nr 4 (LIPIEC-SIERPIEŃ 2017) | 12 |

RADEK KOBUS
ARTYSTA OD FAL
120 LAT
HYDROFOILA
A-CAT
KOT WŚRÓD
KATAMARANÓW

KRÓLOWE KAJTA
WINKOWSKA, BROCHOCKA I LANGE

DRYWA ADV
Autoryzowany Dealer Volvo

ul. Parkowa 2
81-549 Gdynia

T: (58) 669 44 44
www.drywa-gdynia.volvocars-parnter.pl

DRYWA SP Z O.O.
Autoryzowany Dealer Volvo

ul. Kartuska 410
80-125 Gdańsk

T: (58) 322 23 22
www.drywa-gdynia.volvocars-parnter.pl

OD NACZELNEGO

LATAJCIE ILE SIĘ DA!

Letnie sukienki, rozpuszczone włosy, makijaż. 100 % kobiecości.
Bez pianek, neoprenów. Desek, latawców, barów, linek, a nawet
wody. Bez bluz i kapturów, luźnych spodni. A nawet bez klapek!
Właśnie tak sobie w redakcji wyobraziliśmy sesję naszych czołowych kitesurferek. Może mało żeglarsko, może nie zawodniczo,
ale kto powiedział, że kitesurferka na zdjęciach zawsze musi wyglądać tak samo? Od pomysłu przeszliśmy do działań, a czego
efektem jest niezwykle klimatyczna sesja. Miejsca na jej realizację szukać daleko nie trzeba było. Półwysep helski i Chałupy to
naturalne miejsce pielgrzymek kajciarzy z całej Polski. Nie tylko
najlepsze warunki do uprawiania tego sportu, ale i też wyjątkowo
malownicze, nie do końca skażone klasyczną turystyką nadmorską. Jakby mniej tutaj smażalni ryb, namiotów z cymbergajem,
ław z piwnymi parasolami, czy stoisk ze skarpetkami i biustonoszami. Gwoli wyjaśnienia: nie mam oczywiście nic przeciwko samym rybom, cymbergajom, a także skarpetkom i biustonoszom,
tylko ich dziwnej koncentracji. A także wciskaniu ich na chodnik
pomiędzy skwierczące kiełbasy, automat z maskotkami i kręcone lody. Całość tworzy radosną mieszankę, a przechodnie mają
trudności z omijaniem tego „bogactwa”.
Wracając do sesji – gdzie indziej jak nie na półwyspie udałoby
nam się złapać trzy dziewczyny w jednym momencie, na co
dzień rozrzucone po całym świecie? A przy okazji odbyć interesujące rozmowy na temat kobiecości kitesurfingu. Bo to, że jak
mało innych dyscyplin żeglarskich jest to sport mocno sfemalizowany – przekonywać chyba nikogo nie trzeba. Przewaga
techniki nad siłą, brak obciążeń typowych dla innych klas żeglarstwa regatowego (wystarczy porównać trzymanie w rękach baru
z trzymaniem szotów genakera czy spinakera), wizualna atrakcyjność, a do tego spora promocja wśród pań – to wszystko
sprawia, że kobiet z roku na roku przybywa. Swoje robi też moda.
Na kajcie pływają gwiazdy. Wystarczy rzucic okiem na fejsbuka
czy instagram. Kinga Rusin, Dorota Gawryluk, Maja Bohosiewicz,
Agnieszka Więdłocha, Beata Sadowska, Olga Frycz... Lista jest
długa. To działa. I dobrze! A jak jeszcze dodać, że jest to sport
całkiem bezpieczny, pomaga w utrzymaniu figury, jednocześnie
nie wymagając od pań atletycznej sylwetki na wzór sławnych
sportsmenek z NRD – to sukces murowany. Drogie panie i dziewczęta – latajcie więc tak często jak tylko się da. Panowie również.
A póki co zapraszamy do lektury!

Michał Stankiewicz
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WSZYSCY NA WODĘ!
Lato to czas, kiedy na naszych wodach, wzmaga się aktywność. Pojawiają się
kolorowe żagle deskarzy, optymisty, kajty i żaglówki. Dla wielu osób jest to zachęta do tego, by sprawdzić swoje predyspozycje/umiejętności żeglarskie. Sezonowe szkółki otwierają się nad jeziorami, zalewami i nad morzem a wraz z nimi,
powstaje możliwość zapisania się na lekcje. Znajdziemy ofertę obozów, półkolonii, kursów weekendowych lub tygodniowych czy lekcji indywidualnych, zarówno
dla dorosłych jak i dzieci.
Od czego zacząć przygodę z żeglarstwem? Oferta jest bardzo szeroka. Zachęcam, żeby zaczynać od zajęć pod okiem doświadczonych instruktorów w dobrych szkółkach, poleconych przez znajomych lub mających dobre opinie np.
w internecie.
Dobry instruktor w przypadku zajęć na desce czy kajcie dobierze odpowiedni
sprzęt: wielkość żagla, deskę z odpowiednią wypornością czy wielkość latawca.
Przy doborze sprzętu bierze się pod uwagę warunki fizyczne, stopień zaawansowania i warunki na wodzie (siłę wiatru, a na morzu zafalowanie). Obowiązkowo
dla bezpieczeństwa dostaniemy kamizelę asekuracyjną, a dla chętnych pianki.
Na początku, szczególnie w naszych chłodnych wodach Bałtyku, polecam pływanie w piance. To pozwoli nam dłużej cieszyć się zabawą na wodzie.

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

Po krótkiej rozgrzewce na brzegu, zapoznaniu się z nazewnictwem, sposobem
sterowania i zasadami bezpieczeństwa, zaczynamy stawiać pierwsze kroki na
wodzie. Instruktor wytłumaczy nam jak halsować, czyli płynąć pod wiatr, jak
ustawić żagiel, aby popłynąć z wiatrem oraz pokaże najprostsze sposoby zawracania. Jeśli chodzi o deskę i kajta musimy się liczyć z tym, że na początku sporo
czasu spędzimy w wodzie. Na pewno trzeba się uzbroić w cierpliwość, nie od
razu Rzym zbudowano. Po pokonaniu pierwszych metrów wszelkie niepowodzenia idą w zapomnienie i mobilizują do kolejnych prób. Zaletą zajęć indywidualnych jest to, że instruktor poświęca kursantowi 100% czasu, czuwa nad poprawną techniką i krok po kroku odsłania tajniki poruszania się na wodzie. Zajęcia
w grupach też mają swoje dobre strony, często jest to dodatkowa mobilizacja,
skoro komuś się udało to i ja dam radę.
Po krótkich kursach można nabyć podstawowe umiejętności, które pozwolą nam
w łatwych warunkach, słaby wiatr, płaska woda poruszać się po akwenie. Mocny
wiatr i duża fala szybko weryfikują nasze umiejętności. W takich warunkach na
wodzie pojawiają się osoby, które złapały bakcyla żeglarskiego i wówczas wiele
godzin spędzonych na wodzie pozwala im czerpać z tego przyjemność.
Nowa perspektywa patrzenia na świat to coś z czego niektóre osoby nie potrafią
zrezygnować i dzięki temu zyskujemy kolejnych żeglarzy, deskarzy czy kajciarzy.
Czasami letnia przygoda żeglarska może w przyszłości zamienić się w sposób
na życie lub hobby. Otwórzcie się na dobra jakie daje wam natura! Udanych i bezpiecznych wakacji!

Przemysław
Miarczyński
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MNIEJ ŻAGLI,
WIĘCEJ SKRZYDEŁ
IMOCA Open 60 to klasa bardzo kosztowna, ale przetrwała i ma się coraz
lepiej. Jednak trzeba wiedzieć, że bez
nowych pomysłów i przede wszystkim
kasy, sytuacja na oceanach wyglądałaby zupełnie inaczej. Jachty tej klasy
mają takie same wymiary, ale nie są
jednakowe, choć wszystko zmierza
w kierunku częściowej monotypizacji,
jak chociażby standardowe maszty
i kile w nowo budowanych jednostkach.
Jedno jest pewne, jednostki te stają się
coraz szybsze. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?
Spójrzmy chociaż na America’s Cup, katamarany są nieco mniejsze niż w poprzedniej edycji, ale teraz mają 100% fly
time. Wszystko zaczyna unosić się nad
wodą. Aerodynamiczne systemy rozwijają się w takim tempie, że trudno przewidzieć co będzie za kilka lat. Chociaż
patrząc na zmiany, które pojawiają się
w Vendee Globe, można przypuszczać,
że będą ulegały stopniowej kontynuacji. Najpierw skupmy się na żaglach.
W ostatniej edycji VG mieliśmy 9 żagli,
w poprzednich mogło ich być 13. Idąc
tym tokiem myślenia w przyszłości
może być ich mniej, a może nawet tylko dwa, bo tak naprawdę potrzebujemy
grota i J2, które są niezbędne do żeglowania. J to skrót od foka (jib), nazywanego czasami też genuą. Praktycznie
się go nie zdejmuje. Niewykluczone, że
liczba żagli zostanie ograniczona do
6, jak w regatach klasy Figaro. Teraz
w dobie hydroskrzydeł naturalnym kierunkiem rozwoju będą mniejsze żagle,
wypłaszczone i skręcone, bliższe grota, którego talia będzie coraz węższa.
Może powstaną żaglo - skrzydła, które
będzie można refować? Kto wie.
A hydroskrzydła? W ostatniej edycji
Vendee Globe aż siedem jednostek wyposażono w foile, z czego jeden dostosowano do hydroskrzydeł. Zwiększają
one wyporność, zmniejszając opory hydrodynamiczne, i przede wszystkim pozwalają unosić się nad wodą, co oznacza znaczny wzrost prędkości. Jednak
sukces tkwi tak naprawdę w wyborze
foili. Można zrobić takie, które będą
lepiej pracowały pod wiatr, z wiatrem,
albo zastosować foile uniwersalne.
8

Tutaj zaczyna się ryzyko. W ostatniej
edycji VG nie wszyscy mieli te same,
chociaż większość zdecydowała się
na te uniwersalne, wyłamał się jedynie
Hugo Boss, który postawił na foile, które działały z wiatrem na najszybszych
kursach. Myślę, że było to było bardzo
dobre posunięcie. Gdyby nie nastąpiła
awaria i gdyby Alex trzy czwarte wyścigu nie płynął bez foila po prawej stronie
burty, kto wie jakby się to skończyło.
Czy w przyszłości lepiej sprawdzi się
jacht maksymalnie lekki, ale tradycyjny,
czy jednak taki unoszący się nad wodą?
Podsumowując obecną sytuację w walce o zwycięstwo będą liczyli się tylko ci,
którzy będą mieli odpowiedni budżet
i najprawdopodobniej będą to jachty
wyposażone w hydroskrzydła. Jednak
tak to już jest, nie tylko w żeglarstwie,
ale w prawie każdym innym sporcie.
Czy to w Formule 1, czy skokach narciarskich zawodnicy, którzy będą mieli
sprzęt najnowszej generacji raczej będą
górować nad innymi. Paradoks tkwi
w tym, że jakbyśmy wszystkich zawodników startujących w Vendee Globe
posadzili na małych, monotypowych
łódkach to prawdopodobnie różnice na
mecie byłyby zaledwie kilkusekundowe.
Umiejętności są te same, jednak wyścig
technologiczny dokłada tutaj swoje „trzy
grosze”.

ZBIGNIEW „GUTEK”
GUTKOWSKI

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

Zrobię wszystko, żeby mieć IMOCA
z hydroskrzydłami. Czy się uda? Zobaczymy. Przede wszystkim trzeba się
wesprzeć tym co istnieje i mieć lekko
zmodyfikowany projekt od konstruktora, żeby być lepszym od reszty. Zawsze
istnieje duże ryzyko, że łódka nie będzie
wystarczająco szybka, ale jak to mówią,
kto nie ryzykuje, ten nie ma!
PS. Chyba, że powstaną jachty monotypowe, dostarczane przez organizatora, jak
ma to miejsce w Volvo Ocean Race, wtedy
w 100% będą liczyły się umiejętności!

Zbigniew "Gutek"
Gutkowski
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CHLEBA
I IGRZYSK!
Chleba i igrzysk (łac. panem et circenses) –
okrzyk autorstwa starorzymskiego poety Juwenalisa, który wznosiło rzymskie pospólstwo, domagając się pożywienia i rozrywek, znakomicie
odnosi się do oczekiwań stawianych obecnie
przed żeglarstwem olimpijskim. Nic w zasadzie
nie zmieniło się od czasów Imperium Romanum,
metody i narzędzia są jedynie bardziej humanitarne i wysublimowane, a przynajmniej takie zdają
się być. Nie jest to oczywiście nic odkrywczego.
W oczekiwania Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego idealnie wpisuje się Twin Tip Racing z nowym formatem rozgrywania wyścigów,
czyli slalom boarder cross.
Cały czas jednak nie wiem jednak, czy cieszyć się,
czy płakać z tego powodu. Nie ukrywam, że mam
mieszane odczucia. Niby wszystko jest wspaniale - w przeciwieństwie do większości dyscyplin
żeglarskich, wyścigi TTR są widowiskowe, zrozumiałe dla publiki, emocjonujące, szybkie, dochodzi do spektakularnych splątań i zderzeń. Format
jest prosty, nie wymagający specjalnych umiejętności żeglarskich, sprzęt podobny, powszechnie
dostępny, nie mający aż tak dużego wpływu na
końcowy wynik. Mam jednak wątpliwości, czy to
faktycznie to, czego szukamy. Czy można nazywać to jeszcze żeglarstwem? Moim zdaniem nie,
ale nie podejmuje się oceny, czy to dobrze czy źle.
Cała filozofia sprowadza się do dobrego startu
i dopłynięcia do pierwszego znaku przed pozostałymi, później juz raczej ciężko oddać zwycięstwo.
Nie ma jakiejś skomplikowanej taktyki i strategii.
Największym problemem jednak, w mojej ocenie
są wspomniane splątania i zderzenia, do których
dochodzi stosunkowo często. O ile dorośli są za
siebie odpowiedzialni i jakoś radzą sobie z takimi sytuacjami, o tyle z dziećmi jest dużo większy
problem, nie chodzi przecież o to, aby młodych
ludzi zrazić do sportu. Moim zdaniem jest to zbyt
kontuzjogenna konkurencja, zbyt „agresywna” dla
dzieci.
Nie jest oczywiście tajemnicą, że tak jak większość oglądających wyścigi samochodowe
czeka na spektakularne wypadki, podobnie
w wyścigu TTR na kajcie, kolizje i splątania budzą największe emocje (nie zawsze oczywiście
pozytywne). Nic tak nie przyciąga publiki jak duże
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pieniądze i „krew” (vide regaty Pucharu Ameryki).
Jeżeli zapewnione są te elementy to sukces jest
murowany. Pytanie tylko czy kosztem zdrowia
dzieci mamy wpisywać się w taką retorykę?
Z drugiej strony, trudno o równie ciekawą alternatywę, która mogłaby przyciągnąć sponsorów, czy
media. Swego czasu jako zawodnik miałem okazję startować w różnych zawodach slalomowych,
łącznie z mistrzostwami świata. W tej chwili jako
trener obserwuje zmagania zawodników w zawodach międzynarodowych i krajowych, a przede
wszystkim szkolę zawodników. Przyznaję, że
TTR slalom jest bardzo widowiskowy i dynamiczny, ale z drugiej strony, niektóre splątania śnią mi
się po nocach. Wszystko ma szansę przebiegać
bezpiecznie pod warunkiem, że zawodnicy są
doświadczeni, mają odpowiednie umiejętności, znają przepisy, a przede wszystkim szanują
się nawzajem. Zdrowy rozsądek również, by się
przydał. Wystarczy jeden „nieogarnięty” gamoń,
bez wyobraźni i instynktu samozachowawczego
i tragedia gotowa.
Podsumowując, nowy format jest zdecydowanie
dla zawodników z mocną „psychą”, nie wiem jedynie czy dla juniorów. Osobiście nie mam sensownego remedium na rozwiązanie powyższych
kwestii, czas pokaże, w którą stronę to pójdzie.
Piszę ten felieton będąc już w drodze na Mistrzostwa Europy TTR, które odbędą się we włoskiej
Gizzeri. Będzie to pierwsza tego typu konfrontacja zawodników TTR na naszym kontynencie, do
tego w tak licznym gronie (zgłosiło się 130 osób)
. Regaty pokażą, w którym miejscu w europejskiej
klasyfikacji plasują się nasi kadrowicze. Mam
również nadzieję, że regaty te rozwieją wątpliwości, o których pisałem powyżej.

