obecnie jest to klasa Raceboard), która od razu przypadła mi do gustu. Rozpocząłem jako młody zawodnik
i to pomogło dosyć szybko zbliżyć się do czołówki. Najważniejszym etapem był rok olimpijski – 1996 – wspomina. - W Atlancie miałem być liderem naszej grupy. Byłem
w doskonałej formie. Jeszcze na 4 miesiące przed igrzyskami, podczas zawodów w Izraelu zdobyłem tytuł Mistrza Świata. Miałem duże poczucie odpowiedzialności,
byłem szczęśliwy i dumny, że powierzono mi misję reprezentowania narodu. Niestety, tuż po zawodach w Izraelu
bardzo się rozchorowałem. Po powrocie do kraju wykryto u mnie wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Byłem
wychudzony, odwodniony i osłabiony. Miesiąc spędziłem
w szpitalu, bo nie było poprawy. Wyszedłem na własne
żądanie. Zacząłem leczyć się niekonwencjonalnie i ustąpiło. Na dwa miesiące przed igrzyskami stanąłem na nogach, jednak wiedziałem, że nie jest to olimpijska forma.
Pan Paweł zachował się wówczas jak prawdziwy mistrz.
Mimo że był już akredytowanym olimpijczykiem zgłoszonym do wioski olimpijskiej, miał także strój reprezentacji... zrezygnował z udziału na rzecz innego zawodnika, ówczesnego Wicemistrza Europy Mirosława Małka.
Za ten gest został później uhonorowany nagrodą fair
play, dzięki czemu i tak pojechał do Atlanty – jako gość
honorowy. Małek natomiast zajął 11 miejsce. Po igrzyskach sportowiec zrobił maturę i po chorobie wrócił do
sportu. Potrzebował roku, by być na pierwszym miejscu
w polskiej lidze. Przełomowym momentem był rok 1998,
gdzie Mistrzostwa Europy przyniosły „zaledwie” 5. miejsce. - Czułem, że moje możliwości fizyczne nie są takie,
jak wcześniej. Pojawiały się dziwne kontuzje, czułem, że

nie jestem w stanie przeskoczyć pewnego poziomu. Złożyłem więc sprzęt, podziękowałem wszystkim i zająłem
się studiami. Zakończyłem sportową karierę i zacząłem

Paweł Gardasiewicz, 37 lat
Od zawsze nr na żaglu POL 102, jego trenerem był Witold
Nerling. Studiował ekonomię na UW oraz bankowość i finanse w WSŻiM w Warszawie. Jest prezesem Grupy Advertis, która specjalizuje się w projektowaniu i kompleksowej
realizacji elementów komunikacji wizualnej największych
polskich i światowych marek. Firma wykonuje projekty z obszarów: reklamy zewnętrznej, systemów informacji wizualnej oraz aranżacji przestrzeni komercyjnych.

Najważniejsze tytuły:
2014 Sopot – Mistrz Europy w klasie Raceboard
Senior i Masters
2013 Monofalcone Włochy – Mistrz Świata
w klasie Raceboard Masters
1996 nominacja do IO w Atlancie oraz laureat nagrody
Fair Play PKOLu za odstąpienie swojego miejsca
na Igrzyskach Mirkowi Małkowi
1996 Eilat Izrael – Mistrz Świata w klasie
Raceboard Senior
1994 Puck Polska – 3 miejsce Mistrzostwa Świata
w olimpijskiej klasie Mistral Junior
1994 Giżycko Polska – Mistrz Europy Seniorów
w windsurfingu Lodowym
1993 Charzykowy Polska – Mistrz Świata Seniorów
w windsurfingu Lodowym
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się ścigać w innej kategorii – o lepszy start mojej rodziny.
Skoncentrowałem się na rozwoju mojej drugiej pasji –
Grupy Advertis ( firma, której prezesem jest Paweł Gardasiewicz specjalizuje się w projektowaniu i kompleksowej
realizacji elementów komunikacji wizualnej największych
polskich i światowych marek przyp.red.).
Mistrz po 15 latach
W 2013 roku, po 15 latach od zakończenia kariery Paweł
Gardasiewicz wrócił do wyczynowego sportu. Startował
w swojej ulubionej klasie Raceboard w kategorii Masters.
We Włoszech zdobył tytuł mistrza świata. Do zawodów,
pod okiem Maksa Wójcika, przygotowywał się przez 9
miesięcy.  - To on mnie zresztą z powrotem wciągnął do
sportu i treningów – mówi. - Gdy świętowaliśmy medal
przywieziony z Londynu przez Przemka Miarczyńskiego
powiedziałem Maksowi, że chyba pora na ściganie. Poradził mi, jaki sprzęt kupić i zimą wziąłem się za trenowanie.
Straciłem kilka kilogramów, a zyskałem kondycję. Na Zalewie Zegrzyńskim wypracowałem ręce. W maju przyjechał sprzęt i potrenowałem z Maksem w Sopocie. Wtedy
powiedział: „Nie zdziw się. Myślę, że wygrasz Mistrzostwa
Świata”. Potraktowałem to jako motywację. Spełniło się
– mistrzostwa były bardzo miłym powrotem do zabawy
w windsurfing.
W czerwcu tego roku przyszedł kolejny sukces. Tym razem Gardasiewicz został Mistrzem Europy.

- Sprzęt miałem z zeszłego roku objeżdżony. Pływałem
na nim cały rok. Zimą trenowałem, ale nie forsowałem się
ze względu na kontuzję barku – zdradza szczegóły przygotowań. - Wiosna to praca na Zalewie Zegrzyńskim i kilka
spotkań w Sopocie. Wiedziałem, że będzie dużo trudniej.
Okazało się, że wygrałem. W Sopocie, poza pierwszym
dniem mistrzostw czułem się doskonale przygotowany.
Później zaczęło wiać – po dwóch dniach byłem 3., później
dotarłem do pierwszego miejsca. Co więcej – zdobyłem
podwójny tytuł – i Mistrza Europy Seniorów i Mistrza Europy Mastersów oczywiście w klasie Raceboard.  
Teraz mecenat sportowy
Zawodnik przyznaje, że po tym sukcesie czuje się
spełniony. Z powodów zawodowych nie wybiera się za
miesiąc do Hiszpanii, by bronić tytułu mistrzowskiego
w kategorii Masters. Jego Grupa Advertis pracuje obecnie między innymi nad realizacją interaktywnej wystawy
plenerowej autorstwa pracowni Nizio Design International, która będzie częścią międzynarodowej kampanii
„Freedom Exppress”.
- Chciałbym być mecenasem sportów wodnych, to
naprawdę moja pasja i mam spory dług do spłacenia
wobec losu. Chciałbym szkolić i wychowywać młodzież,
wskazać im możliwości jakie daje sport. Kilka dni temu
wróciłem z Sardynii, gdzie robiłem 10-dniowy obóz sportowy dla swoich dzieci i ich kilku znajomych. Zimą prowadzą młodzieżowy obóz snowboardowy organizowany
przez firmę Funwind. Mam nadzieję, że będę pływał do
końca swoich dni.
A jak osiągnąć podobny sukces?  - Istnieje formuła:
20 procent talentu i reszta to ciężka praca. Kieruję się
tą zasadą zarówno w sporcie, jak i w biznesie. Liczy się
konsekwencja, konsekwencja i jeszcze raz konsekwencja.
Porażki czynią cię silniejszym. Stawiamy przed sobą cel
i skrupulatnie go realizujemy bez zawahania. Wtedy przychodzą sukcesy – podsumowuje.  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Winkowska podbija świat
23-letnia Karolina Winkowska zdominowała kobiecy kitesurfing. Nie miała
sobie równych w Hiszpanii, w konkurencji freestyle. Umocniła się tym
samym na pozycji lidera PŚ. We wrześniu weźmie jeszcze udział
w kolejnych zawodach, tym razem w Brazylii. W przypadku
wygranej ponownie zdobędzie trofeum.   

roku została mistrzynią globu, w roku ubiegłym wicemistrzynią.
Jej sukcesy, chyba bardziej niż w Polsce, zostały docenione za granicą. Została oficjalną kitesurfingową ambasadorką Egiptu na świecie.
– Bardzo się cieszę ze współpracy z Egiptem, gdyż Morze Czerwone to jedno z najlepszych miejsc na świecie
do uprawiania kitesurfingu. Woda jest tak przezroczysta
i tak błękitna, że nie mogę od niej oderwać oczu. Jest ciepło i wieje wiatr idealny do uprawiania kiteboardingu. I to
przez cały rok. Dodatkowo mogę zwiedzać ten ciekawy
kraj i odkrywać nowe miejsca. Przyjeżdżam tutaj z rodzicami systematycznie na treningi od przeszło 15 lat. Zaskakuje mnie czasami obraz tego kraju kreowany w mediach.
Niezmiennie ludzie są tutaj bardzo uprzejmi, gościnni
i przyjaźnie nastawieni do turystów – mówi.   
Zapowiada także, że będzie startowała w tych roku we
wszystkich zawodach. - Zamierzam startować najdłużej
jak się da. Ten sport jest spełnieniem moich marzeń oraz
doskonałą zabawą. I jak widać po mnie może być sposobem na życie i można się z niego utrzymać – podsumowuje.
ak

Fot. mm4pr/Magdalena Lasocka

w

siódmych zawodach Pucharu Świata – rozgrywanych tym
razem w Hiszpanii – warszawianka ponownie okazała się
najlepsza. Wcześniej wygrywała w lutym w Panamie, w maju we Francji, w czerwcu
w Egipcie, a w sierpniu w Sankt Peter – Ording na morzu
Północnym w Niemczech. Winkowska, choć jechała jako
faworytka, miała utrunione zadanie. Zawody odbyły się
w miejscowości Tarifa, czyli tam, gdzie mieszka i trenuje
wiceliderka pucharu świata Gisele Pulido.
Zawodniczka z Polski przyznaje, że sukcesy nie są przypadkowe. Jak mówi zawdzięcza je rodzicom, ale także
bardzo ciężkiej pracy.
– Zaczęłam w 2004 roku na Helu, na początku pływałam
w trakcie letnich wakacji, potem doszły wyjazdy w ciągu
roku szkolnego. Rodzina zawsze mnie motywowała do
treningów i startów, tak więc to im zawdzięczam uprawianie tego sportu – mówi. – Naprawdę dużo czasu spędzam
z rodzicami i z bratem. Moja mama i tata pomagają mi
w startach na zawodach, brat filmuje treningi. Fajnie żyć
w XXI wieku, gdyż kontakt z bliskimi jest bardzo ułatwiony. Widzę się z rodziną prawie cały czas.
Sukcesy sportowe nie przeszkadzają jej w nauce, choć
nieco ją utrudniają. Na szczęście i w tym przypadku pomagają technologie XXI wieku.  - Ze względu na częste
podróże nie miałabym szansy studiować w trybie dziennym. Dlatego studiuję na angielskiej uczelni „on-line”,
na odległość. Dzięki temu uczę się prawie codziennie,
ale sama wyznaczam sobie godziny oraz miejsce pracy
– zdradza.
„Praktyka, praktyka, praktyka”. Także bez niej, według
kitesurfurki, nie udałoby się zajść tak daleko. W 2012
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Opływają świat i...
czekają na dziecko
Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: Materiały podróżników