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

Sławny jacht Hugo
Boss, oceanicznej klasy
Imoca 60 i jego nie
mniej sławny skipper –
Alex Thomson zawitali
w czerwcu do Sopotu.
W Ślizgu! gościł na jego
pokładzie. Choć rejs
był krótki to wrażenia
niezapomniane!
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Wizyta Thomsona była częścią europejskiego tournee jakie odbywa
po zakończonych wiosną regatach Vendee Globe. W tym wokółziemskim, pełnym emocji wyścigu Hugo Boss zajął drugie miejsce, dosłownie o włos (80 mil przy dystansie ponad 28 000 mil) przegrywając
z Armelem Le Cleac’h. Jego jednostka zawiera to nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, ale też i przyciągający uwagę
wygląd. Hugo Boss, jak na producenta męskiej odzieży premium –
zadbał o to, by zarówno kadłub jak i żagle były czarne, dając jachtowi
niezwykle elegancki wygląd. Paradoksalnie to jednocześnie wyjątkowo surowa jednostka, w której całe wyposażenie podporządkowane
jest jednemu celowi – by jak najszybciej płynąć. Jakiekolwiek wygody,
które mogą niepotrzebnie wypełnić przestrzeń jachtu, czy co gorsza
go obciążyć – zostały wyeliminowane. Toaletę stanowi… wiadro,
a sypialnia to materac koło silnika.
Opowiadał o tym sam Alex Thomson, który zaprosił redakcję W Ślizgu!
na swój pokład. W trakcie trwającego ponad 74 dni morderczego wyścigu Vendee Globe całą swoją uwagę skupił na prowadzeniu jachtu
i kontroli sprzętu. Wszelkie inne rzeczy – zeszły na drugi plan. No
i sen. W takich regatach to po prostu krótkie drzemki co kilka godzin,
przerywane wyciem alarmu. – Po kilku miesiącach takiego spania
trudno się potem przestawić na normalne funkcjonowanie – opowiadał skipper Hugo Bossa.
Dzięki takiej, a nie innej konstrukcji Imoca to niezwykle szybka jednostka,
wręcz królowa oceanicznych prędkości. Jednostka Hugo Bossa ma
zamontowane hydroskrzydła i uchylny kil. Podczas Vendee Globe Alex
Thomson pobił na niej rekord świata w dobowej żegludze solo jachtem
jednokadłubowym. Pokonał odległość 536,8 mil morskich (994 km) !

W ŚLIZGU!
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Potęgę jachtu mogliśmy poczuć podczas krótkiego rejsu po Zatoce
Gdańskiej. Po lunchu w Sopocie Alex Thomson i firma Hugo Boss
zaprosili nas na swoją jednostkę. Choć jeszcze rano wydawało się,
że wiatru tego dnia nie będzie to w momencie gdy wsiadaliśmy na
dumnie prezentującą się Imokę w sopockiej marinie, czuć było, że
się rozwiewa. Ostatecznie momentami powiewała solidna „czwórka”,
co wystarczyło, by Imokę rozpędzić do blisko 30 węzłów. W takim
momencie człowiek przestaje się zastanawiać jak można jachtem
pokonać blisko 1000 km w ciągu jednej doby!
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W DRODZE PO REKORD ATLANTYKU
T: KLAUDIA KRAUSE

11 dni i jedna godzina. Tyle wynosi żeglarski rekord na trasie Dakar – Gwadelupa. Do jego
pokonania przygotowują się Wojciech Kaliski i Filip Walczak.

W 2018 roku miną 32 lata od chwili, gdy dwóch francuskich żeglarzy
dokonało czegoś, co wydawało się w ocenie wielu szalone i niemożliwe. Daniel Pradel i Tony Laurent przepłynęli Atlantyk wzdłuż
równika w czasie 18 dni i 22 godzin na małym katamaranie. Od tego
momentu wyzwanie to stało się inspiracją dla kolejnych generacji
entuzjastów ekstremalnych oceanicznych rejsów, oraz zyskało
miano oficjalnego rekordu świata. Został on pobity już wprawdzie 12
razy, ale do tej pory nie zmierzyła się z nim żadna polska załoga.
Wyzwaniem, jakie stawiają przed sobą Polacy, jest przepłynięcie
trasy pomiędzy Dakarem, a Gwadelupą w czasie krótszym niż 11
dni. - Planowany rejs będzie prawdziwym sprawdzianem naszych
umiejętności. Atlantyk przepłynąłem wielokrotnie, ale ta próba, na
którą chcemy się wystawić, będzie jedyną w swoim rodzaju – przyznaje kapitan Kaliski.
Jak zaznaczają obaj żeglarze wyzwanie, jakie przed sobą stawiają, jest
tak samo emocjonujące, co niebezpiecznie. W 2011 roku statek Polskiej
Żeglugi Morskiej „Delia” podjął dwóch włoskich rozbitków, którzy pró-
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bowali pobić rekord trasy Dakar - Gwadelupa. Innym razem, zaginionej
załogi nigdy nie odnaleziono. - To nie jest tak, że jesteśmy szaleńcami.
Trenujemy do tego rejsu od dwóch lat. To dla nas ogromna szansa,
by aktywnie włączyć się w budowanie legendy polskiego żeglarstwa.
Nasza załoga to połączenie młodzieńczej pasji, szaleństwa z doświadczeniem i mistrzostwem technicznym kapitana Kaliskiego. Wierzę, że
damy radę! – wyznaje Filip Walczak, student katowickiej AWF.
Polacy chcą przepłynąć ocean na 20 stopowym katamaranie o długości 6.095 m, szerokości 3.26 m oraz zanurzeniu maksymalnym - 1.3 m.
Załoga planuje wystartować w styczniu 2018 roku, w odpowiednim
oknie pogodowym, gdy pasaty będą sprzyjać żegludze. Rekord
posiada oficjalny certyfikat Word Sailing Speed Record Council.
Polacy, aby zdobyć tytuł rekordzistów, muszą przepłynąć trasę Dakar
- Gwadelupa w czasie krótszym niż 11 dni i 1 godzinę.
Postępy w przygotowaniach załogi do rejsu można śledzić na: www.
dakargwadelupa.pl.
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SREBRNA
POŁOWA
SEZONU
T: KLAUDIA KRAUSE

Srebrne medale w pucharze
świata w Santander
i w pucharze Europy w Kilonii
dla Łukasza Przybytka i Pawła
Kołodzińskiego. Polacy
startujący w olimpijskiej
klasie 49-er są w coraz lepszej
formie przed mistrzostwami
świata i Europy.
Mimo, że początek sezonu nie należał do
najlepszych – 31. miejsce na regatach
o Puchar Księżniczki Zofii, to później było już
znacznie lepiej. W Heyres w regatach pucharu świata team 49er zajął 9. miejsce, a już na
początku czerwca podczas finału żeglarskiego pucharu świata w Santander załoga
Łukasz Przybytek & Paweł Kołodziński (KS
AZS AWFiS Gdańsk) pokazała, że wróciła do
dobrej dyspozycji z minionego sezonu, zajmując drugie miejsce w finałowych regatach
pucharu świata u wybrzeży hiszpańskiego
Santander. Dobrą formę potwierdziła dwa
tygodnie później w rywalizacji cyklu pucharu
Europy w niemieckiej Kilonii. Ósma załoga
ostatnich igrzysk bez problemu zapewniła
sobie udział w wyścigu medalowym. Zajęła
w nim siódme miejsce i wywalczyła srebrne
medale. Wygrał australijski duet David Gilmour i Joel Turner, a 3. miejsce zdobyli bracia
Will i Sam Phillips.
- Komisja sędziowska rozegrała w sumie
13 wyścigów. Większość z nich odbyła się
w wietrze „ślizgowym”, bardzo zmiennym
z kierunków zachodnich. Świetnie przeprowadzone regaty, dużo załóg w klasie 49er
(68 startujących) pozwoliły sprawdzić stan
naszego przygotowania. W tym sezonie
najważniejsze starty dopiero przed nami.
Już za dwa tygodnie wrócimy do Kilonii na
mistrzostwa Europy. Do tego czasu będziemy pracować w Trójmieście, by pojechać
optymalnie przygotowanym do startu w regatach rangi mistrzowskiej – podsumowuje
Paweł Kołodziński.

Przybytek i Kołodziński szybko nadrabiają
stracone miesiące z około półrocznej przerwy w treningach, spowodowane operacją
kolana i rehabilitacją Pawła. Ostatnie wyniki
to dobry prognostyk przed zbliżającymi
się najważniejszymi regatami w sezonie mistrzostwami Europy (Kilonia, 30 lipca - 4
sierpnia) oraz mistrzostwami świata (Porto,
28 sierpnia - 2 września). Trzymamy kciuki!

Załoga zapewniła już sobie
miejsce w kolejnej edycji
żeglarskiego Pucharu Świata.
Plan startów:
• Gamagori, Japonia – październik 2017
• Miami, USA – styczeń 2018
• Hyeres, Francja – kwiecień 2018
• FINAŁ w Kilonii, Niemcy – czerwiec 2018

WYDARZENIA
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PRZEZ SURFERÓW
DLA SURFERÓW
T: KLAUDIA KRAUSE

Kilka miesięcy temu grupa trójmiejskich surferów postanowiła
połączyć siły i stworzyła organizację zajmującą się propagowaniem
surfingu nie tylko w Polsce, ale także na Bałtyku. Mowa o Bałtyckim
Stowarzyszeniu Surfingu. O organizacji, planach, zmianach
i korzyściach z tego płynących rozmawiamy z Karoliną Wolińską,
utytułowaną surferką, jedną z członkiń zarządu.

W jakim celu powstało Bałtyckie Stowarzyszenie Surfingu?
Bałtyckie Stowarzyszenie Surfingu BSSurf zostało założone
przez surferów dla surferów. Powstało z myślą o propagowaniu surfingu w Polsce i co najistotniejsze, również na
Bałtyku. Świadomość surfingu nad naszym morzem rośnie
z roku na rok, głównie dzięki nam, surferom, umieszczającym zdjęcia, filmiki surfingowe w mediach społecznościowych. Do tej pory działaliśmy osobno, jednak w pewnym
momencie postanowiliśmy połączyć siły, aby stworzyć
coś fajnego, coś co będzie miało większą moc przebicia
i dotarcia do większego grona odbiorców, dlatego powstało
Bałtyckie Stowarzyszenie Surfingu.
Wspomniałaś o tym, że surfing przebija się głównie za
sprawą mediów społecznościowych. Nie uważasz, że
ludzie zaczynają uprawiać ten sport, bo stał się zwyczajnie
modny i „cool”?
Między innymi też dlatego powstało BSSurf. Chcemy, aby
surfing stał się nie tylko modnym tematem zdjęć facebookowych, czy instagramowych, dążymy do tego, aby szły za tym
również umiejętności. Sami szkolimy się według światowych
standardów ISA (International Surfing Association), i jak
tylko to możliwe, podnosimy poziom naszych umiejętności.
Nie pozostaje nam nic innego, jak przelać naszą wiedzę
i doświadczenie na „podatny grunt”.
Jakie zmiany i korzyści przyniesie surferom Bałtyckie
Stowarzyszeniu Surfingu?
Surfing stał się dyscypliną olimpijską, więc tworzenie struktur pozwalających w przyszłości zbudować Polski Związek
Surfingowy stało się dla nas oczywiste. Chcielibyśmy
w przyszłości wspierać naszych zawodników, aby mogli godnie reprezentować Polskę, a dzięki stowarzyszeniu istnieje
na to realna szansa.
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Ile członków na chwilę obecną liczy stowarzyszenie?
Nasze szeregi zasilają utytułowani zawodnicy zarówno
polskich. jak i międzynarodowych zawodów surfingowych,
jak chociażby Kuba Kuzia czy Monika Kołaczkiewicz. Ze
względu, na to że stowarzyszenie działa stosunkowo krótko,
na tą chwilę mamy kilkunastu członków. Lista członków
BSSurf dostępna jest na naszej stronie internetowej bssurf.
pl i powoli się wydłuża, co niezmiernie nas cieszy. Zapraszamy do członkostwa wszystkich miłośników nie tylko
surfingu, ale także innych sportów wodnych, takich jak SUP,
czy Bodyboard, do których uprawiania niezbędne są fale.
Podobno, bałtyckie surferki również znajdą u was wsparcie?
Jak najbardziej! Tworzymy specjalną sekcję surfingową dla
dziewczyn - BSSurf Girls Edition. Są to zajęcia dedykowane
dla dziewczyn chcących się nauczyć pływać, ale również
chcących podnieść swoje umiejętności surfingowe. Zamówiliśmy już super deski zarówno dla początkujących, jak i deski
progresywne, dla osób zaawansowanych.
Na koniec pytanie o zasięg. Czy BSS obejmie swoim działaniem również inne kraje bałtyckie?
Bardzo byśmy chcieli, natomiast jeszcze zbyt krótko działamy tu lokalnie, aby mówić o działalności poza granicami
Polski. Mamy już pewne plany, ale na chwilę obecną nie
chcemy ich jeszcze zdradzać.
W takim razie trzymamy kciuki i czekamy na szczegóły.
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MARINA DO NAPRAWY
T: ANDRZEJ KRAŚNICKI JR

Trwa spór wokół East North Marina, flagowego,
miejskiego portu jachtowego położonego na wyspie
Grodzkiej, leżącej w samym sercu Szczecina. Niedawno
wybudowany obiekt zapada się.

Port jachtowy w centrum Szczecina został otwarty w końcówce 2015 roku. Ruszył na dobre w 2016 roku. Oferuje
49 miejsc rezydenckich i 25 dla jednostek odwiedzających
Szczecin. Jego położenie i krajobrazowe walory są wręcz
doskonałe. Pływające pomosty rozstawione zostały na
Duńczycy - kanale między Łasztownią, a wyspą Grodzką, gdzie stanęła marina. Oba te lądy łączy zwodzony
most. Z zacumowanego jachtu rozciąga się najlepszy
w Szczecinie widok na wizytówkę miasta: Wały Chrobrego
- monumentalny kompleks budynków zbudowanych na
wysokiej skarpie nad Odrą. Żeglarze mają do dyspozycji
nowoczesne zaplecze: sanitariaty, miejsce zrzutu ścieków,
dostęp do prądu. Jest też monitoring i ochrona.
Problem pojawił się w połowie 2016 roku roku, gdy
okazało się, że zapada się część nabrzeża. Zniszczeniu
uległ chodnik wzdłuż nabrzeża, chodnik przy budynku
mariny, a także najazd na most od strony wyspy. Najazd
osiadł. W efekcie popękała jego nawierzchnia, a bariery
przeprawy wygięły się.
18

Natychmiast rozpoczęto ustalanie przyczyn. Pierwotnie
wyspa była dużo niższa. Powojenne zaniedbania doprowadziły do jej „rozmywania”. W efekcie porośnięta drzewami południowa część lądu była tuż nad poziomem wody.
Nawet niewielkie cofki, czyli północne wiatry wpychające
wody morskie w głąb lądu, powodowały jej zalewanie.
Przygotowując się do budowy mariny rzucono na tą część
72 tys. metrów sześciennych kruszywa. Projektanci przyjęli zarazem, że to wystarczy, by zagospodarowanie wyspy
obyło się bez palowania, a wyspa nie będzie osiadać.
Gdy na plac budowy wszedł wykonawca - Energopol
Szczecin, specjalizujący się w budownictwie hydrotechnicznym szybko jednak zakwestionował realność tych
planów. Ekspertyzy geotechniczne wykonane przez
prof. Zygmunta Meyera z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wykazały, że wyspa będzie
osiadać, stąd konieczne jest palowanie i wzmocnienie
gruntu. Miasto zdecydowało jednak o przeznaczeniu
dodatkowych pieniędzy tylko na palowanie działki pod
lipiec - sierpień 2017
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budynek bosmanatu. To wydłużyło realizację
inwestycji o pół roku. Szczecińscy radni, którzy
zapoznali się z powstałymi później ekspertyzami (powstałymi także na zlecenie magistratu)
uważają, że teraz mści się pozostawienie reszty
terenu bez wzmocnienia.
- Inwestycja skończyła się blamażem, porażką
- podsumował szef klubu PO w radzie miasta,
Paweł Bartnik.
Z ekspertyz zleconych tym razem przez magistrat wynika, że niekontrolowane osiadanie
wyspy będzie postępować. Wyliczono też, że
trwałe ustabilizowanie terenu to koszt 20 mln
zł (połowę tego co wydano na budowę). Władze
Szczecina zdecydowały na razie o prowizorycznym połataniu chodnika i wjazdu na most.
Magistrat przyznaje, że część elementów mariny rozsypuje się z powodu osiadania wyspy.
- Osiadanie nasypu na wyspie nie nastąpiło tak
szybko jak się spodziewano, trzy lata nie były
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wystarczające, by się ustabilizował - przyznał
na jednej z sesji rady miasta Michał Przepiera,
zastępca prezydenta Szczecina - W efekcie
przyczyny zniszczeń, to najogólniej mówiąc,
związane są z osiadaniem i ruchem gruntu.
Wiosną 2017 roku miasto zwróciło się
z prośbą o wyjaśnienia do projektanta mariny.
Na jego błędy w swojej korespondencji z magistratem wskazał zresztą także wykonawca
- firma Energopol Szczecin, która przy okazji
podkreśliła, że to dzięki jej interwencji wbito
pale pod budynek bosmanatu, co uchroniło
ten obiekt przed zniszczeniem w wyniku
osiadania. Jednocześnie jednak firma podkreśla, że o swoich wątpliwościach na bieżąco
informowała magistrat, przedstawiając także
ekspertyzy prof. Meyera.
Projektant wciąż nie ustosunkował się do
zarzutów, nie odpowiada też na pytania dziennikarzy. Wyjaśnieniem sprawy – na wniosek
radnej Małgorzaty Jacyny Witt - zajęła się też
prokuratura.
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NAUKA PROJEKTOWANIA JACHTÓW
T: KLAUDIA KRAUSE

Jachty żaglowe i motorowe. Katamarany, deski z hydrofoilami, a nawet houseboaty. Tym zajmą
się przyszli studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W Szczecinie
ruszyła rekrutacja na unikatowe kierunki: budowa jachtów oraz projektowanie jachtów
i pływających jednostek sportowych.

Pierwszy z kierunków – budowa jachtów - to trzy i pół
letnie studia dzienne. Adresowane są do osób pragnących
zdobyć wiedzę związaną z projektowaniem oraz budową
jachtów. Program zawiera bardzo dużą liczbę godzin
praktycznych, z których większość kładzie nacisk na
umiejętności wykorzystywania w projektowaniu jachtów
oprogramowania komputerowego. Treść studiów zawiera
również elementy komputerowej wizualizacji jachtu dla
projektu ofertowego, a całość uzupełniona jest zajęciami
z nowoczesnych technologii wytwarzania kadłubów z tworzyw sztucznych (we współpracy z Instytutem Polimerów
ZUT w Szczecinie). Wśród wykładowców znajdują się
cenione osobistości ze świata żeglarskiego, jak np. Eugeniusz Ginter, czy Zbigniew Zbroja.
- Studenci uczą się głównie projektowania jachtów
żaglowych i motorowych, zarówno w zakresie jachtów
turystycznych, jak i regatowych. Do tej pory nie podejmowaliśmy tematyki projektowania wielkich żaglowców, choć
nie wykluczamy rozwoju kierunku w tę stronę. W zakresie
zainteresowania są również katamarany, a także inne jednostki pływające, np. typu houseboat czy deski windsurfingowe z hydrofoilami – mówi dr hab. inż. Andrzej Banaszek, kierownik Zakładu Projektowania Jachtów i Statków.
Studia na tym kierunku istnieją już od 2011 roku.
- Pomysł otwarcia kierunku stacjonarnego budowa
jachtów narodził się już kilka lat temu, jako studia międzykierunkowe: oceanotechnika – inżynieria materiałowa. Od
roku 2012 studia te uruchomione zostały jako odrębny
kierunek: budowa jachtów. Pierwsi absolwenci już opuścili
naszą uczelnię – wyjaśnia dr Banaszek.
Równolegle na uczelni trwa nabór na studia podyplomowe
z zakresu projektowania jachtów i pływających jednostek
sportowych. Ten kierunek działa od 2013 roku, co oznacza,
że odbyły się już cztery edycje. Te studia cieszą się bardzo
dużym zainteresowanie, nie tylko wśród osób, które
ukończyły studia techniczne, ale też reprezentujących takie
zawody jak np. prawnik, architekt czy lekarz. Zakład Projektowania Jachtów i Statków działa w strukturze Wydziału
Techniki Morskiej i Transportu. Aktualnie trwa rejestracja
elektroniczna, a drugi nabór będzie trwał do 26 września.
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POLSAILING Z NOWĄ ENERGIĄ
T: KLAUDIA KRAUSE

Optymist i windsurfing – w tych klasach
ponad tysiąc dzieci z całej Polski
rozpoczęło przygodę z żeglarstwem.
W czerwcu ruszyła piąta edycja PolSailing,
czyli Ogólnopolskiego Programu Edukacji
Żeglarskiej. Tym razem bez tytularnego
sponsora jaki była Energa SA.

PolSailing to największy w Polsce, kompleksowy program wsparcia i popularyzacji żeglarstwa. Bezpośrednimi odbiorcami tej części programu
są uczniowie szkół podstawowych. Program jest realizowany w ośmiu
ośrodkach w klasie Optimist (Szczecin, Gdynia, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław, Pszczyna, Kraków) oraz pięciu w windsurfingu (Sopot,
Gdańsk, Poznań, Kalisz, Warszawa). W każdym z ośrodków w zajęciach
bierze udział 100 dzieci w klasie Optimist (dziewczęta i chłopcy w wieku
7-10 lat) oraz 50 w windsurfingu (9-12 lat).
Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej do tej pory prowadzony
pod szyldem ENERGA Sailing, w tym roku powrócił pod nową nazwą –
Polsailing 2017.
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- W tym roku wycofał się sponsor, choć my z programu nie rezygnujemy. Program był doskonały i nie jest to tylko moje zdanie. Potwierdzali to sami pracownicy Energi, którzy uznali, że z marketingowego
i PR-owego punktu widzenia sprawdzał się znakomicie. Zadecydowały
inne czynniki, o których niezręcznie mi głośno mówić. Być może nie
wszystkie personalia osób działających w związku odpowiadały firmie
– mówił prezes PZŻ, Tomasz Chamera.
Energii już nie ma. W tym roku program wsparcia i popularyzacji żeglarstwa powstał przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Czy
zmieni się jego profil?
- Tegoroczna, nieco odmieniona formuła programu nastawiona jest
z jednej strony na kontynuację dotychczasowych działań, z drugiej na
rozwój, a przede wszystkim dalszą współpracę z Okręgowymi Związkami Żeglarskimi i klubami w zakresie upowszechniania żeglarstwa.
Działania promocyjne i dystrybucja sprzętu w ilości ok. 250 żagli klasy
Optimist, pozwoli nam dotrzeć z programem do kolejnych regionów –
podkreśla Tomasz Chamera.
To już piąta odsłona programu. W 2017 roku zajęcia żeglarskie trwają
od 26 czerwca do 2 września.
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HYDROFOILEM NA
BORNHOLM
T: KLAUDIA KRAUSE

Kitesurferzy z WKS Grzybowo dokonali historycznego
przepłynięcia z Polski na Bornholm, ustanawiając nowy rekord
żeglarski na tej trasie. Polakom udało się to zrobić w 5 godzin!

BORNHOLM

BORNHOLM
CROSSING

SŁUPSK

KOŁOBRZEG

GDAŃSK

Pomysł przepłynięcia na Bornholm nie jest czymś nowym.
Wielu deskarzy o tym mówiło, ale
tylko raz dokonali tego windsurferzy z Mielna. Do tej pory żaden
kitesurfer nie podjął się tego
wyzwania, tym bardziej na hydroskrzydłach. Próby przepłynięcia
podjęło się trzech kitesurferów
z WKS Grzybowo, nieformalnego
klubu tworzonego przez grupę
przyjaciół dzielących tę samą
pasję. Marek Rowiński, Adam
Michalski oraz Przemysław
Korbanek przepłynęli ponad 100
kilometrów przez środek Bałtyku
aż na duńską wyspę Bornholm
w 5 godzin.
- Udało się, mimo trudniejszych
warunków niż się spodziewaliśmy! To wielki sukces i wielka
radość. Tym bardziej w takich
warunkach, gdzie fale sięgały
4 metrów, a RIBy walczyły, aby
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nie zrobić salta przy naszej
prędkości (śmiech). Na plaży
feta, był szampan, przemowy,
czerwone dywany i wywiady
– komentuje Marek Rowiński,
inicjator projektu. - Crossing
planowaliśmy już od paru lat,
ale brakowało nam albo kasy,
albo motywacji, albo czasu.
O pomyśle usłyszała Dorota Kulig z Burco Development Polska
i zniknęły brakujące elementy,
a teraz postawiliśmy kropkę
nad „i” – dodaje.
Kitesurferzy, przy okazji ustanowili rekord, bo byli pierwszymi
śmiałkami, którzy na „latawcach"”
zdecydowali się na taki krok.
- Liczymy, że próby bicia tego
rekordu staną się regularnym
wydarzeniem żeglarskim na naszym wybrzeżu – podsumowuje
Marek Rowiński.
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WIRTUALNY SPŁYW WISŁĄ
T: KLAUDIA KRAUSE

Już niedługo, każdy na świecie będzie mógł odbyć wirtualny rejs po
Wiśle. To wspólny projekt Google i WWF.

Technologia Street View to już nie tylko samochód przemieszczający się po mieście. Przez 15 dni zespół WWF sfotografował blisko
300 km rzeki w 3 krainach wiślanych, na 5 wyjątkowych odcinkach,
aby pokazać wyjątkowe fragmenty pięknej i naturalnej Wisły.
Koryto rzeki Wisły obejmuje łącznie 54 obszary chronione: 22
obszary Natura 2000, 18 rezerwatów, 5 parków krajobrazowych,
5 obszarów chronionego krajobrazu, 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy, 3 użytki ekologiczne. Akcja rozpoczęła się na środkowym biegu Wisły, czyli w Warszawie i okolicach, na odcinku Góra
Kalwaria - Warszawa - Modlin. Przez tą część odcinka przepłynął
aktor Marcin Dorociński - ambasador fundacji WWF. Kolejny
odcinek to Smolice – Kraków, gdzie znajduje się najpiękniejszy
krajobrazowo i kulturowo fragment Wisły, w sercu którego leży
klasztor w Tyńcu. Ostatni z fotografowanych odcinków to Włocławek - Toruń w krainie dolnej Wisły, gdzie znajdują się obszary
Natura 2000: siedliskowe Włocławska i Nieszawska Dolina Wisły
oraz ptasi Dolina Dolnej Wisły.

Wisła była fotografowana przez zamontowany na łodzi plecak Google Trekker. Dzięki 15 aparatom skierowanym w różnych kierunkach
możliwe było wykonanie panoramicznych ujęć rzeki w promieniu
360 stopni. Takie rozwiązanie sprawia, że wirtualny rejs jest bardzo
rzeczywisty, a oglądający mapy Street View może poczuć się jak
podczas prawdziwego spływu rzeką. Fotografie pięknej i dzikiej rzeki
Wisły już za kilka tygodni wzbogacą bazę Google Street View, dzięki
temu każdy, na całym świecie, kto skorzysta z map będzie miał
okazję zobaczyć krajobrazy Wisły.
- Zdjęcia Street View to nie tylko fotografowanie miast czy wirtualne
wycieczki po obiektach muzealnych, to również uchwycenie piękna
natury. Dzięki temu Mapy Google stają się internetowym atlasem
i przewodnikiem po świecie o niemal nieograniczonych możliwościach. To najlepsze narzędzie do pokazania całemu światu jak piękne
rzeki mamy w Polsce i szansa, aby zachować ten wyjątkowy widok
dla kolejnych pokoleń - komentuje Piotr Zalewski z Google Polska.
Akcja jest kolejną inicjatywą na cześć królowej polskich rzek, będącą
kontynuacją największej ekologicznej kampanii na świecie Godzina
dla Ziemi WWF, która w tym roku w Polsce poświęcona była właśnie
Wiśle. Rok 2017 został bowiem ogłoszony na mocy uchwały sejmu
Rokiem Rzeki Wisły. Każdy dorosły Polak może podpisać się pod
petycją przeciwko jej dewastacji na stronie www.godzinadlaziemi.pl.

fot. Sebastian Kobus / WWF

- Projekt Street View ma pokazać Polakom wyjątkowe na skalę
Europy piękno królowej polskich rzek i przekonać, że powinniśmy
zachować ją w obecnej postaci. Podczas rejsów fotografowaliśmy zarówno dzikie fragmenty rzeki, wyspy i siedliska ptaków,
jak również odcinki zmienione przez działania człowieka, które
zniszczyły naturalne piękno rzeki. Chcemy uzmysłowić wszystkim,
że Wisła bezpieczna, to właśnie ta pozostawiona w swoim własnym,
w niewielkim stopniu uregulowanym korycie, a także dać możliwość

wirtualnego spływu Wisłą miłośnikom rzek na całym świecie - mówi
Przemysław Nawrocki z Fundacji WWF Polska.
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MISTRZYNIE
ŚWIATA W 470!
T: KLAUDIA KRAUSE

Agnieszka Skrzypulec z Irminą Mrózek Gliszczyńską zdobyły
w Salonikach złoty medal żeglarskich mistrzostw świata. To
największe osiągnięcie w polskiej historii klasy 470!