Karolina i Mateusz Stodulscy postanowili spełnić swe marzenie i na pokładzie Sputnika II opłynąć Ziemię. - Teraz spodziewamy się dziecka w
związku z czym Karolina musiała wrócić do Kamienia Pomorskiego. Jeśli
będzie taka możliwość – po urodzeniu dziecka wróci na pokład. Ale już z
naszą pociechą – przyznaje „W Ślizgu!” dumny żeglarz, z którym porozmawialiśmy podczas postoju w Cieśninie Gibraltarskiej.

p

odjęcie decyzji o podróży dookoła świata
wymaga nie tylko ogromu czasu poświęconego na przemyślenia, ale również wielu wyrzeczeń. No i pieniędzy...
Pomysł rodził się od dawna. Żegluję całe
życie, więc prędzej czy później Bałtyk musiał się dla mnie zrobić za ciasny. Koncepcja pojawiała
się stopniowo, ale realnych kształtów nabrała, gdy pod
koniec sezonu 2011 roku kupiłem w Szwecji Shipmana
28 czyli Sputnika II. Wcześniej były tylko marzenia i kolejne rejsy podnoszące kwalifikacje. Od tego momentu
dysponowałem konkretną łodzią, która może nie jest tak
nowoczesna i obszerna jak bym sobie tego życzył, ale

pozwoliła mi na rozwinięcie dotychczasowych marzeń.
Taki rejs to poświęcenie przede wszystkim dotychczasowej stabilizacji, która dla jednych jest całym światem,
a dla innych tylko jego wąskim wycinkiem. Trzeba było
praktycznie zrezygnować z dotychczasowej pracy, wynająć mieszkanie i sprzedać samochody. To były kroki,
na które nie łatwo się zdecydować, bo nie mieszczą się
w przyjętych ramach.
Stałą załogą jestem ja i moja żona Karolina, która jednak na najbliższych kilka miesięcy musiała wrócić do Kamienia Pomorskiego. Na przełomie października i listopada spodziewamy się stałego powiększenia załogi. Gdy
tylko będzie to bezpieczne przyleci z maluchem na jacht.
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Dodatkowo do rejsu dołączają czasem nasi przyjaciele.
Jednocześnie na Sputniku II mogą w ten sposób żeglować w miarę wygodnie trzy osoby.
Po zakupie Sputnik II wymagał dużego remontu i tyle
samo przeróbek. Skąd na to wszystko wzięliście fundusze?
Na czterdziestoletnim Sputniku II trzeba było wykonać
mnóstwo pracy. Z Arturem Skakujem wymieniliśmy na
jachcie instalację elektryczną opartą na podzespołach
nowozelandzkich BEP Marine. Wszystkie kable udało się
zgrabnie ukryć i poprowadzić do mahoniowej tablicy
rozdzielczej, którą mój tata Mietek wykonał po sąsiedzku
w warsztacie stolarskim. Na tablicy znajdują się trzy panele włączników, każdy po sześć przełączników z łatwo dostępnymi bezpiecznikami samochodowymi, woltomierz,
UKF-ka, odtwarzacz CD z radiem i dwa gniazda 12V. Cała
tablica jest dodatkowo zabezpieczona automatycznym

W sezonie 2013 finansowo wsparła nas spółka Exalo,
dzięki czemu mogliśmy zakupić niezbędne do remontu
jachtu materiały, a w obecnym roku finansowo wsparł nas
nasz Patron Honorowy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, co pozwoliło nam na wykupienie rocznej polisy ubezpieczeniowej podróży.
Sponsorów było znacznie więcej, za co raz jeszcze
wszystkim dziękuję, Oczywiście wciąż szukamy dalszych.
Co musiało znaleźć się w waszym bagażu? Nie może
być ogromny, ale jednocześnie nie można o niczym zapomnieć.
Bagaż w rejsie powinien się zmieścić w jednym dużym
worku żeglarskim. To niełatwe zadanie. Oczywiście Karolina i ja jesteśmy na jachcie dłużej niż reszta dobieranej
załogi, więc musieliśmy sobie pozwolić na nieco większą ilość gratów. Musi być odzież na każdą pogodę, to
oczywiste. Podstawą zestawu jest oddychający sztormiak.

bezpiecznikiem termicznym. Do zasilania instalacji służą
dwie baterie. Akumulatory włączane są za pomocą panelu z trzema przełącznikami i regulatorem VSR. Ładowanie
zapewnia nowy alternator, ładowarka sieciowa i dwa panele solarne.
Od firmy Makanu otrzymaliśmy potężne wsparcie
w postaci nowej tratwy ratunkowej. Dodatkowo do przetestowania nowe na polskim rynku cienkie maty z oddychającej włókniny. Żaglownia Sail Service wykonała cały
komplet nowych żagli dla Sputnika II i sprayhood, który
zabezpiecza kokpit przed bryzgami. Wszystko z najlepszych dostępnych tkanin.
Dzięki internetowym poszukiwaniom kolegi Waldka
Orszulaka udało się okazyjnie kupić używany samoster
wiatrowy Windpilot Atlantic z pionowym statecznikiem
i dodatkową płetwą sterową.
Na dziobie jachtu wymieniłem zawory znajdujące się
pod linią wodną i wlaminowałem wzmocnienia dziobu,
żeby wytrzymał uderzenia setek tysięcy fal. Naprawiony
został też pęknięty zbiornik na wodę oraz dodatkowo dokupiłem osiem wojskowych zbiorników elastycznych po
20 litrów każdy, jako rezerwę wody pitnej i kąpielowej.
Kolega żeglarz Jurek Byczkowski – emerytowany kapitan żeglugi wielkiej – przekazał nam kilka swoich bezcennych skarbów, między innymi niezbędną literaturę i profesjonalny sekstant.

Do tego śpiwór, kosmetyki, laptopy, aparaty fotograficzne, kombinezon piankowy, zestaw ABC do nurkowania,
Crocsy do kajaka i chodzenia po wodzie, książki, których
zawsze brakuje, słowniki i wiele innych szpejów. Nie można zapomnieć o dobrze wyposażonej apteczce i sprzęcie
wędkarskim, który jednak rzadko udaje się skutecznie
wykorzystać.
W jaki sposób wyznaczaliście sobie trasę?
Ułożyłem ją zgodnie z kalendarzem meteorologicznym
tak, aby w danym miejscu na Ziemi znaleźć się w najdogodniejszej porze roku, omijając strefy cyklonów tropikalnych i przeciwnych wiatrów. Chcemy także unikać rejonów szczególnie zagrożonych piractwem i chorobami
tropikalnymi. Pierwotna trasa, która prowadzi na zachód
wokół Ameryki Południowej z uwzględnieniem Cieśniny
Magellana jest drogą wymarzoną, ale nie łatwą. Ze względu na planowaną w przyszłości żeglugę z dzieckiem
będziemy ją najprawdopodobniej modyfikować i na
drugą stronę kuli ziemskiej dostaniemy się tradycyjnie
przez Kanał Panamski. Pierwszą modyfikację pierwotnej
drogi wprowadzamy właśnie w życie, bo ze względu na
powiększenie się rodziny zostaniemy przez kolejny rok
w rejonie Morza Śródziemnego, czego na początku nie
braliśmy pod uwagę.
Których odcinków najbardziej się obawiacie ?
Jak już wspomniałem, najtrudniejsza jest żegluga przez
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Cieśninę Magellana, więc w obecnej sytuacji najprawdopodobniej z niej zrezygnujemy. Zakładałem też w drodze
powrotnej żeglugę wokół Przylądka Dobrej Nadziei, ale
to także nie miejsce sprzyjające rodzinnym wypadom.
Po tych cięciach z trudnych odcinków pozostają trzy kilkutygodniowe przeloty przez Atlantyk, Pacyfik i Ocean
Indyjski, gdzie trzeba być całkowicie samowystarczalnym.
Ryzykowne jest też żeglowanie w rejonie Morza Czerwonego ze względu na zagrożenie piractwem, ale można
temu zaradzić żeglując w ochranianym konwoju jachtów.
Spędzacie mnóstwo czasu na wodzie, ale również
schodzicie na ląd. Jak wyglądają wasze dni podczas tej
żeglugi?