- Nie mogę uwierzyć, że wyprzedziłyśmy utytułowaną
Hannah. Podziwiam ją. To świetna zawodniczka, wiele
razy miałam okazję ją obserwować, starałam się od niej
uczyć, a teraz jesteśmy przed nią. To jest niesamowite
uczucie – skomentowała Agnieszka Skrzypulec.

Złote medalistki żeglowały bardzo równo przez całe
regaty, w których rywalizowało 60 załóg. Spośród
12 rozegranych wyścigów tylko w trzech były poza
podium - trzy razy zajmowały drugie miejsca i sześciokrotnie trzecie. Przystępując do sobotniego wyścigu
medalowego miały już szesnaście oczek przewagi nad
wiceliderkami, co oznaczało że srebro mają już zapewnione. W decydującym rozdaniu zajęły siódme miejsce
i sięgnęły po upragnione złoto. Srebrny medal zdobyły
Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre, a brąz Słowenki
– Tina Mrak i Veronica Makarol.
24

Złoto dla Polski jest ogromnym sukcesem, ale już
sam medal mistrzostw świata bez względu na kolor
byłby historycznym wynikiem, ponieważ jeszcze nigdy
w historii tej imprezy żadna polska, żeńska załoga klasy
470 nie stanęła wcześniej na podium. Warto zaznaczyć,
że dla Irminy były to dopiero trzecie zawody po ponad
półrocznej przerwie w pływaniu. Była ona spowodowana operacją kontuzjowanego kolana i rehabilitacją.
- Mimo długiej przerwy wróciłam do łódki jeszcze
silniejsza. Po siedmiu miesiącach bez żeglowania byłam
bardzo skoncentrowana, aby walczyć na Morzu Egejskim
o podium - stwierdziła Irmina.
lipiec - sierpień 2017
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ŻEGLARSKA PODSTAWÓWKA
T: KLAUDIA KRAUSE

Trymowanie sprzętu, żeglarska teoria, przepisy regatowe – to tylko
niektóre dziedziny jakie będą poznawać uczniowie Szkoły Podstawowej
Mistrzostwa Sportowego. Nowa placówka rusza od września
w Gdańsku. Nabór trwa.
Nowa szkoła wystartuje z trzema programami edukacyjnymi: „Mały Sportowiec dla klas 1-3”, gdzie dziecko nauczy
się pływania, bądź pogłębi już nabyte umiejętności, a zaraz
na początku roku, wykwalifikowana kadra wskaże do jakich
sportów wodnych wychowanek jest najbardziej predysponowany: żeglarstwo, kajakarstwo, a może wioślarstwo? Następnie uczniowie w klasach 4-5 przystąpią do programu
„Sport - Pierwszy Start”, gdzie trenerzy, będą dbali o rozwój
wybranego sportu wyczynowo. Będzie to nie tylko doskonalenie umiejętności, ale także czas sportowej rywalizacji,
czyli uczestniczenie w zawodach sportowych. W klasach
6-8 wychowankowie będą uczyli się już pod kierunkiem
trenerów współpracujących z reprezentacją Polski. W ten
sposób, metodą systematycznych kroków mały sportowiec
w ciągu ośmiu lat ma przeobrazić się w „mistrza sportu”.
Co dalej? Młodzi sportowcy mogą kontynuować pracę nad
umiejętnościami w VI Liceum Ogólnokształcącym w klasie
mistrzostwa sportowego.
Jeżeli chodzi o żeglarstwo to na początek powstaną trzy
dziesięcioosobowe klasy o profilu żeglarskim. W klasach
pierwszej i czwartej dzieci będą trenowały na Optimistach,
a w klasie siódmej na łódkach L’Equipe, po czym przesiądą
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się na Lasery i 420. Szkoleniem zajmą się nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerów żeglarstwa.
- Od dawna myśleliśmy o utworzeniu takiej szkoły, a teraz,
przy udziale klubu sportowego AZS AWFiS i Miasta Gdańsk,
udało się ten plan zrealizować. Zebraliśmy już odpowiednią
liczbę osób, aby otworzyć klasy 1, 4 i 7. W kolejnych latach
powstaną pozostałe brakujące klasy: druga na bazie pierwszej, nowa pierwsza itd., aż wreszcie będziemy mieli pełen
przekrój wszystkich klas. Mam wielką nadzieję, że tak się
stanie. Oprócz standardowych przedmiotów nauczania klasy
sportowe będą miały dodatkowo 16 godzin WF, w tym aż 12
godzin żeglarstwa tygodniowo – zapowiada Piotr Komola,
trener sekcji Optymist.
Jak będzie wyglądała nauka w klasach żeglarskich? Poza
„tradycyjnymi” przedmiotami dzieci będą uczyły się żeglarskiej
teorii, trymowania sprzętu, przepisów regatowych, meteorologii, czy aerodynamiki, a na treningi jeździły do Narodowego
Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich.
Nowa szkoła powstaje w ramach Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 6.
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ZWYCIĘŻYŁA
WSPÓLNA
TOŻSAMOŚĆ
Długo czekałam na okazję do napisania dla W Ślizgu! felietonu, który
od początku do końca będzie dotyczył żeglarstwa. Szukałam jakiegoś
wydarzenia, które pozwoli mi połączyć żeglarstwo i psychologię w inspirujący sposób. Byłam przekonana, że znajdę „to coś” gdzieś w żeglarstwie olimpijskim. Absolutnie nie spodziewałam się, że regatami,
które zainspirują mnie do napisania takiego tekstu będzie 35. edycja
Pucharu Ameryki.
Od lat powtarzam, że w sporcie, gdy umiejętności techniczne i przygotowanie motoryczne zawodników funkcjonują na podobnym poziomie, bardzo często o sukcesie decyduje aspekt psychologiczny, czyli
przygotowanie mentalne. Przykład na to, jak istotną rolę w osiągnięciu
mistrzostwa sportowego odgrywa tak zwana „głowa” mieliśmy już
w trakcie poprzedniej edycji America’s Cup. Choć do dziś uważam, że
bardziej to załoga Deana Barkera nie wytrzymała wagi rywalizacji, niż
Oracle Team USA dokonał cudu, wyraźnie widzieliśmy, ile dla końcowego sukcesu znaczy umiejętność radzenia sobie ze stresem i narastającą, ogromną presją. Powtórzę jednak, że nie spodziewałam się, że
w tegorocznej, 35. edycji Pucharu Ameryki zobaczę tak silny kontekst
psychologiczny. Tak silny, a jednocześnie podstawowy, o którym wielu
trenerów, zawodników i osób zarządzających sportem często zapomina. Siłę zespołu.
Na dyspozycję startową, na tak zwane wykonanie, wpływa składowa
wysiłku i zasobów wszystkich zawodników. Budowanie zespołu to długotrwały proces, w który zaangażowane są wszystkie osoby pracujące
w zespole i dla zespołu. Jednocześnie to pewnego rodzaju fundament,
który pozwala na skuteczne realizowanie procesu szkoleniowego.
I dążenie do mistrzostwa sportowego, o czym czasami chyba zapominamy. To baza, która pozwala na stworzenie odpowiedniego klimatu
motywacyjnego i nastawienia. W sytuacji kryzysowej, w której na próbę
wystawiane są umiejętności poszczególnych zawodników, to siła zespołu często „dźwiga” wynik.
Właśnie zespołowość, spójność drużyny i ogromna motywacja zawodników zwróciły moją uwagę w tegorocznym Pucharze Ameryki. Można
to poczuć z taką siłą właściwie tylko w załodze Emirates Team New
Zealand. Dla Nowozelandczyków żeglarstwo to sport narodowy, a regaty America’s Cup to prawdziwe święto. Narodowa tożsamość i głęboko zakorzenione marzenie zawodników są ogromną siłą. Dają też
przestrzeń do dużej jakości w wymienności zadań i bardzo skutecznej
komunikacji. Warto zwrócić uwagę na parę Peter Burling & Blair Tuke.
Znając się tak dobrze, tak intuicyjnie współpracując w klasie 49er przenieśli wszystko, co najlepsze na pokład katamaranu AC 50.
Peter Burling to zresztą fenomen, o którym mogłabym napisać osobny
felieton. Warto jednak podkreślić, że poziom komunikacji i wzajemnego
zrozumienia w Emirates Team New Zealand funkcjonuje na dużo wyższym poziomie, niż przeciętny. Z kilku powodów. Zespół jest spójny pod
26

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

kątem tożsamości, a pomiędzy zawodnikami wytworzyła się doskonała atmosfera. To z kolei sprzyjało dążeniu do wspólnego celu, pod jedną
banderą i z tymi samymi emocjami. Kluczowe okazały się być: zgranie,
uzupełnianie się, wykonywanie konkretnych zadań (przypisanych do
funkcji w zespole). Więź pomiędzy członkami załogi widoczna była od
pierwszego wyścigu do ostatniego momentu świętowania sukcesu.
Wspólna i spójna tożsamość daje niebywałą siłę i tworzy fundament,
na którym można budować pozostałe komponenty, które przyczyniają
się do osiągnięcia mistrzostwa. Najpierw tworzymy bowiem mistrzowskie nastawienie, potem klimat motywacyjny. Następnie ustalamy cele.
Warto zwrócić uwagę na ten obszar, szczególnie w dobie dynamicznego rozwoju technologii, która na dobre zagościła w światowym żeglarstwie. W mojej ocenie nadal, a może dziś tym bardziej, konieczna jest
praca nad klimatem w zespole, komunikacją i spójnością. To wspaniale, że tak duże wydarzenia sportowe ciągle nam o tym przypominają.
W końcu tu kryje się często duch sportu.
lipiec - sierpień 2017
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SOPOCKI KLUB
ŻEGLARSKI

OGŁASZA NABÓR
DO NOWO POWSTAŁEJ SEKCJI

KITE & SURF

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ

Z ASPIRACJAMI DO WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA
SPORTU DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROFESJONALNYM
SZKOLENIU W PIERWSZEJ TEGO TYPU SEKCJI
KLUBOWEJ W POLSCE.
SZKOLIMY I TRENUJEMY DBAJĄC
O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI
I MŁODZIEŻY, NASZYM CELEM JEST WYCHOWANIE
POPRZEZ SPORT, CZYLI KITE & SURFING.
W PROGRAMIE ZAJĘĆ M.IN: DOSKONALENIE
PŁYWANIA NA DESKACH TYPU TWIN TIP, KTEFOIL,
SURFING, TRENINGI FUNKCJONALNE, ZAJĘCIA
Z METEOROLOGII, BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE,
PODSTAW TECHNIKI I TAKTYKI REGATOWEJ.
PRZYGOTOWUJEMY DO STARTU
W ZAWODACH I REGATACH. SZCZEGÓLNIE
ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ URODZONĄ W LATACH
2000-2003, KTÓRA MA SZANSE RYWALIZOWAC
W IGRZYSKACH MŁODZIEŻOWYCH W BUENOS AIRES
W 2018R W KONKURENCJI TTR ORAZ
W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W TOKIO 2020
W KONKURENCJI SURFING.
TRENINGI PROWADZI TRENER KADRY POLSKI

TOMEK JANIAK

ODWIEDŹ NAS NA NASZYM PROFILU
I ZOBACZ JAK TRENUJEMY:
FACEBOOK.COM/AKADEMIAKITESURF

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ORAZ ZAPISY:
TOMEK JANIAK 601615574
KITERACING1@GMAIL.COM

JEŚLI CHCESZ, ABY TWOJE DZIECKO ROZPOCZĘŁO NIEZWYKŁĄ PRZYGODĘ
Z KITE I SURFINGIEM, ZAPRASZAMY!

Sopocki Klub Żeglarski
Ergo Hestia Sopot

PATRON MEDIALNY

T E M AT Z O K Ł A D K I / K R Ó L O W E K A J TA

KRÓLOW
T: KLAUDIA KRAUSE I MICHAŁ STANKIEWICZ

Kajt w Polsce jest kobietą, mówią zgodnie
trzy najlepsze polskie kitesurferki – Karolina
Winkowska, Helena Brochocka i Kasia Lange.
28
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T E M AT Z O K Ł A D K I / K R Ó L O W E K A J TA

Środek lata, Chałupy, helska mekka kitesurferów. Na termometrze 23
kreski, z głośników wydobywają się
delikatne basy, z jednej strony leniwe słońce nieśmiało pokazuje swoje
prawdziwe oblicze, lekko wyłaniając się zza białych kłębów chmur,
a z drugiej nadciąga granatowa chmura burzowa… Wtedy pojawia się on!
Najbardziej pożądany, mocny, ciepły
powiew wiatru, który przynosi zapach
nadziei i radości. Na spocie robi się
gęsto, kolorowa surferska mozaika
rusza do kempingów i bez wahania
wskakuje w pianki. Drzewa zaczynają
szumieć, co chwila ktoś przebiega
na plażę i pompuje kajta, o dziwo,
większa część to dziewczyny. Na zatoce kolorowy zawrót głowy, białe,
zielone, pomarańczowe, niebieskie,
żółte latawce zaczynają pojawiać się
na niebie. Wtem nagle coś przykuwa
naszą uwagę, trzy postaci, po chwili
dostrzegamy długie włosy. To dziewczyny, które swoją techniką wyraźnie
odznaczają się od pozostałych. Skaczą
i fruwają, wydaje się, że nic nie jest
w stanie ich zaskoczyć. To one, Karolina, Hela i Kasia – dziewczyny, które
stworzyły pierwszy kobiecy festiwal
kitesurfingu.
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THE QUEEN OF HEL
Tydzień przed gdyńskim Opener’em, w Chałupach odbył się równie
ciekawy festiwal – The Queen of Hel, który tworzą wyłącznie kitesurferki, dla kitesurferek i kobiet po prostu zainteresowanych kajtem.
Tegoroczne edycja to 40 uczestniczek, 4 dni treningów na wodzie,
porady od ekspertów z dziedzin fizjoterapii, fitnessu oraz psychologii sportu. To także zabawa i babskie pogaduszki, a wszystko
pod okiem trzech czołowych liderek świata: Katarzyny Lange (Nobile Kiteboarding), Heleny Brochockiej (Liquid Force Kites) oraz
trzykrotnej mistrzyni świata w konkurencji freestyle, Karoliny Winkowskiej (Slingshot).