Czasem trzeba spędzić na wodzie dwie lub cztery doby
i wtedy staramy się z mizernym zazwyczaj skutkiem łowić
ryby, czytać książki, grać i śpiewać. Do marin dobijamy
mniej więcej raz, dwa razy w tygodniu, jednak częściej
stajemy na darmowych kotwicowiskach, bo nie stać nas
na drogi luksus częstego nocowania przy kei. Do tej pory
największe wrażenie zrobiła na nas francuska Bretonia,
z wyspami Iles de Glenan, hiszpańskie wybrzeże Asturias
z górami wyrastającymi z morza i portugalskie Algarve
z lagunami i grotami w klifach, do których można wpłynąć kajakiem.
Waszą podróż można nazwać wyprawą – marzenie.
Jak będą wyglądały najbliższe miesiące?
Obecnie znajdujemy się w Cieśninie Gibraltarskiej na
kotwicy po zawietrznej strony wyspy Tarifa. Od trzech dni
szaleje wschodni sztorm „levanter” o regularnej sile 9B,
który nie chce nas puścić na Morze Śródziemne i zmusza
do ciągłego trzymania wachty kotwicznej i poprawiania

kotwicy. Nie możemy nawet zejść na ląd, mimo że jesteśmy trzydzieści metrów od plaży bo zdmuchnęłoby nas
z kajakiem na pełne morze, a poza tym cały czas trzeba
pilnować jachtu. Jak już się przebijemy to najprawdopodobniej przez najbliższy rok będziemy penetrować śródziemnomorskie zakątki.
No i znowu będzie potrzeba mnóstwo pieniędzy...
Fundusze własne właściwie już się skończyły. Pieniądze
od sponsorów poszły w całości na przygotowanie jachtu.
Teraz wszystko zależy od załóg, które dołączają do nas na
poszczególnych etapach. Każdy kto z nami żegluje dorzuca się do kasy jachtowej i dzięki temu żeglujemy dalej. Nie są to duże kwoty, bo nauczyliśmy się żeglować
bardzo oszczędnie. Ja zainwestowałem w jacht i kilka lat
przygotowań, więc uważam taki układ za bardzo rozsądny. Czasem wpłynie honorarium za napisanie jakiejś relacji z rejsu, ale są to raczej drobne kwoty. Nie wykluczone, że będę musiał w którymś momencie zrobić przerwę
w żeglowaniu i dorobić gdzieś po drodze.
W jak zachowuje się Sputnik II – odpowiednio został
przygotowany? No i pytanie: czy widzisz konieczność
przyjazdu do Polski? Podróż potrwa jeszcze kilka najbliższych lat.
Bardzo solidnie przygotowaliśmy jacht do rejsu, ale
i tak mieliśmy jedną poważną awarię steru w Portugalii.
Dzięki zabranym ze sobą narzędziom i wykorzystaniu sił
pływów zamiast dźwigu, udało się z nią uporać bez ponoszenia istotnych kosztów. W takiej wyprawie trzeba być
gotowym na różne rodzaje awarii i radzić sobie samodzielnie. Ceny napraw profesjonalnych zmasakrowałyby
budżet rejsu. Jeśli chodzi o kontynuację rejsu: cztery lata,
które planowaliśmy, stanowią tylko ogólną ramę rejsu.
Nakreśliłem ją, zanim pojawiła się koncepcja powiększenia rodziny. Trasę modyfikujemy w zależności od potrzeb.
Nie wiadomo czy zakończymy rejs za trzy i pół, dwa, czy
cztery lata. Nie wiadomo jak odnajdziemy się w nowej sytuacji i czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Na razie
patrzymy optymistycznie na rok 2015 i liczymy na to, że
nie opuści nas szczęście, które do tej pory nam sprzyjało.
Odwiedziny w domu są teraz koniecznością. Karolina już
jest w Kamieniu, ja polecę na mniej więcej miesiąc w drugiej połowie października. W tym czasie zostawię jacht
pod opieką kolegi. Powrót na stałe jest na razie na tyle
odległy, że nie mamy zamiaru szczegółowo go planować.
Najważniejsze jest, że mamy do czego wracać. Mamy
swój dom, rodzinę i wspaniałych, sprawdzonych przyjaciół. Jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy liczyć na ich
pomoc. Reszta jest tylko kwestią podjęcia odpowiednich
działań.

Karolina i Mateusz Stodulscy mają 34 lata. Mieszkają w Kamieniu Pomorskim. Jak mówią: „znają się od zawsze”. Parę stanowią od 3 lat. Na miejscu Mateusz prowadził firmę specjalizującą się w obróbce stali nierdzewnej i konstrukcji balustrad oraz przez
ostatnich kilka lat był specjalistą od wyceny nieruchomości w Agencji Nieruchomości Rolnych. Z wykształcenia jest socjologiem,
podobnie jak Karolina. Ona jest urzędnikiem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. W czteroletni rejs dookoła świata
wypłynęli 3 maja 2014 roku. Od tego czasu odwiedzili wybrzeża Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Portugalii i Hiszpanii.
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Zjawiskowa Zonda
Autor: Max Radke / Foto: Krzysztof Nowosielski

„Co jakiś czas na rynku pojawia się łódka pobudzająca wyobraźnię i poruszająca zmysły do tego stopnia, że zadajemy sobie pytanie - czy ona
faktycznie może być aż tak doskonała? Tak właśnie jest z Windy 31 Zonda”.
Takimi słowami uzasadnił juror Carl Richardson przyznanie tej właśnie
jednostce nagrody Motor Boat of The Year 2012. Łódką tą mieliśmy okazję i
przyjemność pływać po Zatoce Gdańskiej.

n

orweski producent, firma Windy Boats AS, przy produkcji swoich łodzi nie
uznaje kompromisów. Słynne na całym
świecie łodzie Windy budowane są
w nowoczesnych i dobrze wyposażonych zakładach produkcyjnych w Arendal, na południowym wybrzeżu Norwegii. Wszystkie
łodzie składane są ręcznie, a do ich budowy używa się
najlepszej jakości drewna i ekskluzywnych tkanin. W Polsce oficjalnym i jedynym dystrybutorem tych luksusowych
łodzi jest gdyńska firma Skyboat.
Zonda otwiera nowe możliwości w daycruisingu. O tym
co znaczy to hasło reklamowe norweskiej stoczni przekonaliśmy się na wodach Zatoki Gdańskiej. Zonda jest piekielnie
szybka, a przyśpieszenie, mimo że imponujące... nie wbija
aż tak bardzo w fotel. Przy dużej prędkości rozbijanie fal
nie wiąże się z nadmiernym kołysaniem. Sternik i pasażerowie czują się komfortowo i stabilnie. To zasługa kadłuba
w kształcie mocnego V gwarantującego precyzję toru pływu przy dużej prędkości, stabilność i wyważony przechył
nawet w ostrych zakrętach.
Windy 31 Zonda to także zaawansowana technika
produkcyjna Hi-Tec, która dodaje jednostce siły przy
znacznie zmniejszonej masie. „Spokój po burzy” zapewnia nam 9,60 m długości komfortowego pokładu. Zonda
jest wyposażona w wygodne leżaki i kabiny, które mogą

WINDY 31 ZONDA
DANE TECHNICZNE:
Napęd: 1 x Volvo Penta D6-370 EVC DP
Długość kadłuba - 9.60 m
Szerokość - 2.97 m
Waga - 4 200 kg
Pojemność zbiornika paliwa - 517 litrów
Pojemność zbiornika wody - 100 litrów
Limit załogi - 10
Miejsca sypialne - 2/4
pomieścić dwa wygodne podwójne łóżka, spiżarnię oraz
oddzielną łazienkę.
Najwyższa jakość w konstrukcji i wyposażeniu jest oczywista, zaczynając od luksusowego wykończenia w kabinie, kuchni po pełen przepychu kokpit. Zonda 31 została
zaprojektowana i skonstruowana dla tych, którzy oczekują od życia tego, co najlepsze. Bez wątpienia ta łódka usatysfakcjonuje nawet najbardziej wytrawnych entuzjastów.
to bardzo przyjemna jednostka, która dostarcza to, co
obiecuje. Zarówno jeśli chodzi o stylistykę, prowadzenie,
jak i atmosferę na pokładzie. Jeśli planujecie zakup łodzi
motorowej, to koniecznie umówcie się na testy w firmie
Skyboat.
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Sport
w wersji
luksusowej
Rozmawia: Andrzej Kus

Naszymi klientami byli ludzie z pierwszej 100. najbogatszych na świecie
wg miesięcznika Forbes – mówi “W Ślizgu!” prezes i założyciel gdyńskiej
stoczni Sunreef Yachts, Francis Lapp. - Teraz przygotowaliśmy dwie
zupełnie odmienne koncepcje dla klientów z Londynu i Dubaju.
Są to pływająca restauracja i hotel.
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ostatnim czasie pochwaliliście
się projektami katamaranów„
do zadań specjalnych” czyli
Floating Restaurant oraz Water Hotel. To koncepcje, ale
jaką mają szansę na produkcję?
Projekty pływającej restauracji i hotelu na wodzie powstały na zlecenie dwóch potencjalnych, ale niezależnych od siebie, klientów z Londynu i Bliskiego Wschodu.
To pierwsze na świecie tego typu, tak zaawansowane
koncepty katamaranów, które będą służyły do innych
celów niż klasyczne jednostki pływające. Oba modele
są krokiem na przód zarówno w branży jachtowej, jak
i designu. Obecnie jesteśmy na etapie negocjacji kontraktów.

Według planu – innowacyjna restauracja – katamaran
umiejscowiona zostanie w Dubaju i będzie zabierać gości w rejsy do Abu Dhabi i z powrotem. Pokład główny
jednorazowo pomieści nawet do 150 osób. W kadłubach zagospodarowano miejsce na przestronną kuchnię, pomieszczenia techniczne i ekskluzywne toalety
dla gości. Na górnym pokładzie umieszczono sterówkę,
a część barowa razem z mini klubem w części rufowej
na pokładzie głównym. Projekt zewnętrzny dzięki opływowym kształtom doskonale wpisuje się w architekturę
islamską i bogactwa Emiratów Arabskich.
Water Hotel, czyli drugi model, miejmy nadzieję zacumuje na rzece w słynnym Camden Town w Londynie.
Koncept obejmuje 8 pokoi o identycznych rozmiarach,
każdy z dwuosobowym łóżkiem z ekskluzywnym wypo-
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sażeniem oraz osobnym balkonem. Z tyłu hotelu znajdują się duże okna z całkowicie wyciemniającymi pokój
roletami. W części dziobowej katamaranu znajdować się
ma frontowy taras, a w części rufowej – pomieszczenie
nawigacyjne z częścią biurową i prywatną toaletą. Całkowita długość jachtu ma wynosić 25 m 85 cm, szerokość 3 m 48 cm, a wysokość 2 m 55 cm. Z kolei wysokość
pokoju hotelowego to 2 m 15 cm.
Produkujecie jachty i katamarany dla klientów na całym świecie. W czym tkwi fenomen waszej firmy i jaka
jest jest historia?
Można powiedzieć, że historia Sunreef Yachts zaczęła
się bardzo prosto, a dokładniej od mojej pasji do żeglowania. Po kilku wyprawach nad Zalew Zegrzyński koło
Warszawy postanowiłem mieć swój własny jacht, a właściwie katamaran. Wszystkie cechy wielokadłubowców,
jak m.in. ogromna przestrzeń życiowa, doskonała stabilność czy osiągi sprawiły, że wybór co do typu jednostki był stosunkowo prosty. Pierwszy katamaran kupiłem
na targach w Paryżu, skąd przetransportowałem go na
Madagaskar. Po krótkim czasie otworzyłem Sunreef Travel- biuro podróży specjalizujące się w wynajmie jachtów na Oceanie Indyjskim. Zapotrzebowanie klientów
na większe i bardziej komfortowe katamarany sprawiło,
że firma zaczęła się rozrastać. Był to dla mnie sygnał, że
nastała najwyższa pora, by zaangażować się w budowę
niestandardowych, luksusowych wielokadłubowców.
Moja rozrastająca się firma HTEP Polska umożliwiła mi
inwestycję w kolejną spółkę i rozpoczęcie przygody
z prawdziwym biznesem żeglarskim. To było niesamowicie ekscytujące, ale z perspektywy czasu myślę,

że i bardzo odważne przedsięwzięcie. Wiele wówczas
zaryzykowałem. W 2001 roku oficjalnie otworzyłem na
terenie stoczni gdańskiej firmę Sunreef Yachts. Chwilę
później wynająłem kolejne hale produkcyjne i rozpocząłem, wraz z kilkoma osobami, budowę pierwszego
katamaranu sygnowanego marką Sunreef Yachts. Na
początku było bardzo ciężko wypromować luksusowy
produkt z Polski. Pamiętam, że na pierwszych targach
zagranicznych w Monaco czy Cannes nie wróżono nam
powodzenia. Z czasem jednak przekonanie do jakości
naszych produktów i rekomendacje kolejnych klientów
sprawiły, że obecnie Sunreef jest powszechnie znany,
jako światowy lider w tworzeniu luksusowych jednostek
na miarę. Na czym polega nasz fenomen? Jesteśmy
w stanie zrobić wszystko na życzenie klienta. Niezależnie, czy jest to jacuzzi na flybridge, siłownia czy wnętrza wyścielane szczerym złotem. Posiadamy również
szeroki, wysoko ceniony przez właścicieli, zakres usług
wsparcia: usługi czarteru jachtów, zarządzania jachtem
oraz serwis ze wsparciem technicznym. Obecnie firma
ma również biura sprzedaży w Miami, Szanghaju, Dubaju i nowo otwarte w Bahrajnie. Dotychczas możemy się
poszczycić zwodowaniem już prawie 80 imponujących
jednostek, które można znaleźć na akwenach morskich
na całym świecie.
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Zbudowaliście już wiele katamaranów. W innych
również stosowaliście innowacyjne, wręcz kosmiczne
rozwiązania. Proszę opowiedzieć o kilku sztandarowych projektach.
Jak już wspominałem, do tej pory zwodowaliśmy prawie 80 katamaranów, z czego każdy przygotowany był
na indywidualne życzenie klienta. Wszystkie jednostki
miały unikalne wykończenia, inny rozkład pomieszczeń,
ale też i zróżnicowane wyposażenie techniczne. Co roku
wprowadzamy do naszej gamy kolejne, jeszcze bardziej
innowacyjne koncepty. Przełomowy dla stoczni był rok
2010, kiedy zwodowaliśmy dwie największe w naszej historii jednostki żaglowe powyżej 100 stóp/30m: IPHARRA (102 stopy) i CHE (114 stóp). Obie łodzie na zawsze
naznaczyły branżę super jachtów i udowodniły, iż katamaran jest interesującą alternatywą dla tradycyjnego
jachtu. Sunreef CHE 114 w momencie wprowadzenia
na rynek był drugim największym katamaranem jednomasztowym i trzecim pod względem wielkości wielokadłubowcem żaglowym na świecie. IPHARRA natomiast
była pierwszym katamaranem z serii double- deck (z
podwójnym pokładem).
W 2013 rok zwodowaliśmy pierwszy model super
jachtu żaglowego o koncepcji bazującej na lekkim kadłubie – Sunreef 80 Carbon Line LEVANTE. W czerwcu
2014 roku jednostka ta została uhonorowana orderem
„Teraz Polska” w kategorii najbardziej innowacyjny produkt oraz Medalem Europejskim Business Centre Club.
W ubiegłym roku również wprowadziliśmy na rynek rewolucyjny koncept trimaranu 210 Power Trimaran, który
dosłownie wstrząsnął światem superjachtów. Gdybyśmy

zrealizowali ten projekt to byłaby największa jednostka
tego typu na świecie, z przestrzenią życiową wynoszącą
prawie 1000 metrów kwadratowych i 3 kondygnacjami
połączonymi windą oraz garażem. W ostatnich miesiącach pokazaliśmy projekt sportowego katamaranu żaglowego Sunreef 156 ULTIMATE przygotowanego na
życzenie potencjalnego klienta z Chin. Naszą najnowszą perełką jest zwodowany pod koniec maja katamaran
motorowy 70 Sunreef Power 1 Life z systemem VOLVO
IPS. Narzędzie umożliwia swobodne manewrowanie
łodzią, dzięki czemu można prowadzić jacht w każdym
możliwym kierunku: na boki, po przekątnej, do tyłu oraz
obrócić go wokół własnej osi za pomocą jednej manetki. Dodatkowo pozwala na jeszcze niższe zużycie paliwa.
Aby zmaksymalizować wydajność, 70 Sunreef Power 1
Life został wyposażony w gruszki dziobowe na obu kadłubach. Została w nim również zainstalowana specjalna
platforma hydrauliczna, która pozwala na szybkie uruchomienie pontonów, skuterów, nart etc. Wnętrza jednostki również zachwycają. To pierwszy katamaran motorowy o długości 70 stóp, gdzie strefa wypoczynkowa
i salon są bezpośrednio połączone z kabiną armatorską
zlokalizowaną na przodzie jachtu. W suicie właścicielskim znajduje się tzw. „magic glass”, który oddziela łazienkę od części sypialnej. Dodatkowo na flybridge znaj-
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duje się wspaniała siłownia. Specjalnie dla właściciela,
który ceni sobie aktywny styl życia. Myślę, że mógłbym
wymieniać bez końca kolejne innowacyjne rozwiązania
na naszych jednostkach.
Czy budowa takiego katamaranu to czasochłonne
zajęcie?
Czas przygotowania katamaranu od momentu stworzenia projektu do czasu odbioru przez klienta zależy
od wielkości jachtu i jego wyposażenia. Zakładany proces produkcji przy jednostce średnich rozmiarów, to
kilkanaście miesięcy. Mniej skomplikowany katamaran
typu LOFT o długości 60 stóp można zbudować nawet
w 7 miesięcy. Zdarza się, że klienci zamawiają bardzo
wyszukane materiały wnętrzarskie z najdalszych zakątków świata, czy specjalne udoskonalenia techniczne,
na które trzeba czekać trochę dłużej, co uniemożliwia
nam dalsze prace konstrukcyjne, ale niezależnie termin
realizacji pozostaje zgodny z umową. Etap początkowy,
to przygotowanie projektu i podpisanie umowy przez
klienta. To zwykle najdłuższy proces. To zrozumiałe, że
każdy klient chce jak najlepiej wybrać wyposażenie wg
własnych upodobań. Dalej rozpoczynają się już prace
produkcyjne i tworzenie formy. W tym samym czasie
architekci i stolarnia pracują już nad wnętrzami. Nad
sprawnością prac nad łodzią czuwają kierownik produkcji oraz najważniejsza osoba, czyli Project Manager, który
bezpośrednio raportuje postępy klientowi. Po zwodowaniu każdy katamaran przechodzi szereg prób wodnych
w różnych warunkach, by klient dostał swój wymarzony
katamaran bez jakichkolwiek usterek. Co więcej każdy
REKLAMA

z właścicieli może liczyć na serwis jednostki w trakcie jej
używania, po odbiorze. Na finalny koszt jachtu nakłada
się wiele czynników. Nie mamy standardowych cenników. Każdy katamaran jest inaczej wyposażony, wykończony, etc. Naprawdę ciężko jest określić generalnie ile
kosztuje pojedyncza jednostka.
Na koniec proszę zdradzić: kto jest odbiorcą waszych
łodzi? Zdarzały się jakieś znane osobistości?
Nasze katamarany sprzedajemy głównie zagranicą: w Europie Zachodniej, ale też i w Rosji, na Bliskim
Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych oraz w Azji. Nie
upubliczniamy danych osobowych naszych klientów,
ale mogę zapewnić, że pośród nich są osoby z listy 100
najbogatszych ludzi na świecie wg miesięcznika Forbes.
Zdarzały się już koronowane głowy, celebryci, ale też
wielcy pasjonaci prawdziwego luksusu i żeglarstwa.
Dziękuję za rozmowę.
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Navdec zaplanuje rejs
We wrześniu do sprzedaży trafi obiecujący wynalazek naukowców
Akademii Morskiej ze Szczecina. System Navdec w razie
zagrożenia kolizją wskaże jak bezpiecznie jej uniknąć.

Fot. Andrzej Kus

w

ynalazek naukowców z Akademii Morskiej ze Szczecina,
a dokładniej z wydziału nawigacyjnego ma sprawić, że
morskie statki – pasażerskie
i handlowe będę znacznie bezpieczniejsze. Najczęściej
głównym powodem katastrof są błędy poszczególnych
załóg. System wspomagania decyzji Navdec ma być dla
nich nieocenioną pomocą. Wskaże gotowe rozwiązanie –
jak popłynąć, by uniknąć kolizji.
– System został przygotowany i przetestowany przez
specjalistów. Gdyby nie wiedza kapitanów czy nawigatorów nie udałoby się go zaprojektować. Potrzebowaliśmy
też pomocy programistów. Nie ma co ukrywać, że wszystko opiera się na odpowiednio przygotowanej aplikacji.
Kolejnym ogniwem było wsparcie naukowców specjalizujących się w tematyce sztucznej inteligencji – przyznaje dr
Piotr Borkowski, zastępca dyrektora Instytutu Technologii
Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Członek
Zarządu Sup4Nav.
– Navdec powstał w 2009 roku i dopiero później zapadła decyzja o jego komercjalizacji – dopowiada dr hab.
inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. nadzw. AM, jednocześnie kierownik grupy badawczej. – Na początku był testowany na naszych symulatorach. Później na statku handlowym i wreszcie Darze Młodzieży. Również na naszym
szkolnym statku szkolno-badawczym m/v Nawigator XXI.
Navdec cały czas oczywiście był udoskonalany i jest
nadal. Można go pomylić z nawigacją, jednak ma o wiele
większe możliwości.
– Na ekranie radarowym widzimy wszystkie jednostki.
Analizę rozpoczynamy na mniejszym obszarze, od 8 mil
– opowiada Piotr Wołejsza, zastępca dyrektora Instytutu Geoinformatyki Akademii Morskiej w Szczecinie oraz
Prezes Zarządu Sup4Nav. – Po pierwsze, ustalamy zasady
zachowania się statku zgodnie z międzynarodowym prawem drogi morskiej. Warto pamiętać, że w warunkach