- Naszym celem było zorganizowanie eventu skierowanego do dziewczyn
w każdym wieku, w czasie którego mogłyby dowiedzieć się więcej o sporcie, podszkolić swoje umiejętności oraz poznać inne kitesurferki z całego
kraju - tłumaczy Katarzyna Lange, współorganizatorka festiwalu. - Trening
w damskim towarzystwie pozwala na utrzymanie motywacji na wodzie,
wzajemne wspieranie się oraz kobiece podejście do dyscypliny obecnie
zdominowanej przez mężczyzn. My same od paru lat razem jeździmy
po świecie, wspólnie trenujemy i startujemy w międzynarodowych zawodach. Tymczasem pływających Polek jest całkiem sporo, wiele z nich
pojawi się właśnie na półwyspie. Stąd warto je integrować.
Festiwal skierowany jest do wszystkich dziewczyn zainteresowanych kitesurfingiem. Zarówno tych nie wiedzących jeszcze, co

W Polsce zawody
są skierowane tylko
do profesjonalnych
kitesurferów
i dziewczyny, które
pływają prawo
- lewo nie mają
możliwości wziąć
w nich udziału.
My im taką szansę
stworzyłyśmy
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to za sport i dopiero chcących go poznać oraz już tych pływających. Dlatego do Chałup przyjechały dziewczyny na różnych
stopniach zaawansowania - od takich, dla których The Queen of
Hel oznaczał pierwsze zetknięcie ze sportem, po zawodniczki
startujące w pucharze Polski. W tym roku – oprócz prezentacji i testów sprzętu uczestniczki mogły się także wytańczyć –
w trakcie koncertu Bass Astral x Igo, który mocno rozbujał tłum
pierwszego dnia, czy też podczas Aloha Polish Hawaii, czyli
imprezy w kostiumach inspirowanych Hawajami. Było też wieczorne oglądanie damskich filmów kiteboardingowych. Zwieńczeniem festiwalu był wyścig o tytuł The Queen of Hel i nagrodę
główną, czyli o nowiutką deskę. Tytuł królowej Helu przypadł
19-letniej Alinie Ungeheuer.
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- W Polsce zawody są skierowane tylko do profesjonalnych kitesurferów i dziewczyny, które pływają na zasadzie prawo - lewo nie mają
możliwości wziąć w nich udziału. My im taką szansę stworzyłyśmy
– opowiada Karolina Winkowska. - Dzięki temu zyskały doświadczenie, którego na co dzień raczej, by nie zdobyły. Festiwal z edycji na
edycję niesamowicie się rozwija. W tym roku do wygrania były aż
cztery deski, ufundowane przez głównych sponsorów. To bardzo
wartościowe nagrody, na miarę najlepszych zawodów w Polsce. Od
zeszłego roku bardzo dużo dowiedziałyśmy się o naszych polskich
kitesurferkach, czego oczekują i wiemy, że dziewczyny chcą pływać
właśnie z dziewczynami. Nasz festiwal to dla nich idealne miejsce
dla integracji, do dzielenia pasji, czy pierwszych ślizgów. Kolejna edycja na pewno się odbędzie, bo feedback jest naprawdę pozytywny.
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HELENA
BROCHOCKA
Rocznik: 1991

- Pierwsze lekcje kajta wzięłam
w 2008 roku. Od tego czasu pływałam tak plus/minus 2 tygodnie
w roku. Na poważniej trenować zaczęłam dopiero po napisaniu matury w 2010, wtedy wybrałam się
z Karoliną Winkowską (znamy się
od dziecka) do Brazylii. Wcześniej
był też tenis, balet, jazda konna, łyżwiarstwo figurowe, tak naprawdę
żaden sport nie sprawiał mi trudności. Dopiero kajt, mówiąc przewrotnie, naprawdę nie miałam do tego
talentu, ale jestem fighterką, więc
sama postanowiłam rzucić sobie
kłodę pod nogi w postaci kajta i jak
widać wyszło mi to całkiem dobrze
(śmiech) – opowiada Helena.
Swoje pierwsze zawody - mistrzostwa Europy w 2011 roku
we Włoszech z ramienia Kite
Tour Europe (KTE), czyli zawody
nieco niższej rangi i niższym poziomie niż tour światowy PKRA,
zakończyła na 5 miejscu. Z kolei
rok później zakwalifikowała się
już do walki o tytuł PKRA World
Tour, tym samym rywalizując
z najlepszymi zawodniczkami na
świecie. Rok 2012 ukończyła na
10 miejscu w światowym rankingu. Gdzie jest teraz?

Urodziła się i dorastała w Warszawie. Od 7 roku życia dużo czasu spędziła w polskich
górach, gdzie trenowała zawodniczo narciarstwo alpejskie. Trwało to dobrych kilka lat,
kończyła z dobrymi wynikami w Polsce, ale również za granicą, wielokrotnie stawała
na podium, jednak w wieku 17 lat ze względu na zbyt mocne obciążenie kolan, musiała
zrobić chwilową przerwę. Do narciarstwa jednak już nie wróciła, bo na horyzoncie pojawiło się coś innego. W 2008 roku tata zapisał ją na pierwszą lekcję kitesurfingu i tak
już zostało. Co ciekawe, zaczynała na Rodos. Dwa lata później wystartowała w swoich
pierwszych zawodach.
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- W 2015 roku nabawiłam się kontuzji kolana, więc automatycznie
przez 8 miesięcy byłam wyłączona z treningów. Jednak przez ten
czas skończyłam studia, przez
resztę 2016 roku dochodziłam do
formy, każdego triku musiałam
uczyć się od nowa. W tym roku
zajęłam się sprawami medialnymi, skupiam się głównie na tworzeniu kontentu do magazynów,
sesjach zdjeciowych i filmowych,
wyjazdach testowych, szkoleniach czy konsultacjach. Chciałabym wystartować, ale nie wiem
jak wszystko się potoczy. Być
może dołączę do Karoliny i razem
będziemy się ścigać w Kite Park.
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DLACZEGO KOBIETY?
Według PZKITE kiteboarding wymyślono w V wieku
p.n.e. w Chinach. W Europie po raz pierwszy w 1826
roku użyto latawca do napędu. W Polsce kitesurfing
pierwszy boom przeżywał pod koniec lat 90., wtedy
zaczęły pojawiać się pierwsze szkółki i nastąpił jego
gwałtowny rozwój, który poniekąd trwa do dziś. Jedno jest pewne, to sport, który dostarcza niesamowitej
dawki niezapomnianych wrażeń, ekscytuje, inspiruje
i co ciekawe, od pewnego czasu jest coraz bardziej
popularny wśród kobiet. Według obiegowych opinii,
kobiety stanowią tylko 10% w społeczności kitesurfingowej na świecie. Czy podobnie jest w Polsce?
- Myślę, że w Polsce pływa bardzo dużo kobiet
i z roku na rok widać znaczną poprawę w frekwencji. U mnie w szkółce proporcje są następujące: 40 % kobiet i 60 % mężczyzn, a gdy cofniemy się kilka lat wstecz kobieta na spocie była
naprawdę rzadkim zjawiskiem. Teraz powoli robi
się to normalne – uważa Kasia Lange.
Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę hasło „kobiety
i kitesurfing”, czytamy: „sport dla osób dowolnej
budowy i kondycji, wystarczy trochę techniki, nie
trzeba spektakularnych fizycznych przygotowań,
resztę robią siły natury”. Kitesurfing faktycznie jest
sportem technicznym, niewymagającym wielkiej
siły fizycznej, co dla kobiet, które z natury są nieco
słabsze od mężczyzn, daje sporo możliwości.
- Sama jestem najlepszym przykładem – nie należę do najwyższych, ale przez swoją technikę
na kajcie wzbudzam respekt u facetów – mówi
Karolina Winkowska. - Kobiety wbrew pozorom
szybciej uczą się pływać, bo nie podchodzą do
tego siłowo, tylko z głową. Faceci często zaciągają bar do siebie, przez co generują większą moc,
potem się wkurzają, walczą i szarpią się z kajtem.
Dziewczyny z kolei kombinują jak to zrobić żeby
się nie namęczyć i żeby było bezpiecznie. Rekompensują siłę techniką, przez co często wygląda to
lepiej stylowo i technicznie – dodaje Helena.
Sporą różnicę też widać w wykonywaniu trików.
- Dziewczyny mają zupełnie inny styl pływania,
my wszystko rozkładamy na czynniki pierwsze.
Jak pójdziemy do chłopaka zapytać jak się robi
konkretny trik to słyszymy: „no płyniesz, wyskakujesz, kręcisz się i lądujesz”, a jeśli zwrócisz
się do kobiety to usłyszysz: „uginasz nogę, kajta
ustawiasz sobie w ten sposób, ciało tak, aby był
większy zamach, a jak się wybijesz to przestaw
kajta w powietrzu” – my każdy trik robimy krok
po kroku, różnymi metodami. Kajt to nie kwestia
siły, ale finezji, która jest mocną stroną kobiet –
podkreśla Winkowska.
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KAROLINA
WINKOWSKA
Rocznik: 1990

Z pochodzenia warszawianka,
z wyboru obywatelka świata,
która od kilku lat nieustannie udowadnia, że w świecie
kitesurfingu nie ma sobie
równych. Wielokrotna triumfatorka pucharu Polski, 7 x
mistrzyni Polski, 3 x mistrzyni
świata! Pierwsze mistrzostwo
zdobyła w wieku 22 lat i nadal
utrzymuje się w ścisłej czołówce. W zeszłym roku wygrała
słynne Triple-S, czyli najbardziej
prestiżowe zawody w kiteboardingu, a miesiąc temu na tych
samych zawodach stanęła na
trzecim stopniu podium. Swoją
przygodę z kitesurfingiem zaczęła w 2004 roku.
- Pierwszych lekcji udzielił mi
tata, byłam wtedy przywiązana do niego sznurkiem, żeby
nie odlecieć. To właśnie tego
dnia zapalił się ogień w moich oczach. Przez 7 lat z rzędu
byłam w top 3, ale nigdy nie
pierwsza, w dodatku w 2011
roku przyplątała mi się kontuzja kostki, ale paradoksalnie po
kilku miesiącach pływałam tak
samo jak wcześniej – opowiada Karolina.
2012 rok to przełomowy sezon,
wówczas Karolina wygrała 3
ostatnie przystanki pucharu
świata PKRA i zdobyła swoje
pierwsze mistrzostwo świata.
W ostatnim czasie postanowiła
jednak spróbować swoich sił
w pucharze świata na przeszkodach, czyli Kite Park League.

36

- Już ponad rok trenuję Kite Park. To podobne do freestyle’u, te same predyspozycje, ten sam
sprzęt, tylko zamiast z krawędzi płaskiej wody, wybijam się ze skoczni. Startowałam w freestyle’u przez 12 lat, osiągnęłam praktycznie wszystko, a na przeszkodach dopiero się uczę, jest tyle
nowości! Poza tym to chyba teraz najbardziej dynamiczna dyscyplina w kajcie – przeszkody
są blisko brzegu, więc i zjawiskowość się zgadza. W tym roku w KPL odbędzie się 6 eventów
pucharu świata (USA, Rosja, Anglia, czy Filipiny), podczas gdy we freestyle’u odbył się zaledwie
jeden event i póki co na więcej się nie zapowiada. Zmieniłam dyscyplinę z powodu zamieszania
wokół freestyle’u i sądzę, że była to jedna z moich najlepszych decyzji – podsumowuje Karolina.
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POLKI CZY POLACY?
Choć kitesurfing w Polsce uprawia kilkadziesiąt tysięcy osób, z czego w dalszym
ciągu większą cześć stanowią mężczyźni,
to jednak ten sport należy do tych nielicznych, w których to kobiety osiągają znacznie większe sukcesy na arenie międzynarodowej. Przykład? Wszystkie trzy bohaterki
zaliczyły start w pucharze świata we freestyle’u.

Kobiety wbrew
pozorom szybciej
uczą się pływać,
bo nie podchodzą do
tego siłowo, tylko
z głową.

- Był taki moment, gdy w pierwszej dziesiątce rankingu pucharu świata znalazły się cztery polskie dziewczyny – Karolina Winkowska, Asia
Litwin, Wiktoria Rosińska i ja. Wówczas zaczęły się pojawiać pierwsze
artykuły, że Polska to czołowy przedstawiciel kitesurferek na świecie –
mówi Helena.
Faktycznie w 2012 roku na hiszpańskiej Fuertaventurze właśnie te
cztery dziewczyny uplasowały się w czołowej piątce po pierwszej
eliminacji! Wówczas z pewnością był to największy sukces Polek
w zawodach międzynarodowych.
Warto jednak podkreślić, że kajt nie oznacza jednej dyscypliny, ale
całe ich mnóstwo. Główne dwa kierunki to - freestyle, czyli styl dowolny, gdzie oceniane są triki oraz race, czyli po prostu wyścig. Można
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to porównać do łyżwiarstwa figurowego
i łyżwiarstwa szybkiego. Tu i tu są łyżwy,
ale w każdej z tych dyscyplin chodzi zupełnie o coś innego. Polki specjalizują
się właśnie we freestyle. Chociaż w race
też mamy utytułowaną zawodniczkę
– Agnieszkę Grzymską. Poza race i freestyle jest więcej konkurencji, ale te dwie
dominują.

W 2020 roku kitesurfing ma znaleźć się jako 11 dyscyplina żeglarska
na letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio. Nie wiadomo jednak jeszcze dokładnie w jakiej konkurencji. Faworytem jest kiteracing. Także
dziewczyny mimo, że uprawiają freestyle wskazują właśnie na race.
- Żeby zorganizować zawody potrzebujemy wiatr o prędkości 15
- 16 węzłów, równy i o stałym kierunku, co jest niezwykle skomplikowane organizacyjnie. Myślę, że race byłby odpowiedni, bo do
rozegrania zawodów potrzeba o połowę mniej wiatru. Co jednak
najważniejsze wyścig jest bardziej obiektywny dla widza, wygrywa po prostu ten, kto szybciej dopłynie. We freestyle’u wszystko jest subiektywne, są jurorzy i tak naprawdę ciężko spisać
konkretne wytyczne, uzasadnić, który trik jest lepszy od drugiego – tłumaczy Helena. - Freestyle to nie tylko sport, ale także
sposób życia. Narzucenie pewnych norm i kanonów, które są
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KASIA LANGE
Rocznik: 1986

Pochodzi z Władysławowa.
Dwukrotna i obecna Mistrzyni
Polski w Kiteboardingu w kategorii Freestyle, zawodniczka
Pucharu Świata PKRA (5. miejsce PKRA Germany 2014) oraz
właścicielka szkoły kitesurfingu
Kite Crew na kempingu Chałupy
6. Swoją przygodę z kiteboardingiem zaczęła 9 lat temu.
- Nie od zawsze marzyłam
o tym, żeby zostać sportowcem i podążać tą drogą. Studiowałam coś zupełnie innego
– finanse i controlling przedsiębiorstw na Uniwersytecie
Gdańskim. Zaczęłam pływać na
desce, bo poznałam chłopaka,
który był instruktorem kitesurfingu. Razem wyjechaliśmy do
Egiptu, a sportu spróbowałam
przy okazji. Szybko okazało się
– zabrzmi to nieskromnie – że
mam do tego talent. Nauka
zajęła mi może trzy godziny
– wszystko przychodziło mi
bardzo szybko, błyskawicznie
opanowywałam tricki, w lot
łapałam to, co widziałam u innych – naśladowałam kolegów,
znajomych „riderów”. Było to dla
mnie o tyle łatwe i przyjemne, że
postanowiłam się temu oddać
w całości – zrobiłam kurs instruktorski, a kiedy doszłam do
pewnego poziomu, zaczęłam
startować w zawodach – mówi
Kasia.

38

W zawodach startuje od 2011 roku. W międzyczasie powstała też szkółka kitesurfingu Kite
Crew (www.kitecrew.pl), która teraz cieszy się dużym uznaniem w środowisku. Kasia trenuje
praktycznie cały rok, głównie w Brazylii i w Chałupach, to jej dwa ulubione spoty. W kiteboardingu najbardziej lubi różnorodność tego sportu (możliwość pływania freestyle w wiązaniach, wysokich lotów podczas mocnych sztormów, surfowania po falach, jeżdżenia po
przeszkodach) i podróże, dzięki którym poznaje świat oraz trenuje i pozostaje w formie.
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Dziewczyny mają
zupełnie inny styl
pływania, my
wszystko rozkładamy
na czynniki pierwsze.

obecne przy igrzyskach olimpijskich,
w postaci sprzętu, zasad, reguł, jest
zbyt dużą ingerencją. Kiedy chcesz
włożyć freestyle w rubryczki, to
wszystko zamienia się trochę w gimnastykę, akrobatykę sportową, którą
nie jesteśmy. To jest sport, w którym wyrażasz siebie, masz pomysł,
styl, jest tyle bardzo subiektywnych
elementów w tej dyscyplinie, że tak naprawdę ciężko byłoby to
posegregować w jasne, jednoznaczne kategorie, czy kryteria do
oceny – kontynuuje Helena.

- Nie mówiąc o tym, że osoby, które zazwyczaj uprawiają freestyle
albo kitepark po prostu nie chciałyby być na igrzyskach. A o to już
nikt nas nie pyta – dodaje Karolina. - Są sporty, które idealnie nadają się pod igrzyska jak na przykład lekkoatletyka, i są też takie,
które na igrzyskach kompletnie tracą sens. Uprawiamy freestyle,
jeździmy w specyficzne miejsca i tak naprawdę podporządkowywanie się pod wymagania olimpijskie, zastosowanie się do pewnych zasad, jak np. start na takim samym sprzęcie, zupełnie nie
ma sensu. Spójrzmy chociażby na surfing, który wszedł do igrzysk.
Surfing nie będzie rozgrywać się na falach, w najlepszych warunkach, w naturalnym środowisku, ale na basenie. Przecież to nie ma
nic wspólnego z rzeczywistością. Wsadzenie surferów do basenu
to zmiana sportu. Osoby szanowane w surfingu uważają, że to najgorsza decyzja dla ich sportu, podejrzewam, że podobnie, a nawet
gorzej odbiłoby się to na freestyle’u.
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BEZPIECZNY
CZY EKSTREMALNY?

W powszechnej opinii panuje pogląd,
że kitesurfing to sport nie tylko ekstremalny, ale i niebezpieczny. Każdy wypadek jest mocno nagłośniony, choć statystycznie wcale nie jest ich więcej niż
w innych dyscyplinach. Dziewczyny za
wszelką cenę starają się zmienić opinie o kajcie. Przyznają, że kiedyś
było trudniej, ale dzisiaj to już sport całkowicie bezpieczny.

- Początki faktycznie były zupełnie inne. Nie było systemów bezpieczeństwa, latawce rzeczywiście były bardzo prymitywne, ludzie uczyli się sami,
nie było standardów, licencji, czy szkółek – wyjaśnia Karolina. - Myślę, że
to taka łatka z przeszłości, bo dzisiaj kitesurfing jest zupełnie bezpieczny
i raczej nie ma nic wspólnego ze sportem ekstremalnym. W przypadku
pływania amatorskiego, zdecydowanie nie jest to sport urazowy. Kajta
uczą się zarówno 8-letnie dzieci, jak i 70-letni dziadkowie – opowiada.
- Ja z kolei uważam, że są dwa ekstremalne przykłady kitesurfingu.
Po pierwsze, latawiec sam z siebie potrafi wygenerować bardzo
dużą moc, więc jeżeli nie wiesz jak go użytkować, to po prostu tego
nie rób. Tak samo jak nie sadza się dziecka za kierownicą mówiąc:
masz, teraz jedź. Druga rzecz dotyczy już osób mocno zaawansowanych. Uprawiają freestyle, wypinając się w powietrzu z dużą
mocą i prędkością, faktycznie zaczyna to być ekstremalne – dodaje Kasia Lange.
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Kajt to nie
kwestia siły,
ale finezji,
która jest
mocną stroną
kobiet.

- Podstawą bezpieczeństwa w kajcie
jest po prostu wyobraźnia i zdrowy
rozsądek. Zanim zrobisz cokolwiek
musisz się zastanowić jakie będą
tego konsekwencje. Ludzie boją się
wszystkiego czego nie rozumieją,
tak jak zjawisk paranormalnych,
a wydaje mi się, że większość właśnie nie rozumie jak działa kajt, bardzo często słyszę pytanie od ludzi,
którzy nie znają tej dyscypliny: „Jak
to robisz, że nie odlatujesz?” – Nie
odlatuję, bo się nie da! – mówi z kolei Helena.
Jak zapewniają dziewczyny, widowiskowość zupełnie nie świadczy
o poziomie ekstremalności. Kitesurfing jest jednak sportem szczególnym, bo umożliwia szeroki zakres
aktywności nie tylko na wodzie, ale
również na lądzie (landkiting), czy
śniegu (snowkite). Na pierwszy rzut
oka niedostępny i nieposkromiony,
przy bliższym poznaniu staje się
cudownie posłuszny.
Stylizacja: seeyou Boutique
al. Zwycięstwa 245/2 • Gdynia Orłowo • +48 515 252 522
www.e-seeyou.pl
www.facebook.com/seeyouGdynia
Wizaż: Małgorzata Sołoducha
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- Kitesurfing nie jest trudny, szczególnie dla kobiet. Dlatego wszystkie panie i nie tylko zapraszamy na
Hel! – mówią zgodnie dziewczyny.

lipiec - sierpień 2017

\

W ŚLIZGU!

LUDZIE / RADEK KOBUS

#FALE
#REFLE

42

lipiec - sierpień 2017

\

W ŚLIZGU!

RADEK KOBUS / LUDZIE

Radek Kobus

EKSY
W ŚLIZGU!

/

lipiec - sierpień 2017

43

LUDZIE / RADEK KOBUS

- W dzień obserwowałem
morze i walkę z falami,
wieczorem słuchałem opowieści
wypalonych słońcem fighterów.
Miałem swoje epizody z kajtem,
ale szybko zorientowałem
się, że moim zadaniem jest
uchwycenie na płótnie ich
namiętności do wody – mówi
Radek Kobus, artysta, który
przenosi fale na płótno.
TEKST: KLAUDIA KRAUSE

RADEK KOBUS
urodzony w 1978 roku w Częstochowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Macieja
Świeszewskiego oraz aneks w pracowni prof.
Marii Targońskiej i dr Roberta Florczaka w 2006
r. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką
oraz instalacjami i działaniami dźwiękowymi. Od
roku 2002 rezydent Kolonii artystów na terenach
stoczni gdańskiej, od 2009 r. prowadzi pracownie
w budynku Dyrekcji Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w wielu wystawach w Polsce i Kanadzie. Tematyką jego obrazów jest często natura, oddziaływanie światła na żywioł wody (cykl obrazów
„Fale i refleksy”) oraz tematy związane z ludzką
podświadomością i marzeniami sennymi.

44

lipiec - sierpień 2017

\

W ŚLIZGU!

RADEK KOBUS / LUDZIE

W ŚLIZGU!

/

lipiec - sierpień 2017

45

LUDZIE / RADEK KOBUS

Skąd pomysł na cykl „Fale i refleksy”? Dlaczego akurat fale
zdecydowałeś się przedstawiać na płótnie? Masz styczność z surfingiem?
Przez wiele lat w sezonie windsurfingowym przebywałem
w Dębkach i na Helu, gdzie organizowałem obóz muzyczny:
"Dub Sound Camp", więc siłą rzeczy obracałem się w środowisku surferów. W dzień obserwowałem morze i ich walkę
falami, wieczorem słuchałem opowieści wypalonych słońcem
fighterów. Miałem swoje epizody z kajtem, ale szybko zorientowałem się, że moim zadaniem jest uchwycenie na płótnie
ich namiętności do wody. Rozumiałem to i potrafiłem uwiecznić pędzlem ten dynamizm. Moje miejsce było przy płótnie.
Patrząc na obrazy można odnieść wrażenie, że nie do końca chodzi tu o samą naturę?
Dokładnie jest tak jak mówisz. Nawet nie zawsze chodzi
o same cechy natury. Na przykład we wspomnianej serii
„Fale i Refleksy” to abstrakcyjne zapisy wibracji światła. Rożne zachowania światła na tafli wody, jego nieregularność,
różne blaski i odbicia zaczęły mnie frapować. Obrazy związane ze światłem na wodzie, które są wycięte ze swojego naturalnego kontekstu, stają się abstrakcyjne i nie muszą być
odczytywane jako natura. Za każdym razem, jak obserwowałem podobne zjawisko, to czułem, że to jest coś niezwykłego,
że tu zachodzi jakaś magia.
Skąd czerpiesz inspiracje?
Natura jest dla mnie silnym źródłem inspiracji, staram się odkrywać rzeczy ukryte w najprostszych przedmiotach, które światło
odsłania naszym oczom. Świat, który nas otacza jest cudowny,
wystarczy się zatrzymać na chwilę i popatrzeć, chociażby na
drzewa i liście tańczące na wietrze i skąpane w słońcu.
Kto najczęściej kupuje twoje dzieła?
Mam różnych klientów, którzy mają różne potrzeby. Niektórzy
zamawiają obraz i chcą mieć konkretny temat. Wtedy to jest
zlecenie, w które nie angażuję zbyt wiele moich emocji. Oczywiście nadaję temu tworowi swój styl, czasem jest to typowa
dla malarstwa nowoczesnego lekkość i świeżość i powiedzmy
sobie szczerze: „to się sprzedaje”. Tacy są na przykład moi zleceniodawcy zza zachodniej granicy. Najbardziej lubię klientów,
którzy wybierają moje obrazy, bo identyfikują się z emocją,
którą chcę ludziom sprzedać. Są to ludzie, którzy np. lubią podróże i w podróżach znajdują ukojenie i ucieczkę przed szarą
rzeczywistością. Widok energicznie skręcającej się fali, tryskający, błękitny refleks przekazuje im energię, której doznali
podczas jednego ze swoich energetyzujących wypadów. Seria
„fale i refleksy” spotkała się z dużym entuzjazmem ludzi, którzy
odnaleźli sens życia w sportach wodnych, jest to ich zawód
lub pasja. Co ciekawe, ludzie związani z biznesem szczególnie
doceniają ten żywioł. Patrzenie na wodę i jej bezkresny horyzont daje im spokój i pokorę.
Do cyklu została stworzona specjalna ścieżka dźwiękowa,
czemu miał służyć ten zabieg?
To zapis nagrań plenerowych, a dokładnie dźwięki wody, które zostały tak przetworzone w studiu, żeby podkreślić abstrakcyjną i odrealnioną stronę tych obrazów.
Na początku roku twój cykl został przedstawiony na wernisażu w sopockiej Siatce, teraz prace dostępne są w Saatchi
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Art., w jednej z największych na świecie internetowych galerii sztuki.
To wielki sukces. Czujesz się spełniony?
Powiem tyle: największe spełnienie dają mi chwile spędzone nad płótnem i możliwość malowania, a kolejne sukcesy są budujące i działają
jak motor do pracy.
Czy w świecie, w którym żyjemy, mam tu na myśli przede wszystkim
schematyczność i konsumpcjonizm, ciężko tworzyć?
Żyjemy w świecie, w którym dostęp do informacji i wiedzy jest praktycznie nieograniczony. Internet i jego zasoby są źródłem inspiracji. Dla
twórczych i otwartych umysłów to wspaniały czas, gdy o tym myślę to
przychodzi mi na myśl epoka Odrodzenia. Widząc tyle różnych światów
czasem trudno mi się sprecyzować i skupić na jednym temacie czy
technice, jednak w tworzeniu dla mnie najważniejszy jest sam proces
- ta magiczna chwila, w której nie odczuwam upływu czasu, nic poza
farbą, płótnem i mną mnie nie istnieje. W zasadzie właśnie dlatego maluję, bo jest to dla mnie jedno z piękniejszych doznań.
Zamiłowanie do rysowania i malowania wykazywałeś już w najmłodszych latach? Należałeś do tych szczęśliwców, którzy od razu wiedzieli
w jakim kierunku chcą pójść?
Już jako dziecko miałem lekkość w przelewaniu na papier kształtów
i ich przestrzenności. Moją pasję zaczęły pielęgnować mama i babcia,
które zawsze z dużym ożywieniem podchodziły do moich rysunków,
pokazywały je gościom i wieszały z całym ceremoniałem na ścianie.
Czułem wtedy, że robię coś ważnego i że robię to dobrze. Gdy miałem
pięć lat babcia zaczęła ustawiać dla mnie kompozycje martwej natury. W szkole zacząłem być już bardziej cwany i wykorzystywałem tą
umiejętność. Byłem lubiany, dziewczyny prosiły mnie żebym malował
im rysunki na zajęcia plastyczne.
lipiec - sierpień 2017
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Ktoś kiedyś powiedział też, że bez błędu nie ma rozwoju
i trzeba sobie czasem pozwolić na to, żeby coś nie wyszło.
Zgodzisz się z tym czy jesteś raczej perfekcjonistą?
Proces twórczy jest pełen frustracji przeplatanej z euforią. To
rozległa sinusoida. W malarstwie błąd jest kwestią kompletnie subiektywną. Bardzo często jest tak, że pracuję nad obrazem dwa miesiące, żeby go potem całkowicie zamalować.
Traktujesz malarstwo nie tylko jako pasję, ale przede
wszystkim jako pracę? Czy może odwrotnie?
Nie znam nikogo kto by w pracy przesiadywał tak długo
i zapamiętale, często zapominając chociażby coś zjeść
(śmiech), a więc zdecydowanie pasja. Sprzedaż obrazów
to jakby skutek uboczny, często jest wybawieniem, gdy obraz absorbuje zbyt wiele emocji. Ludzie odwiedzają studio,
w którym maluje i czasem ratują dany obraz przed kolejnymi
zmianami lub całkowitym zamalowaniem. Proces twórczy
jest ucieczką, ukojeniem, bo wchodzi się do innego świata,
ale jest też źródłem frustracji.
Co robisz, gdy nie malujesz?
Maluję dźwiękiem. Jeżdżę na rowerze uzbrojony w rejestrator dźwięku i nagrywam szelest lasu, głosy ptaków
i wody. Zabieram potem te „kolory natury” do mojego studia nagraniowego i komponuję ścieżki dźwiękowe, które są później dopełnieniem mojej wizji przy wystawach.
Oprócz tego zajmuję się wieloma gatunkami muzycznymi, tworzę utwory od podstaw, zapraszam wokalistów
i zespoły. Fotografuję też, aby zatrzymać emocje, które
posłużą mi potem do obrazów.
Czyli props od małego! Wyczytałam, że zajmujesz się nie tylko
malarstwem, ale też grafiką, instalacjami i nagrywaniem dźwięków. Co było najpierw?
Dorastałem w czasach, gdy ciężko było o plakaty czy koszulki swoich idoli. To był dobry czas na rozwój artystyczny bo plakaty, które robiłem czy
wspomniane koszulki z wizerunkami zespołów punkrockowych czy metalowych miały swój niezły, podwórkowo-szkolny rynek zbytu. W tamtych
czasach to było dodatkowe kieszonkowe. W ten sposób stawiałem pierwsze kroki w arkanach grafiki i uczyłem się syntetyzowania graficznego.
Podwórkowy artysta kreślący na koszulce logo Slayera albo portret
Zacka de la Rocha – chyba nie mogło być lepiej!
W tamtej chwili raczej nie (śmiech)! Dźwięk też zawsze był dla
mnie istotny, muzyka od zawsze towarzyszyła procesowi malowania czy rysowania. W poruszaniu się po świecie obrazu i dźwięku operuje się podobnymi określeniami jak: barwa, przestrzeń,
tonacja, cień. Takie myślenie spowodowało zainteresowanie się
kreowaniem dźwięków i kupnem pierwszych syntezatorów, i tak,
15 lat temu stworzyłem studio nagraniowe w słynnej Gdańskiej
Kolonii Artystów. 9 lat temu wszystkie pracownie przeniesiono
do budynku dyrekcji i do dziś moje studio stanowi dla mnie przestrzeń do swobodnego wypowiadania się.
Patrząc na Twoje dzieła, nasuwa się jedno - przekraczasz schematy.
Przekraczanie schematów to rozwój. Jak dowodzi historia sztuki wszystko, co wykraczało poza swoje granice z początku spotykało się z kpiną
czy agresją, by potem stać się czymś, co zapisze się w historii i spowoduje
lawinę zmian w tradycyjnym postrzeganiu. Jak ktoś kiedyś powiedział:
„Człowiek pokorny przystosowuje się do świata, niepokorny przystosowuje świat do siebie. Stąd wszelki postęp bierze się od tych drugich”.
W ŚLIZGU!
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Jednym słowem, nie marnujesz czasu! Nad czym obecnie
pracujesz?
W tej chwili krystalizuje sie materiał dźwiękowy, który finalnie wejdzie na płytę „Fluktuacje”. Jest to mój autorski projekt,
w których wszystkie utwory tworze od podstaw. Domykam
także rozmowy dotyczące wystaw, które jak wiadomo zwykle są planowane z dużym wyprzedzeniem.
Ostatnie pytanie już nie jest związane z twórczością,
ale rzeczą zdecydowanie przyziemną, czyli kasą. Jako
osoba żyjąca ze sztuki jak oceniasz kondycję rynku
sztuki współczesnej?
Żyjemy w erze kompletnego konsumpcjonizmu. Ludzie
mają coraz więcej wyrafinowanych potrzeb. Chcemy ładnie mieszkać, bywać, latać po świecie, otaczać się ładnymi przedmiotami. Patrzymy na jakość. Jeśli masz w domu
ekspres do kawy za 10 tysięcy, nie możesz powiesić
w salonie wydruku z Ikei w antyramie. Kupowanie sztuki
zaspokaja też potrzebę duchową. Można to porównać do
inteligentnej rozmowy czy dobrej książki. Kupując obraz
zabierasz do domu unikatową cząstkę kogoś. Przełożenie
na płótno jakiegoś widoku czy osoby, zapamiętanego momentu przechodzi przez oko artysty, przez jego przeżycia
i unikatową osobowość, czyli tysiące filtrów, a więc kupujesz kawałek zagiętej czasoprzestrzeni. Kolejne czynniki,
dla których ludzie kupują obrazy to chęć wsparcia artysty
i biznes, czyli konsumpcjonizm, snobizm i wrażliwość.
Zdecydowanie rynek sztuki w Polsce ma się dobrze.
Dzięki za rozmowę!
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TONY LOGOSZ
główny designer firmy Slingshot
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1