ograniczonej widoczności oba statki są zobligowanie
do zachowania ostrożności. W drugiej kolejności system
ustala jak należy się zachować w stosunku do obiektów,
które stwarzają potencjalne zagrożenie. Jeśli występuje
sytuacja, w której mijamy się w odległości mniejszej niż
zadana, system pokazuje jakie kursy będą bezpieczne,
ewentualnie jaką trajektorią popłynąć, by minąć się bezpiecznie z danym obiektem. Wszystkie sytuacje rozpatrywane są na zasadzie statek-statek – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Navdec robi analizę nie tylko względem jednego statku, ale wszystkich dookoła. Wyklucza to możliwość, że
unikniemy kolizji z jedną jednostką, a wpłyniemy w drogę
drugiej. Musi być jednak zasilany danymi z urządzeń nawigacyjnych: AIS czy nawet GPS. Wspomaga decyzję poprzez podanie propozycji rozwiązania kolizyjnej sytuacji
o której odpowiednio zasygnalizuje. Poda też objaśnienie, dlaczego zaproponował takie rozwiązanie.
System był jednym z sześciu projektów reprezentujących Polskę na targach technologii informatycznych i przemysłu cyfrowego CeBIT 2013 w Hanowerze. To największe
targi technologiczne na świecie. Tam, oprócz prezentacji
udało się pozyskać potencjalnych przyszłych klientów.
– Mamy chętnych z USA, Indii, Japonii czy Niemiec. System nie będzie z wyższej półki cenowej. Będzie kosztował
w granicach 2000 euro. Aplikacja będzie wymagała zainstalowania na przenośnym komputerze, który również
będziemy proponowali – wyposażony w niezbędne podzespoły potrzebne do odpowiedniego działania aplikacji
– mówi Piotr Borkowski. – W przypadku instalacji na własnym sprzęcie nie zawsze gwarantujemy, że NAVDEC będzie działał. Są określone wymagania sprzętowe, zainstalowane sterowniki itp. Dlatego przygotujemy cały pakiet.
Trzeba również posiadać mapę elektroniczną. Wgranie
systemu nie będzie trudnym zadaniem. Wykonamy go
nawet przez zwykłe łącze USB.
Navdec oczywiście będzie miał możliwość wykorzystywania wyłącznie na jednostkach, które pływają po akwenach, gdzie obowiązują przepisy międzynarodowego
prawa morskiego.
ak
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Dla olimpijczyków
i amatorów
Autor: *Przemysław Zagórski

Regatowy jacht klasy 505 to jedna z najlepszych łodzi mieczowych na
rynku. Na Zachodzie popularna już od kilkudziesięciu lat, także w Polsce
zdobywa kolejne rzesze sympatyków. Zarówno wśród zaawansowanych
amatorów jak i żeglarzy z zawodniczą przeszłością, w tym olimpijczyków.

e

ntuzjaści 505-tki to ludzie różnych zawodów i profesji. Inżynierowie, projektanci,
emeryci, studenci, ludzie związani z budownictwem, biznesmeni i urzędnicy.
Jacht jest przeznaczony do pływania sportowego. Od załogi wymaga się sprawności fizycznej oraz
dużej wiedzy żeglarskiej. Dzięki wielu możliwościom regulacji wszystkich elementów takielunku waga i wzrost
załogi nie decydują o wygranej. W historii Mistrzostw
Świata na podium stawały załogi ważące łącznie zarówno
150 jak i 190 kg.
– Wyniki dużych regat świadczą, że podstawą sukcesu
jest przede wszystkim żeglarskie doświadczenie. Często

zdarza się, że w regatach rangi Mistrzostw Świata lub
Europy zwyciężają załogi, których suma wieku to ponad
100 lat – tłumaczy Bartosz Makała, trzykrotny zdobywca
Pucharu Polski 505. – Obecnie jedną z najaktywniejszych
i barwniejszych osobowościowo polskich załóg jest przesympatyczna ekipa ze Szczecina. Ich łączny wiek przekracza 110 lat.
Obecnie w polskiej flocie żegluje grupa sterników i załogantów ze sportową przeszłością w klasach olimpijskich
i innych. Niektórzy z nich związani są z wyczynowym żeglarstwem niemal od dziecka. Jest jednak kilku zawodników, którzy swoją przygodę z regatami zaczęli właściwie
od 505-tki. Wcześniej żeglowali tylko turystycznie. Po 3 – 4
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latach wspólnych startów i treningów treningów walczą
o miejsca bardzo bliskie podium Mistrzostw Polski.
Czasami lepiej przegrać
Historia klasy sięga 1953 roku, kiedy na desce kreślarskiej Johna Westella powstaje 18-stopowy jacht o nazwie
Coronet. W zamyśle projektanta ma być to kandydat na
nową klasę olimpijską. Jacht początkowo ma równe 5
metrów długości, ale na prośbę francuskiego stowarzyszenia żeglarskiego Canteon, Westell modyfikuje swój
projekt. Członkowie tej floty ścigali się na jachtach formuły otwartej z ograniczeniem długości kadłuba do 5

m. Przepisy klasowe pozwalały jednak na 5 cm tolerancji
w długości kadłuba. Projektant zmodyfikował Coroneta
wydłużając go do maksymalnej dozwolonej przepisami
długości 505. Tak rodzi się nowa klasa jachtów, a zaangażowani w jej rozwój Francuzi rozpoczynają w połowie lat
50. kampanię promocyjną, której celem jest jej wprowadzenie do programu Igrzysk Olimpijskich w 1960 roku.
505 przegrywa tę walkę z dłuższym o metr Latającym Holendrem (FD), ale jak pokazuje historia – ta porażka wyszła
tylko klasie na dobre.
Patrząc na losy różnych klas olimpijskich, można się pokusić o stwierdzenie, że udział danej klasy w igrzyskach
automatycznie zniechęca do niej żeglarzy amatorów.
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Nikomu do tej pory nie udało się ustalić kiedy dokładnie pierwsza „piątka“ pojawiła się w Polsce. Wiadomo na
pewno, że pierwsze, włąsnoręcznie budowane konstrukcje tego typu powstawały w polskich klubach już w latach
50. Konstruktorzy tamtych jednostek wspominają, że budowali swoje jachty w oparciu o rysunki techniczne w języku francuskim.
– Budowa mojej 505-ki zajęła mi trzy lata, głównie z powodu braku odpowiednich materiałów – wspomina Janusz Marek Taber, obecnie komandor Yacht Klubu Polski.
– Poszycie kadłuba wykonane było z mahoniowych obło-

żeglarski podarował polskim kolegom kilka łodzi tej klasy
oraz plany ich budowy – licząc na wsparcie klasy na forum
międzynarodowym. W polskim środowisku żeglarskim
klasa nie zyskała wówczas uznania – osoby, które miały
z nią wtedy kontakt wspominają ją jako trudną w budowie oraz wymagającą wysokich żeglarskich umiejętności.
Drugie życie klasa 505 w Polsce zyskała niecałe 10 lat
temu. To wtedy, niezależnie od siebie, „pięćsetpiątki”
kupiło kilku byłych zawodników szukając pomysłu na regatową „emeryturę”. Wśród nich był Piotr Żółtowski, były
członek polskiej kadry olimpijskiej w klasie Finn.
– Po skończeniu studiów musiałem zdecydować się czy
chce kontynuować karierę zawodniczą czy mieć normalną pracę i hobby. Zdecydowałem się na to drugie rozwiązanie. Jednocześnie ciężko było wyrzec sie zupełnie
żeglarstwa i intensywnie szukałem jakiejś nowej łódki
– opowiada Piotr Żółtowski. – Wybór 505-tki był podyktowany kilkoma względami. Oczywiście podobało mi
się, że łódź jest szybka, że za granicą są floty i większość
zawodników godzi tam pływanie z pracą zawodową. Do
tego łodzie sa trwałe, funkcjonuje zdrowy rynek łodzi używanych, a 505-ka wymaga też sporo wiedzy technicznej
dotyczącej trymowania i budowania systemów regulacji.
Dzięki Internetowi właściciele łodzi rozrzuconych po
całym kraju poznają się i decydują połączyć swoje siły.
W 2006 roku ogranizują pierwsze Mistrzostwa Polski. Dwa
lata później powstaje Polskie Stowarzyszenie Klasy 505,
które dziś gromadzi blisko 100 osób. Nikt nie zna dokład-

gów. Objechałem chyba wszystkich szewców w Warszawie prosząc ich o specjalne, malutkie gwoździe do przeszywania kadłuba.
Prawdopodobnie, starając się o wprowadzenie klasy
505 do programu Igrzysk Olimpijskich, francuski związek

nej liczby wszystkich łodzi klasy 505 w Polsce. Aktywnych
załóg jest ok. 30, dzięki czemu na każdej z imprez Pucharu
Polski startuje co najmniej kilkanaście jachtów. Ze wszystkich klas otwartopokładowych tylko klasa Omega potrafi
regularnie gromadzić więcej startujących.