Slingshot jest jedną z wiodących firm, jeśli chodzi o nowe
rozwiązania technologiczne w kiteboardingu. Powszechnie
znany jest już kitefoil, ale skąd wziął się pomysł, aby połączyć
windsurfing z foilem?
Sport, który uprawiamy, tak naprawdę nie do końca nas definiuje,
dlatego postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne produkty, które mogą pomóc w interpretacji sportu w nowy sposób. Mój brat
Jeff i ja uprawiamy windsurfing od 1979 roku, więc sprowadzenie go na ścieżkę biznesową nie było trudną decyzją. Dlaczego?
W ciągu 20 lat wiele się zmieniło, nastąpił niesamowity rozwój
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w wielu dziedzinach, jednak my teraz swoją przyszłość widzimy
właśnie tu, w windsurfingu.

2

Jak wiemy, sam temat foila nie jest nowy, ale w windsurfingu to innowacja, stąd pytanie, czy macie jakieś obawy
wprowadzając ten produkt na rynek czy przeciwnie, jesteście pełni optymizmu?
Jesteśmy optymistami. Jeśli jesteś dobrym windsurferem to wbrew
pozorom możesz nauczyć się pływać na foilu znacznie szybciej niż
na kajcie. Jednak rozpoczęcie nauki z masztem o standardowych
wymiarach, jest prawdziwym wyzwaniem, dlatego wprowadziliśmy
kilka długości masztów, które można wymieniać w zależności od
49
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zaawansowania. Proces uczenia zaczyna się od krótkiego masztu,
gdzie amator czuje się po prostu bezpieczniej, przy czym od samego początku daje on możliwość bardziej agresywnego podejścia. Najważniejsze to pokonać wewnętrzne obawy, które tkwią
w naszych głowach. Stopniowe zwiększanie długości masztu
eliminuje strach, dlatego jesteśmy naprawdę pozytywnie nastawieni co do tego projektu.

3

Niezależnie od dyscypliny: kite, surf, wake, windsurfing czy
SUP, foil jest obsługiwany przez jeden, ten sam system?
Zgadza się. Hover Glide to aluminiowa platforma foila, która jest
całkowicie modułowa. W praktyce oznacza to, że jeśli posiadasz
jednego folia, wystarczy zmienić tylko podstawę, aby perfekcyjnie
pracowała zarówno dla kite’a, surfa, wake’a, windsurfingu czy SUPa.
W skrócie: system jest modularny, co oznacza, że można mieszać
i dopasowywać części, niezależnie od wybranego sportu.

4

Jak dobrze rozumiem wystarczy jeden foil dla każdego rodzaju sportu. Jak wpadłeś na ten pomysł?
Prowadzimy platformę internetową, aby dowiedzieć się jak
najwięcej o foilingu. Nazywa się Foil-Academy.com Kiedy
zarejestrujesz się, zapytamy, do jakiego sportu zamierzasz
wykorzystywać sprzęt. Byliśmy zszokowani tym, że większość ludzi pragnie wykorzystać foila w więcej
niż jednym sporcie. Ma
to sens, ponieważ gdy
nauczysz się foilować,
siłą rzeczy zostajesz
foilerem, więc zaadaptowanie go do innych
sportów jest już łatwe.
Poszliśmy za ciosem
i stworzyliśmy modułową koncepcję, która
pozwala na swobodny
wybór i zaoszczędzi
klientowi nie tylko czasu,
ale także pieniędzy.

5

Twój asortyment
produktów
jest
spory, sześć modeli desek windsurfingowych
i dwa rodzaje foili. Czy nie lepiej było zacząć od jednego modelu
i sprawdzić, czy jest to skuteczne?
Faktycznie, można mieć takie wrażenie, ale w ciągu ostatnich trzech
lat dowiedzieliśmy się praktycznie wszystkiego co dotyczy foili, zaczynając od innowacji produktu, wydajności, kończąc na trwałości.
Jestem pewny sukcesu, ponieważ mamy najlepszy rekord testowy.
Jeśli chodzi o wydajność tego sprzętu, obecnie jest wyprzedany, ale
w niedługim czasie ponownie trafi do sprzedaży. Feedback jest pozytywny, a my naprawdę bardzo podekscytowani!

ne są z aluminium obrabianego ze stopu tytanowego. W produktach używane są najlepsze włókna węglowe o wysokim współczynniku sztywności. To ważna sprawa. Włókna węglowe nie są równe,
a mniej sztywne materiały nie oferują takiego samego poziomu
wydajności. Wybieranie foili o najwyższej jakości jest trudne, ponieważ wszystkie mają tendencję do posiadania czarnego koloru,
a co gorsza wszystkie są sprzedawane jako karbon! Nieźle, co?
Oto wskazówka. W Chinach obecnie nie ma topowych foili karbonowych o wysokiej jakości. Istnieje wiele "przeciętnych", warto więc
zapytać, gdzie produkowany jest twój foil, mimo wszystko póki co,
warto celować w produkty europejskie.

7

Jak długo testowałeś foile przed wprowadzeniem ich
do produkcji?
Testowanie to kluczowy punkt. W tej sytuacji jest to ciekawa historia.
Badaliśmy nasze folie w kite’cie od ponad 3 lat. Foile windsurfingowe od 2 lat. Na pozór to długi okres czasu, ale w tym przypadku nie
do końca. Dlaczego?
Foil w windsurfingu
jest czymś nowym.
Firmy wchodzące
na rynek i projektujące foile dostarczają
prototypowe deski
swoim „eksperckim”
testerom, którzy co
prawda są ekspertami windsurfingu, ale
raczkującymi foilerami. Innymi słowy,
firmy testują swoje
produkty na początkujących! Ot co, taki
paradoks. Początkujący nie korzystają
z nich w krytycznych
warunkach,
przez co nie stawiają ich na granicy wytrzymałości. Z biegiem czasu jak testerzy się poprawiają,
wymagania dotyczące masztu, skrzydeł i kadłuba
wzrastają, w miarę użytkowania części zaczynają
się wyginać i pękać. W rzeczywistości windsurfing
jest najbardziej wymagającym sportem do foilowania. Planowaliśmy rozpocząć naszą produkcję
ostatniej jesieni, ale wstrzymaliśmy prace, ponieważ pewne części
wymagały większej trwałości. Znaleźliśmy brakujący element i teraz produkt jest trwały i bezpieczny. Z czasem rynek zweryfikuje
sprzęt, patrząc na inne oferowane produkty czujemy, że idziemy
we właściwym kierunku.

8

6

Wprowadziłeś do internetowego świata tzw. Foil Academy.
Jak to działa? Każdy może dołączyć?
Foil Academy to naprawdę ciekawa inicjatywa. To kopalnia wiedzy
dotyczącej foila! Znajdziesz tam odpowiedzi na pytania: jak ich używać, dlaczego są zaprojektowane w taki, a nie inny sposób. Oprócz
tego to też świetne miejsce, aby dowiedzieć się jak dobrać odpowiedni sprzęt. Jeśli zarejestrujesz się (za darmo) i przejdziesz przez
cały kurs, zdobędziesz potężną dawkę wiedzy. Dostępne są kursy
na Kite, Wake, Windsurfing, a teraz także SUP i Surf. Nie pozostaje
nic innego, jak korzystać!
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Jakich materiałów używasz do produkcji foili?
W przypadku Hoverglide używamy karbonowego skrzydła,
a kluczowe elementy produkowane są z najwyższych stopów aluminium. Można to łatwo sprawdzić odbijając dwa kadłuby o beton.
Jeden będzie brzmieć głucho, a drugi zadzwoni. Ten, który wyda
dźwięk jest znacznie trwalszy. Wszystkie pozostałe części wykona-
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SEZON KITE&WIND
W PEŁNI!
Tak naprawdę sezon sportów wodnych
w Polsce rozpoczyna się ostatnim
weekendem kwietnia i od tego czasu
nieprzerwanie do pierwszego weekendu
października, można uczyć się kitesurfingu
i windsurfingu w SurfSzkole przy molo
w Jastarni, jednej z najlepszych szkół
sportów wodnych na Półwyspie Helskim.
DLACZEGO
W JASTARNI

DLACZEGO
W SURFSZKOLE

Jastarnia oferuje jedne z najlepszych warunków w Europie do
uprawiania kitesurfingu i windsurfingu z uwagi na największą na
Zatoce Puckiej płyciznę właśnie
na wysokości mola w Jastarni,
która stanowi największy obszar
płytkiej i płaskiej wody aż do 4km
od brzegu, co umożliwia bezpieczne i komfortowe pływanie przy
każdym kierunku wiatru. To jedyny
taki akwen w Polsce.

Szkoła posiada licencję PZKite, a kadrę tworzą tylko licencjonowani instruktorzy, zawodnicy i wykładowcy,
co daje 100% pewność, że zajęcia
prowadzone będą profesjonalnie.
W ofercie szkoły znajdują się kursy
kitesurfingu i windsurfingu na każdym poziomie zaawansowania, kursy instruktorskie, a także kursy windsurfingu przygotowane specjalnie
dla dzieci oparte na programie zdobywania tzw. odznak windsurfera.

JAK ZACZĄĆ

W NASZYM OŚRODKU
ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ:

Pierwsze kroki z windsurfingiem
lub kitesurfingiem warto rozpocząć pod okiem doświadczonego
instruktora, mamy wtedy gwarancję bezpiecznej i efektywnej nauki.
Ważne jest także, aby dobrze dobrać program szkolenia biorąc pod
uwagę poziom zaawansowania,
wiek i oczekiwania kursanta. Jeżeli jeszcze nie pływaliście wystarczy zrobić pierwszy krok i zapisać
się na pierwsze zajęcia, można to
zrobić przez stronę internetową
www.surfszkola.pl, telefonicznie
pod numerem +48 602392237 lub
bezpośrednio w biurze szkoły przy
molo w Jastarni.

W ŚLIZGU!
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✓ wypożyczalnia i przechowalnia
sprzętu windsurfingowego,
✓ centrum testowe North Kiteboarding, latawce i deski wave 2017,
✓ WOO sensory do pomiaru wysokości skoków na kite,
✓ dwa surfshopy,
✓ dwupoziomowa restauracja z tarasem widokowym z którego można obserwować zatokę i najlepsze
na półwyspie zachody słońca.
Kitesurfing i windsurfing to idealna forma aktywnego spędzania czasu nad
wodą dostępna w zasadzie dla każdego, wystarczy zrobić ten pierwszy krok.
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PŁYWAJĄCE MIASTO
Jego budowa pochłonęła około 700 milionów euro. Na pokład zabiera blisko 4 tys.
pasażerów, których obsługuje prawie 1,5 tys. członków załogi. Statek Norwegian
Getaway zawinął do portu w Gdyni. Dzięki firmie Tanierejsowanie.pl mieliśmy okazję
go zwiedzić.
Statek Norwegian Getaway liczy sobie 325 metrów długości i jest jednym
z największych wycieczkowców na
świecie. O skali tego pływającego miasteczka niech świadczy fakt, że łączna
masa farb zużytych do malowania statku (przy budowie) to ok. 300 t, natomiast łączna długość kabli ułożonych
na statku wynosi 2154 km, a łączna
długość rurociągów, to ok. 400 km!
Wyjątkowa oferta kabin i apartamentów na Norwegian Getaway robi wrażenie. Na statku znajduje się 2014 kabin,
w tym 59 studio dla singli i 42 kabiny dla
niepełnosprawnych, 962 kabin z prywatnym balkonem, 246 apartamentów
(każdy z balkonem), 42 ekskluzywne
apartamenty Haven, 20 kabin Family Villas oraz 72 apartamentów
z bezpośrednim dostępem do SPA.
Część rozrywkowa usytuowana jest na dwóch pokładach. Goście
mogą udać się do Aquaparku z pięcioma zjeżdżalniami, saunami
i basenami, (jest także Aquapark dla dzieci), SPA, komory solnej, galerii sklepów, kawiarenki internetowej, czy kompleksu sportowego
52

z parkiem linowym, trasą do joggingu,
siłownią i pełnowymiarowym boiskiem
do koszykówki, polem do minigolfa
i stołami do ping ponga.
Dla młodszych - klub młodzieżowy
Entourage oraz dwupoziomowy klub
dla dzieci - Splash Academy. Na pokładzie znajduje się także 30 restauracji, liczne bary, biblioteka, galeria, kino,
teatr, klub jazzowy z muzyką na żywo,
kasyna, dyskoteki. Spragnieni mocniejszych wrażeń mogą korzystać
z platform widokowych wychodzących poza obręb wycieczkowca.
Norwegian Getaway należy do linii
Norwegian Cruise Line. Oferta rejsów tym statkiem znajduje się na
stronie Tanierejsowanie.pl. Do października statek kursować będzie
w regionie norweskich fiordów i Europy Północnej i zawijać będzie
do takich miast, jak Kopenhaga, Warnemunde, Tallin, St. Petersburg, Helsinki, Nynashamn, Pod koniec października rozpoczyna się
okres rejsów między USA a Karaibami, z przystankami w Meksyku,
Hondurasie i Belize.
lipiec - sierpień 2017
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PRZEŁOMOWA APLIKACJA
DLA WODNIAKÓW

T: KLAUDIA KRAUSE

Podpowiada gdzie przycumować,
zrobić szybkie zakupy czy zjeść obiad,
ostrzega przed nadchodzącą ulewą
i silnym wiatrem, pokazuje najkrótszą
drogę do celu, a wszystko bez
konieczności zasięgu sieci komórkowej
– polska firma NaviSail stworzyła
innowacyjną aplikację nawigacyjną dla
żeglarzy.

przodu, która pozwoli nam bezpiecznie pływać po wodach śródlądowych w Polsce – mówi Dominik Lewandowski, szef spółki NaviSail.
NaviSail powstało przy współpracy z Akademią Marynarki Wojennej
i Uniwersytetem Gdańskim, a jej opracowanie trwało ponad trzy lata.
- Sporo czasu zajęła nam praca nad autorskimi algorytmami do nawigacji, testy oraz przygotowania do wprowadzenia rozwiązania na rynek. Byliśmy zdeterminowani, by stworzyć produkt, który wyróżniałby
się jakością i użytecznością - podkreśla Dominik Lewandowski.
Koncept był rozwijany pod skrzydłami funduszu zalążkowego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT).