Klasy olimpijskie po wprowadzeniu do programu
igrzysk w szybkim tempie zostają zdominowane przez
profesjonalnych zawodników, a ich produkcją zajmują się
najlepsze stocznie na świecie co automatycznie przekłada
się na wzrost cen takiego sprzętu. Dowodem na to, mogą
być losy takich klas jak FD, Tornado, Star czy Dragon, które nigdy nie zaistniały szerzej w sporcie amatorskim.
Klasa 505 na zawsze pozostała klasą amatorską i rozwijała się równolegle do żeglarstwa olimpijskiego. Dzięki
temu przez ponad 60 lat zgromadziła społeczność żeglarzy na całym świecie trenujących i ścigających się na tych
łodziach. Do tej pory powstało ponad 9100 jachtów tej
klasy, a w rozgrywanych co roku Mistrzostwach Świata
startuje nawet 200 załóg.
Polskie początki
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Z małą pomocą od przyjaciół
Na czym polega fenomen tej klasy w Polsce? Zdaniem
samych zawodników to w głównej mierze zasługa niespotykanej w innych klasach otwartości doświadczonych
załóg na dzielenie się wiedzą z początkującymi. Przed
każdymi regatami Pucharu Polski 505 zawodnicy spotykają się na treningach, na których bardziej doświadczeni żeglarze szkolą tych mniej opływanych. Każdy nowy
„piątkowicz” może liczyć też na pomoc w wyborze i zakupie sprzętu oraz jego udoskonaleniu. Otwartość jest
charakterystyczną cechą dla całego międzynarodowego
środowiska związanego z 505. Jeden telefon wystarczył,
aby utytułowana gdyńska załoga Bartosz Makała/Łukasz
Skrzycki umówiła się na wspólny, weekendowy trening
w Danii z Janem Saugmanem (2-krotny Mistrz Świata
w klasie 505) oraz braćmi Bojsen-Moller (medaliści olimpijscy w klasie FD oraz kilkukrotni Mistrzowie Świata 505).
Jedne z najlepszych załóg na świecie nie widziały problemu w podzieleniu się swoim doświadczeniem z utalentowaną, młodą załogą z Polski.
To co przyciąga wielu doświadczonych zawodników
z innych klas to nieporównywalna do innych jachtów satysfakcja z pływania. Jachty klasy 505 ważą zaledwie 130
kg, a powierzchnia ożaglowania z wiatrem wynosi aż 42
m2. Dzięki temu żegluga w dzikim ślizgu dostarcza załodze zawsze ogromnej dawki adrenaliny i wspaniałych
emocji nieporównywalnych na innych jachtach. W obiegowej opinii wielu doświadczonych żeglarzy, wśród łodzi
mieczowych szybsze od 505ki są jedynie skiffy.
Więcej informacji na temat klasy 505 w Polsce można znaleźc na stronach: www.int505.pl, www.facebook.
pl/505Polska oraz na kanale YouTube polskiej floty 505.
*Autor jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505

Jachty klasy 505 budowane są
z najlepszych materiałów i przy
wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Od lat 90. w konstrukcji kadłubów
wykorzystywane są włókna węglowe
oraz żywice epoksydowe. Dzięki temu,
nawet piętnastoletnie kadłuby są w stanie
wygrywać regaty rangi Mistrzostw Świata.
Niestety, sprawia to, iż nowe łodzie
są bardzo drogie. Jednak dzięki
długowieczności konstrukcji, na rynku
można znaleźć dobrze wyposażone
i znacznie tańsze jachty używane.
W zależności o wyposażenia, jednostkę
na której można zacząć się ścigać
w Pucharze Polski, można zakupić w cenie
od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
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Emocjonujący finał
Ford Kite Cup

Ricardo Leccese, aktualny wicemistrz świata i Florian Gruber, mistrz
świata z roku 2013 byli największymi gwiazdami ostatniego przystanku
Ford Kite Cup. Zawody rozegrano w Jastarni. Niestety, zawodnikom
mocno krzyżował plany wiatr, a raczej jego brak.

Alejandro Climent Hernandez

Zawody w Jastarni.
byli Maks Żakowski i Agnieszka Grzymska wśród kobiet.
Ostatniego dnia udało się również rozegrać konkurencję Freestyle. Od pierwszych pojedynków najlepiej radzili
sobie faworyci zawodów Marek Rowiński i Victor Borsuk,
którzy mimo słabego wiatru byli w stanie dostosować się
do warunków i zaprezentowali wiele spektakularnych trików. Świetnie zapowiadający się finał Victora z Markiem
został niestety przerwany z powodu słabnącego wiatru.
Brak finałowego pojedynku nie pozwolił w bezpośredniej konfrontacji rozstrzygnąć kto zostanie Mistrzem Polski
FKC 2014 i pozostawił pewien niedosyt po tak udanym
sezonie. Dla Victora miejsce ex-equo oznacza utratę na
rzecz Marka pozycji lidera w Pucharze Polski FKC 2014.
Zgodnie z regulaminem tytuł mistrza Polski przypadł Markowi Rowińskiemu. Wśród kobiet zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu Polski FKC 2014 zapewniła już sobie wcześniej
zawodniczka Teamu Forda, Karolina Winkowska.
mr

Ricardo Leccese

Fot. Łukasz Nazdraczew

p

rzez pierwsza dwa dni udało się rozegrać
tylko trzy wyścigi w konkurencji Race.
Pierwszy wgrał Błażej Ożóg, drugi Ricardo Lecese, a trzeci Maks Żakowski. Pełne
osiem wyścigów rozegrano dopiero ostatniego dnia zawodów. Początkowo wiało od 10 do 14 węzłów, a w porywach nawet 17.
We wszystkich wyścigach od startu do mety toczyła się
zacięta rywalizacja i często o wyniku rozstrzygały ostatnie
metry. Zdecydowanie tego dnia najlepiej dysponowany
był Ricardo Leccese, który wygrał aż pięć wyścigów. Dwa
rozstrzygnął na swoją korzyść Florian Gruber, a jeden Ivan
Doronin. Nasi zawodnicy tym razem mieli jedynie przebłyski dobrej formy w poszczególnych wyścigach. Maks
Żakowski dwukrotnie meldował się na mecie na 3-cim
miejscu, a Tomek Janiak po bardzo dobrych startach
i halsówkach tracił zbyt często dobre pozycje na kursach
z wiatrem.
W klasyfikacji po 11 rozegranych wyścigach zwyciężył
Ricardo Leccese przed Florianem Gruberem, Ivanem Doroninem, Alehandro Hernandezem i Maksem Żakowskim.
Wśród kobiet najlepiej poradziła sobie Agnieszka Grzymska wygrywając wszystkie 11 wyścigów. Puchar Polski
zwieńczający cały cykl zawodów Ford Kite Cup 2014 zdo-

Victor Borsuk
Florian Gruber
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Polled 2 najszybszy w Sopocie
18 jachtów, prawie 1200 kilometrów trasy, dziewięć dni zmagań
i zwycięstwo kapitana Jacka Chabowskiego na jachcie Polled 2
– tak wyglądały tegoroczne regaty SailBook Cup. To najdłuższe
regaty w kraju i drugie w akwenie Morza Bałtyckiego.

t

ścigał się generał Mariusz Zaruski. 80 lat później do rywalizacji przystąpił żaglowiec STS „Generał Zaruski”.
Ambasadorem regat był kpt. Zygfryd „Zyga” Perlicki,
jeden z najwybitniejszych polskich żeglarzy, olimpijczyk
z Kilonii, skipper jachtu „Copernicus” w regatach okołoziemskich Whitbread, wielokrotny mistrz Polski w klasach
olimpijskich i morskich, doskonały sędzia żeglarski.
jj

Fot. Sailbookcup.pl

rasa regat tradycyjnie już prowadziła
z Sopotu dookoła wysp Gotlandii (z pit
stopem w Visby) i Gotska Sandön, które
trzeba okrążyć prawą burtą, z metą w Sopocie. Ideą tych regat jest przekonanie
wszystkich żeglarzy – amatorów, że opinia o Bałtyku jako
akwenie trudnym dla żeglugi jest błędna. Dlatego też organizatorzy popularyzują rejsy morskie chcąc jednocześnie otworzyć Bałtyk dla wszystkich żeglarzy.
Na trasie Sopot – Visby warunki wiatrowe były trudne –
bardzo słaby wiatr, z wieloma dziurami, zupełnie bez wiatru. Po wycofaniu się jachtu Blagodarnost 2, stawkę prowadził Quick Livener Jacka Zielińskiego. Jednak w nocy
z soboty na niedzielę wyprzedził go Polled 2 Jacka Chabowskiego, a nad ranem Eugeniusz Jadczuk na jachcie
Barnaba. Te trzy jachty stanowiły czołówkę wyścigu, reszta pozostała w tyle i rozjechała się po trasie. W pobliżu
Gotlandii, ponownie prawie wszystkie jachty znalazły się
blisko siebie. Taki układ zachował się niemal do mety
w Visby, gdzie wiatr zadecydował, który jacht ma pierwszy
przekroczyć metę. Byl to Polled 2.
Jacht ten najlepiej rozpoczął także drugi etap regat
z Visby do Sopotu. Kroku dotrzymywał mu Goodspeed
prowadzony przez Łukasza Trzcińskiego. Oba jachty, dzięki wypracowanej na początku przewadze jako pierwsze
dopłynęły do mety w Sopocie. Pozostałe jachty utknęły
w ciszy, martwej fali i zmagały z brakiem wiatru od Gotska
Sandön aż do cypla Półwyspu Helskiego. Do mety dopłynęły w dużych odstępach czasu.
– Ten wyścig rozstrzygnął się po pierwszych czterech
godzinach od startu. Wtedy się stawka bardzo mocno
rozciągnęła i te jachty, które się załapały na wiatr poszły
dalej, a większość niestety została w tyle ze względu na
brak wiatru – komentuje wyścig sternik zwycięskiego
jachtu Jacek Chabowski.
Drugie miejsce udało zająć się organizatorowi regat
kpt. Jackowi Zielińskiemu na s/y Quick Livener. Trzecie
w klasie ORC przypadło kpt. Wiesławowi Krupskiemu na
s/y Four Winds. W klasie KWR zwyciężył kapitan Robert
Niewiński na s/y Endorphine, drugi był Łukasz Politański
na jachcie Facil, trzecie miejsce zajął Ryszard Drzymalski
s/y Konsal. W grupie OPEN zwycięzca był tylko jeden –
kpt. Michał Weselak na jachcie Wanda, jedyny samotnik
w regatách.
Tegoroczna edycja regat była hołdem złożonym pionierom polskiego żeglarstwa morskiego. Organizatorzy
uczcili pierwsze polskie morskie regaty, które odbyły się
w 1934 roku na trasie Gdynia – Visby. Wtedy na tej trasie
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Światowo na Sopot
Match Race
Ian Williams wygrał 11 edycję prestiżowych Sopot Match Race, regat w tym
sezonie zaliczonych do Pucharu Świata Alpari World Match Racing Tour.
I jak to w Sopocie - było nie tylko sportowo, ale i niezwykle
elegancko i towarzysko.

rem Alexem Thomsonem, cumującej tuż obok polskiej
Energi. Obydwie jednostki urządzały sobie wspólne
pływanie.
Tegoroczny Sopot Match Race został zaliczony do
jednej z sześciu eliminacji ISAF Match World Championship. To odpowiednik Wielkiego Szlema w tenisie.
Nic więc dziwnego, że regatom towarzyszyła bogata
oprawa, zapewniona m.in. dzięki prestiżowym sponsorom. Każdemu dniu towarzyszł bankiet. Relacje w kronice „W Ślizgu!“ na stronie 48
br

Fot. Krzysztof Nowosielski

b

rytyjski team Iana Williamsa (GAC Pindar) nie miał sobie równych. Prowadził
od samego początku. Pierwszą rundę,
tzw. Round Robin, gdzie każdy ściga się
z każdym zakończył z wynikiem 7 zwycięstw, tak samo jak aktualny mistrz świata Amerykanin
Taylor Canfield (US1 Sailing). Obydwie załogi gładko przeszły ćwierćfinały. W półfinale odpadł jednak
Canfield, który wywalczył ostatecznie trzecie miejsce.
Willams w finale pokonał Francuza Mathieu Richarda
(Lunajets).
W Sopot Match Race wystartowały dwie polskie załogi. Pierwszej z nich – pod wodzą Przemysława Tarnackiego nie udało się wyjść z pierwszej rundy. Lepiej poszło Karolowi Jabłońskiemu, który z dobrym wynikiem
dostał się do ćwierćfinału. Tutaj jednak trafił na Iana
Willamsa, który nie dał szans polskiej załodze.
Sopockie molo pełne było widzów. Piękna pogoda
zachęcała do śledzenia zmagań. Atrakcją match racingu jest krótki dystans jaki mają do pokonania jednostki, przez co wyścigi są szybkie i dynamiczne. Widać je
z bliska, a oglądanie uatrakcyjnia komentator, dzięki
czemu publiczność, nawet ta nie zorientowana w tajnikach żeglarstwa może szybko poczuć sportowe emocje. W Sopocie zmagania można było obserwować nie
tylko z bliska, ale i wygodnie, z filiżanką kawy lub lampką szampana w ręce. Całość klimatu dopełniały licznie
kursujące eleganckie łodzie motorowe z trwających
w tym samym czasie targów Wiatr i Woda w Gdyni. Dodatkową atrakcją była obecność w sopockiej marinie
flagowej jednostki Hugo Bossa ze sławnym skippe-
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Gdynia żaglami stoi

Fot. Bartosz Modelski

15 edycja Volvo Gdynia Sailing Days zakończyła się wielkim sukcesem
biało - czerwonych. Polacy zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji
drużynowej Nation’s Cup, a zawody odbiły się szerokim echem
w całej żeglarskiej Europie.

p

które pozwala zdobywać środki na szkolenie najmłodszych, na budowanie pozycji polskiego żeglarstwa - mówił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Pomysł organizacji Gdynia Sailing Days zrodził się 15
lat temu. Po raz trzeci impreza organizowana jest wspólnie z firmą Volvo.
- Dzięki temu mieliśmy w tym roku rekordową liczbę
zawodników na wodzie. Tylko w jeden z weekendów na
morzu pojawiło się 700 żeglarzy, a łącznie pod szyldem
tej imprezy żeglowało 1,5 tys. zawodników. Kilka lat temu
zmieniliśmy koncepcję na festiwal żeglarski, podczas którego odbywają się różne imprezy rangi międzynarodowej. Na pewno jest to duże wyzwanie organizacyjne, jak
i sprzętowe. Myślę, że podołaliśmy temu - dodał Tomasz
Chamera, dyrektor sportowy PZŻ.
mr

Fot. Marek „Wilku” Wilczek

rzez 16 dni w zawodach brali udział żeglarze z 28 państw, rywalizując w różnych 13
klasach. Indywidualnie w regatach pod auspicjami europejskiej federacji żeglarskiej
Eurosaf, nasi reprezentanci zdobyli pięć
medali, w tym trzy złote! Najlepsi okazali się Ewa Romaniuk i Katarzyna Goralska w klasie 420, Radosław Furmański w RS:X i Sebastian Kalafarski na Laserze Radialu.
- To było wspaniałe żeglarskie święto. Myślę, że Volvo
Gdynia Sailing Days już jest wśród najlepszych tego typu
projektów w Europie. Bardzo się cieszę, że ta impreza buduje swoją markę, że ma wspaniałego partnera. Współpraca z Volvo układa się znakomicie. To jest świadomy
partner, rozumiejący potrzebę angażowania się zarówno
w wymiarze marketingowym, ale również i w działania,

Mistrzostwa Polski klasy Delphia 24OD

Ewa Romaniuk i Katarzyna Goralska
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Unity Line pływało w Dziwnowie

Fot. Tomasz Turczyński

Dziwnów gościł 54 jachty, a na ich pokładzie ponad 200 żeglarzy. Ścigali się
w ramach kolejnej edycji Regat Unity Line. – To było doskonałe widowisko
– przyznaje Piotr Stelmarczyk, organizator.

o

plusach minionych zmagań można
mówić godzinami. Po pierwsze załatwiliśmy doskonałą pogodę. Wiał
wiatr o mocy od 1 do 3 w skali Beauforta – przyznaje Piotr Stelmarczyk,
główny organizator XIV Regat Unity Line w Dziwnowie.
– Kolejnym atutem tych regat było widowisko dla wczasowiczów. Dziwnów jest o tyle doskonałym miejsce, że
z plaży przez cały sezon widać to, co dzieje się na wodzie. A było co oglądać. Moi koledzy z Polski i Niemiec
stanęli na wysokości zadania: stawiło się ponad 200
żeglarzy na pokładzie 54 jachtów. Było naprawdę genialnie. W przyszłym roku chciałbym, byśmy popłynęli
także z Dziwnowa do Darłowa. Tam jest również szalenie
przyjazny teren.
W regatach wzięło udział wielu znakomitych żeglarzy.
Stawił się Żeglarz Roku 2013 Szymon Kuczyński na „Atlantic Puffin”, Maciej Ziemba na „Janeczce 2”, Wolfgang Oelschlagel na „Oma”, Ralf Pritzkow na „Seba”, w grupach
jachtów załogowych: „Tomahawk” z kpt. Patrykiem Zbroją,

„Ella Pie” z kpt. Detlefem Krause „Sharki” z kpt. Cezarym
Wolskim, „Trochus” z kpt. Lesławem Łobodźcem, „Kantapper” z kpt. Waldemarem Skuzą, „Eljacht” z kpt. Jerzym
Jankowskim i wielu innych.   
- W grupie I KWR zwyciężył jacht Assi z kpt. Markiem
Lewensteinem, w grupie II KWR „Orson” z kpt. Andrzejem
Sokołowskim. Zwyciężcą grupy III ORC został kpt. Adam
Lisiecki na „Wiśle”, grupy IV bez pomiarów – na jachtach
o długości do 8,5 metra kpt. Ekhard Manteufel na „Polarisie” – opowiada Stelmarczyk.  W kolejnej grupie bez
pomiarów – V - na jachtach o długości od 8,51 do 10m
pierwsze miejsce zajął kpt. Norbert Stoecker, a w grupie
VI powyżej 10,01 metra „Sharki” z kpt. Cezarym Wolskim. Grupa VII należała do samotnych żeglarzy. Tutaj
I miejsce przypadło jachtowi „Loxa” z kpt. Władysławem
Chmielewskim. I wreszcie ostatnia grupa VIII to jachty sportowe bez pomiarów. Zwyciężył „Tomahawk Team Bakista”
z kpt. Patrykiem Zbroją. Okazał się jednocześnie jachtem,
który wszystkie wyścigi pokonał najszybciej w czasie bezwzględnym.
ak
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Pół wieku Etapowych
Regat Turystycznych

W 50. Etapowych Regatach Turystycznych, czyli sztandarowej imprezie
żeglarskiej Zachodniopomorskiego uczestniczyło 100 jachtów
i około 400 żeglarzy.

Fot. Marek Wilczek

o

ile w poprzednich latach zmagaliśmy
się z brakiem wiatru, to tym razem, podczas edycji jubileuszowej mieliśmy go
nadmiar – przyznaje Piotr Stelmarczyk,
organizator wydarzenia. – Na szczęście
udało się dokończyć regaty. Takie zmagania to nie tylko
doskonałe zawody, ale również promocja miejscowości
nad Zalewem Szczecińskim: Polic, Trzebieży, Kamienia Pomorskiego, Wolina, Nowego Warpna, Stepnicy oraz Świnoujścia oraz Dziwnowa.   Metę zawodów żeglarze przekroczyli w Trzebieży 26 lipca. - Dla uczestników to była
doskonała zabawa. Mamy ich z całej Polski: są z Kostrzynia, z Bielska Białek, z Poznania czy Warszawy. To ludzie,
którzy często uczą się żeglowania na nowych akwenach
i przy silnych wiatrach. Tutaj mieli doskonałe przetarcie.
W grupie jachtów z pomiarem ORC zwycięzcą został
jacht Wisła z kpt. Adamem Lisieckim. W grupie jachtów

z pomiarem KWR I na pierwszym miejscu uplasował się
Loxa z kpt. Władysławem Chmielewskim. W grupie z pomiarem KWR II zwyciężył Orson z kpt. Andrzejem Sokołowskim, a z pomiarem KWR III Trzeci z kpt. Krzysztofem
Dąbrowskim. W grupie I bez pomiarów najlepszy okazał
się Sharki z kpt. Cezarym Wolskim, a w grupie II Res Navalis
z kpt. Markiem Krzysztoszkiem.
ak

Emocje w Polish Match Tour

z

arówno kamieńskie, jak i szczecińskie
zawody odbywały się w ramach Polish
Match Tour, tj. cyklu regat na Pomorzu
Zachodnim.Do Kamienia Pomorskiego
match racing wrócił po rocznej przerwie.
Samym zawodom towarzyszyło mnóstwo pozytywnych
emocji. Po pierwszym dniu zmagań na Zalewie Szczecińskim niekwestionowanym liderem była załoga Patryka
Zbroi, która na pięć stoczonych pojedynków przegrała
zaledwie jeden. Dobrą passę Zbroja kontynuował drugiego dnia rozgrywek Round Robin, które ostatecznie
zakończył na drugim miejscu. Lepszy był tylko Francuz
Arthur Herreman, który jako zwycięzca kwalifikacji awansował bezpośrednio do półfinałów.
W ćwierćfinale mieliśmy trzy polskie załogi: oprócz
Patryka Zbroi awansowały teamy Przemysława Tarnackiego oraz Rafała Sawickiego. Ostatecznie przeciwnika
udało się pokonać tylko Tarnackiemu i to on awansował
do półfinału, gdzie zanotował porażkę. Na pocieszenie
pozostał tzw. „Mały Finał”, a w nim duńscy przeciwnicy –

Fot. Sławek „Wiśnia” Wiśniewski

Fiński żeglarz Staffan Lindberg okazał się najlepszy w zmaganiach
Marina Kamień Pomorski Match Race. Z kolei w Szczecinie Mistrzostwo
Polski wywalczyła załoga Przemysława Tarnackiego.

załoga Lucasa Liera. Nie sprostali Polakowi, którego ekipa
trafiła wówczas na trzeci stopień pudła zawodów Marina
Kamień Pomorski Match Race. W Wielkim Finale Staffan
Lindberg z drużyną pokonali Francuzów z Arthurem Herremanem na czele.
Regaty były jednocześnie walką o kwalifikację do Mistrzostw Świata Alpari World Match Racing Tour 2014
(WMRT Qualifier). Zakwalifikował się Lindberg.
Na początku września na jeziorze Dąbie w Szczecinie odbyły się również regaty o Mistrzostwo Polski. Zwyciężyła w
nich załoga Przemka Tarnackiego. W finale pokonała ekipę
Marka Stańczyka. O podium otarł się Patryk Zbroja. W walce o brązowy medal uległ Rafałowi Sawickiemu. To ostatnie
tegoroczne regaty w ramach cyklu Polish Match Tour. az
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Ferrarese zgarnął
Mistrzostwo Europy
Włoski Ferrarese Racing Team wygrał lipcowe Mistrzostwa Europy w
match racingu jakie odbyły się w Świnoujściu. Włosi w niezwykle zaciętym
finale pokonali szwajcarską ekipę pod wodzą Erica Monnina.

ujściu Świny, prawie, że w centrum miasta. Dzięki temu
z bardzo bliskiej odległości można było podziwiać zmagania przeciwników.
– Same regaty były świetnie zorganizowane, a Świna
i centrum Świnoujscia okazały się być spektakularnyn
akwenem dla match racingu. Centrum miasta, duża ilość
kibiców i wykorzystanie naturalnych rzek i kanałów do
regat – dokładnie tak jak odbywa się to w Nowym Jorku, Wiedniu czy Sankt Petersburgu. Mamy nadzieję, że
wysokiej rangi regaty w Świnoujsciu na stałe zagoszczą
w kalendarzu – ocenia Tarnacki.
Mistrzostwa odbywały się w ramach Polish Match Tour,
cyklu regat na terenie Pomorza Zachodniego.
br

Fot. Polish Match Tour / Marek Wilczek „Wilku”

f

inał składał się z pięciu krótkich wyścigów.
Gdy po czterech wyścigach było dwa do
dwóch, wiadomo było, że o tytule Mistrza
Europy zadecyduje ostatnia rozgrywka.
Z racji lepszej pozycji w Pucharze Świata –
faworytem był Eric Monnin, ale na starcie lepiej poszło
Simone Ferrarese, który do do końca nie oddał prowadzenia. Na metę wpłynął z kilkudziesięciometrową
przewagą. Trzecie miejsce zajął Johnie Berntsson ze
Szwecji.
Nowy Mistrz Europy Simone Ferrarese zaczał pływać
mając 5 lat, a w match racingu od 2006 roku kiedy wygrał Dubai Youth Trophy. Obecnie ma 26 lat i jest jednym
z najmłodszych skiperów w czołówce Pucharu Świata.
– Jestem niezmiernie szczęśliwy. To jest moje pierwsze zwycięstwo w Polsce i to jakie, jestem Mistrzem Europy! – mówił Ferrarese tuż po ostatním wyścigu. – Moja
załoga pracowała bardzo ciężko przez całe cztery dni,
bardzo udane dla nas regaty. Teraz idziemy świętować!
Niestety słabo wypadły dwie polskie załogi – Przemka
Tarnackiego i Marka Stańczyka. Tarnacki w momencie
zgłoszenia do regat zajmował 8 miejsce w Pucharze
Świata, co czyniło go najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem. W Świnoujściu zajął 11 miejsce.
– Nie pamiętam kiedy tak słabo żeglowałem w fazie
przedstartowej, w której nie mogłem się kompletnie
poskładać, a która decydowała o wyników krótkich wyścigów – wyjaśnia Przemysław Tarnacki. – Czasem trafiaja się słabsze dni, szkoda, że akurat w trakcie regat, do
których się mocno przygotowaliśmy.
Po raz pierwszy w historii regaty o tak dużej randze zostały rozegrane w Świnoujściu. Wyścigi odbywały się na
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Towarzyskie
Mistrzostwa Europy

B

ardzo uroczystą oprawę miały świnoujskie Mistrzostwa
Europy w match racingu. Impreza rozpoczęła się od parady załóg w centrum Świnoujścia oraz ceremonii w „muszli“. W trakcie regat zawodnicy i goście, w tym dziennikarze
bawili się też na bankiecie w Hotelu Hampton by Hilton.
W menu znalazły się ryby na wiele sposobów, mięsiwa
i wykwintne sałatki, a gościom dyskretnie przygrywał
kwartet smyczkowy.
br

Parada załóg. Od lewej załoga Przemysława Tarnackiego, Olgierd Geblewicz,
marszałek Zachodniopomorski i Maciej Cylupa, Polish Match Tour

Paradę załóg prowadziły cheerleaderki i orkiestra

Przed bankietem w Hampton by Hilton. Od lewej: Marta
Bielinowicz, Ewa Jankowska, Julien Falxa i Karina Rostek

Francuska załoga

Wśród gości mistrzostw była m.in. Alicja Resich Modlińska i Jacek Żakowski

Fot. Marek „Wilku” Wilczek

Ceremonia otwarcia w świnoujskiej „muszli“

Od lewej: Tomasz Gaborski i Michał Stankiewicz

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystej dekoracji zwyciężców
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Wieczorowy Sopot
Match Race

P

odczas Sopot Match Race wystarczy piękna pogoda
i sopockie molo z mariną – to już powoduje wyjątkowy klimat regat. Ale SMR to nie tylko sport na najwyższym poziomie, ale i wydarzenia towarzyskie. W tym roku goście
regat bawili się m.in. w restautacji Flaming & Co, Zatoce
Sztuki i w Hotelu Sheraton. Oczywiście w towarzystwie
pięknych kobiet, szybkich samochodów, dobrej muzyki
i wytrawnego szampana.
br

Assistance podczas Clever Frame International Randez Vous

Załoga Karola Jabłońskiego z jego córką Paulą, od lewej: Łukasz Czaja,
Krzysztof Żełudziewicz i Maciej Gonerko (obydwaj z Team Bakista)

Anna Kanonowicz i Maja
Leśny (Prime Group)

Marianna Steinborn, właścicielka
firmy nianiatrojmiasto.pl,
Anna Górska, Yachts & Yachting
Dominik Gajewski, Robert, Monika i Monika Mrozińscy

Przedstawicielki Moet

Robert Hajduk, Dominik Życki

Załoga Keitha Swintona

Fabian Wolski, dyrektor New Age Media, Anna Zapędowska

Ted Hackney

Przedstawiciele Alpari World Match Racing Tour

Karol Jabłoński

Taylor Canfield i Rod Dawson z Wysp Dziewiczych (aktualni mistrzowie świata)

Fot. Krzysztof Nowosielski

Przedstawiciele firmy Prime
Group (organizatora imprezy)

K r o nik a 4 9

Bogdan Pietrzak (Ferrari Katowice) z właścicielami bolidów z Maranello

Iven Tuen, Craig Mitchel i Alex Carr (Alpari World Match Racing Tour)

Jarl Alfgarden (Pele Peterson), Johnie Berntsson (Stena Sailing
Team), Przemysław Tarnacki (Prime Group, organizator regat)

Peter Wibroe, Nicolai Sehested, Rasmus Jonson (Trefor Team, Dania)

Filip Grudziński (właściciel Clever Frame) i Sven
Olafsson (przedstawiciel firmy w Szwecji)

Jakub Rościszewski (Wave 58) oraz Anna i Janusz Duda

W środku Rafał Sawicki (Polish Match Tour) z partnerką Martą.
Z prawej: Bogusław Witkowski, prezes POZŻ w Gdańsku.

Philippe Gomez i Maciej Cylupa (sędziowie regat)

Przemysław Płóciennik (Tarnacki Yacht
Racing) i Anna Rogowska (Multimedia)

Szymon Łodyga (Wave 58), Krzysztof
Rączka (PKO Leasing), Michał Stankiewicz

Od lewej: Andrzej Ożóg, Wojtek Mazolewski, Adam „Nergal” Darski, alicja
Domańska, malarka i Magdalena Posiadało, współwłaścicielka BoConcept w Gdyni.

Edyta Kuskowska, lekarz stomatolog, Dariusz Kuskowski, dyrektor
regionu północnego SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
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Od lewej: Jakub Jakubowski i Michał Stankiewicz, wydawcy magazynu „W Ślizgu!”

Magdalena Jankowska, malarka, kpt. Andy Jankowski

Katarzyna Sosińska, PR Manager firmy W. Kruk, Wojciech Kruk jr.

Stena Sailing Team

Wiatr i Woda oraz
słońce w Gdyni

achty i łodzie motorowe zapełniły po brzegi gdyńską
marinę i jej nabrzeża na przełomie lipca i sierpnia. Wszystko z okazji kolejnej letniej edycji Targów Wiatr i Woda.
Wśród blisko 100 jednostek dominowały konstrukcje rekreacyjne i luksusowe. Nie zabrakło też stoisk z akcesoriami, sprzętem i odzieżą. W sumie stawiło się 120 wystawców. W trakcie targów przyznano też nominacje do tytułu
Jacht Roku 2015 w kilku kategoriach.
br

Goście targów, w środku Hanna Bakuła

Krzysztof Rączka, dyrektor PKO Leasing z asystentkami

Jędrzej Kocewicz, przedstawiciel
Hanse Yachts z nagrodą Gdynia
Design Award za jacht Hanse 575

Marek Kotański, właściciel
A.M.S. Boats

Gdyńska marina

Fot. Krzysztof Nowosielski

J

Kilka z 30 bolidów Ferrari w ekspozycji z Veuve Cliquot przed sopockim Sheratonem

Nowa jakość
na polskich akwenach
stała się faktem
SKYBOAT Oficjalny Dealer WINDY
Al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia
T 48 58 662 36 38
F 48 58 662 36 39
E info@skyboat.eu
I www.windyboats.pl