Aplikacja NaviSail to inteligentna mapa krajowych wód. Znajdziemy
w niej ponad 20 tys. km szlaków wodnych, ponad 50 tys. przydatnych obiektów na wodzie i w pobliżu brzegu, takich jak porty, mariny,
restauracje, stacje paliw czy sklepy. Aplikacja przekazuje również
szczegółowe informacje dotyczące aktualnej prognozy pogody.

- Dobry pomysł i pasja w podejściu do realizacji tego pomysłu są
kluczowe w rozwoju firm. W NaviSail twórcami aplikacji są osoby
aktywnie pływające po polskich akwenach. To daje wyjątkową autentyczność, która w biznesie jest kołem zamachowym wielu udanych przedsięwzięć – dodaje Piotr Nędzewicz z PPNT.

- Możemy wyznaczyć sobie szczegółową trasę, jakimi wodami dopłynąć do danego miejsca. Ciekawą funkcją jest działanie offline, gdy
na wodzie szukamy ciekawego miejsca, restauracji, pubu czy sklepu,
możemy go wyszukać w bazie, którą mamy na telefonie, nie musimy
się martwić o to, czy mamy internet, na wodzie bywa z tym różnie. Podobnie jest z pogodą, mamy szczegółową pogodę na 72 godziny do

Aplikacja NaviSail przeznaczona jest na systemy mobilne Android
i iOS, można z niej korzystać na tabletach i telefonach komórkowych.
Twórcy gwarantują użytkownikom możliwość przetestowania aplikacji
- przez pierwsze 24 godziny można korzystać z niej za darmo. Trzy dni
kosztują 29,99 zł, natomiast za abonament na cały rok trzeba zapłacić
129,99 zł. NaviSail można już pobierać z Google Play i App Store.
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NOWY OCEANIS
NA 30. URODZINY
T: KLAUDIA KRAUSE

Stocznia Beneteau
z okazji 30 rocznicy
powstania firmy ogłosiła
premierę nowej generacji
Oceanisa 51.1. Jednostka
zadebiutuje już 1217 września podczas
festiwalu żeglarskiego
w Cannes.

Urodziny to najlepszy moment, aby wprowadzić na rynek coś zaskakującego. Nowa generacja Oceanis 51.1 w kategorii cruiserów
ma wyprzedzić swoją technologią i designem wszystkie popularne
jachty tej wielkości.
- Skorzystaliśmy z naszych doświadczeń, które zebraliśmy przy
wcześniejszych projektach regatowych – „First” i „Figaro”. Tamte
łodzie koncentrują się głównie na aspektach wyścigowych, wykorzystaliśmy to i przenieśliśmy ich wartości do serca jachtu wycieczkowego – mówi Gianguido Girotti, dyrektor ds. Marketingu w Beneteau.
Za projekt odpowiedzialny jest Olivier Racopeau, który wyposażył
jacht w specjalny kadłub. Ma on zapewnić mu większą stateczność
początkową oraz zadbać o lepsze osiągi w żegludze. Oprócz tego
nowy kadłub tworzy dodatkową przestrzeń mieszkalną, co ciekawe,
bez zmiany kształtu dna. Oceanis 51.1 oferuje cztery różne układy
wnętrza, pięć schematów takielunku, trzy rodzaje kilów i 150 opcji
do wyboru spośród 700 możliwych kombinacji. Podział mieszkal-

ny zakłada od trzech do pięciu kabin, z różnym rozlokowaniem
łazienek. W kabinie właściciela znajdzie się łazienka z prysznicem
i toaletą oraz 1,6-metrowe łóżko. Kabiny prysznicowe na rufie będą
obrotowe, dzięki czemu będzie można uchronić pokój przed rozpylaniem wody. Całość wykończona będzie, w zależności od potrzeb,
dębem lub mahoniem.
Ponadto jacht ma być obsługiwany przez zredukowane załogi. Fały
i szoty pociągnięte zostaną do pojedynczych kabestanów umiejscowionych przy stanowiskach sterowania, co pozwoli na dodatkowe wyodrębnienie przestrzeni mieszkalno-jadalnej w kokpicie. Cały
projekt ma być silnie customowy, klienci będą mogli przeorganizować wnętrze wedle swoich potrzeb, a przy tym nie ograniczać się
z kolorystyką.
Beneteau pierwszy jacht żaglowy Oceanis nowej generacji zaprezentuje na festiwalu żeglarskim w Cannes (12-17 września), a zaraz
potem uda się na targi do Southampton i Annapolis.

Długość kadłuba: 15,94 m
Szerokość: 4,80 m
Wysokość masztu: do 23 m
- co pozwala nieść 56 m² grota,
61 m² genuy czy 180 m² genakera

W ŚLIZGU!
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A-CAT

KOT WŚRÓD KATAMARANÓW
T: KLAUDIA KRAUSE

Żeglują na nim takie legendy jak Pete Melvin czy Glenn Ashby.
18 stóp długości, 7,5 stóp szerokości, maksymalnie 13.94 m2 powierzchni żagla
i zaledwie 75 kg – takie są parametry techniczne żeglarskiej formuły 1,
czyli katamaranu A-Class, zwanego też A-Catem.

Każdy, kto interesuje się zaawansowanymi technologiami
w żeglarstwie, prawdopodobnie spotkał się z tą jednostką.
Ważący 75 kilogramów z 9 metrowym masztem A-Cat jest
jednym z bardziej zdumiewających żaglówek na świecie.
Na tych zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie
jednostkach, które żeglują całkowicie nad wodą osiągając
prędkości do 30 węzłów, żeglują wielokrotni mistrzowie
świata, mistrzowie olimpijscy i żeglarze rywalizujący w Pucharze Ameryki.

HISTORIA
W 1956 roku w Anglii powstała „A-Division-Catamaran-Class”, która została założona z ramienia Międzynarodowej
Unii Żeglarstwa Regatowego (International Yacht Racing
Union), dzisiejszego World Sailing, wraz z trzema innymi
klasami: B, C oraz D. Klasa A jest zdecydowanie największą
z nich i należy do najszybszych regatowych jednoosobowych jachtów na świecie. Klasa B szybko przeobraziła się
w inne, zawierające znacznie bardziej rygorystyczne reguły – Tornado i F18. Klasa C rozwinęła się technologicznie
i przekształciła w awangardowe jednostki, które były używane w Małym Pucharze Ameryki. W rezultacie klasa ta
jest wyjątkowo mała, ale nadal utrzymuje swój status jako
jeden z lepszych modeli katamaranu żeglarskiego. Natomiast klasa D tak naprawdę nigdy się nie przyjęła i bardzo
szybko zniknęła z żeglarskiego świata.
A-Class należy do jednej z najstarszych i najbardziej aktywnych klas katamaranu na świecie. Jest to wynikiem bardzo
prostej formuły pomiarowej, która uwzględnia jedynie 4
parametry: długość, szerokość, wagę i powierzchnię żagla.
Dzięki minimalnym ograniczeniom konstruktorskim, od
samego początku pojawiały się i znikały rozmaite projekty katamaranów. Do czasu, gdy RYA, czyli Royal Yachting
Association - prestiżowa brytyjska organizacja żeglarska
działająca od 1875 - postanowiła przeprowadzić pierwsze
próby, aby znaleźć najlepsze projekty w klasach „A” i „B”
i nadać im międzynarodowy status zezwalający na członkostwo w unii (IYRU).

W ŚLIZGU!

/

lipiec - sierpień 2017

57

TECHNOLOGIA

Pierwszy katamaran A-Class zarejestrowany w Australii został zaprojektowany i zbudowany przez Johna Smallmana w 1966 roku, natomiast pierwszy w historii wyścig w tej klasie odbył się w 1967 roku
w Wielkiej Brytanii. Wówczas w Catamaran Club na wyspie Sheppey
projekt Tornado zdobył klasę „B”, natomiast w klasie „A” o najlepszą
konstrukcję rywalizował brytyjski koncern Unicorn przeciwko projektowi Grahama Johnstona, z Australian Australis. Ostatecznie to
projekt Johnstona okazał się lepszy i jednocześnie stał się pierwszą
australijską klasą, która zdobyła międzynarodowy status. Wkrótce
potem powstało stowarzyszenie Australis. Jednak mimo zwycięstwa, większość miłośników A-Class, nawet tych australijskich, wolała, żeby A-Cat pozostał jednostką poddaną bardzo niewielu klasowym
ograniczeniom, nadanym na samym początku przez IYRU i tak pozostało po dzień dzisiejszy.
Teraz jednostki A-Class produkowane są praktycznie na całym świecie:
w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie oraz przede
wszystkim w Europie. Do czołowych producentów należą m.in. DNA
(Holandia), Bimare (Włochy), Nikita (Niemcy) oraz polska firma Exploder.

A-CLASS W POLSCE
W ciągu ostatniej dekady katamarany zaczęły przeżywać swój rozkwit, nie tylko na świecie, ale również w Polsce. O pierwszych A-Catach opowiada Jacek Noetzel, jeden z pionierów katamaraningu, prezes UKS Navigo Sopot, mistrz świata w grupie Masters w 2015 roku
i wicemistrz Europy w 2013 roku.

Kilka lat temu w historii klasy zakończyła się
pewna era. Nastąpił niebywały postęp technologiczny i konstrukcyjny. W 2014 roku w życie weszły foile. Co ciekawe, wówczas całe
mistrzostwa świata wygrał Team New Zealand, tegoroczny zdobywca Pucharu Ameryki. Złoto zdobył Glen Ashby, srebro Blair Tuke,
a podium zamknął Peter Burling. Co świadczy o bardzo wysokim poziomie tej klasy.
- Jedno jest pewnie, regatowy charakter A-Class i duża konkurencja wśród producentów
dają gwarancję ciągłego postępu. Rozglądając się po innych klasach łodzi wielokadłubowych można śmiało powiedzieć, że ta klasa
jest jedną z bardziej zaawansowanych technologicznie. Inne łodzie wielokadłubowe,
a w szczególności monotypy produkowane
przez jednego producenta nie są tak unowocześniane i z upływem czasu stają się po
prostu archaiczne. Pływają na niej najlepsi
zawodnicy na świecie. Dlaczego? Bo można
w niej zastosować praktycznie wszystkie
nowości technologiczne, które istnieją. A my
dzięki Exploderowi jesteśmy w czołówce,
bo mamy możliwość bieżącego testowania
coraz to nowych rozwiązań – podsumowuje
Jacek Noetzel.

fot. Shuttersail.com | Robert Hajduk Sailing & SeaScape Photography

- Klasa A w Polsce pojawiła się na początku 2000 roku. Wówczas kilka
osób rekreacyjnie żeglowało głównie na jeziorach, ale nikt nie startował
jeszcze na imprezach rangi mistrzowskiej. Jakiś czas później w Sopocie pojawił się Marek Żebrowski, który jako pierwszy zaczął pływać na
A-Cat’cie zawodowo. Zaraził mnie do tego pomysłu, dał się przepłynąć,
spodobało mi się. Wcześniej pływałem na Tornado i klasie Open, a to
było zupełnie coś nowego. A-Cat może z pozoru wydawać się łatwą
do prowadzenia jednostką, ale bardzo trudno dobrze na nim żeglować.
To gra na wietrze pozornym. Jednak wracając, zaczęliśmy z Markiem
pływać i z roku na rok dołączało do nas coraz więcej osób i tak w 2009
roku powstało polskie stowarzyszenie A-klasy. W Polsce był wówczas
konstruktor, Maciek Kowalewski z firmy WingFox, który wyprodukował
pierwszego polskiego katamarana międzynarodowej klasy A. To był
mój pierwszy A-Cat. Zaczęliśmy jeździć na regaty mistrzostw świa-

ta i nabieraliśmy doświadczenie widząc jak
powinien wyglądać prawdziwy sprzęt. Po
pewnym czasie do tego wszystkiego dołączył Jakub Kopyłowicz, żeglarz i konstruktor.
Zaczęliśmy stawiać pierwsze próby, by stworzyć konstrukcję godną światowych realiów.
Udało nam się to zrobić w 2013 roku, jak
pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy do Barcelony, gdzie zwodowaliśmy dwie pierwsze,
nieznane dotąd łódki - eXploder A13. Zająłem
wówczas drugie miejsce. Wtedy ustawiła się
kolejka po te łódki, wszyscy chcieli na nich
pływać i tak jest do teraz.
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MISTRZOSTWA ŚWIATA
W SOPOCIE
Pierwszy raz w historii, mistrzostwa świata
katamaranów A-Class odbędą się w Sopocie
(19-26 sierpnia 2017).
- Myślę, że na mistrzostwach pojawi się
co najmniej 100 łódek, a może ich być
nawet 140. Z samej Australii przyjedzie
kilkunastu zawodników, a będą też goście z USA, Argentyny i oczywiście Europy. Wielu z nich to mistrzowie olimpijscy,
zdobywcy Pucharu Ameryki. Po Sopocie
od 19 do 26 sierpnia będą się kręciły
sławy takie jak np.: Mitch Booth – dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich
w klasie Tornado i wielokrotny medalista
mistrzostw świata i Europy, Paul Larsen
– szef i sternik projektu Vestas Sailrocket, najszybszej łodzi żaglowej, do którego należy rekord szybkości wśród jednostek napędzanych wiatrem – 121km/h,
Konstantinos Trigonis – wielokrotny
mistrz świata i Europy w klasie Tornado, czterokrotny olimpijczyk w klasie
470 i Tornado, Adam May - konstruktor
jachtów Pucharu Ameryki, olimpijczyk
IO 2000 w klasie Tornado, wielokrotny
medalista mistrzostw Europy i świata
w klasie Moth, trener Skandia Team GBR
w klasie 2.4 na IO 2008 Paralympics,
Daren Bundock - dwukrotny wicemistrz
olimpijski w klasie Tornado (2000 z John
Forbes, 2008 z Glenn Ashby), siedmiokrotny mistrz świata w klasie Tornado,
trzykrotny mistrz świata w klasie F18,
zdobywca Pucharu Ameryki w zespole
Oracle, coach młodych żeglarzy w ramach Red Bull Youth America’s Cup, czy
aktualny mistrz świata, Mischa Heemskerk – zapowiada Noetzel.
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W Sopocie wystartuje również mocny skład Polaków: Jacek
Noetzel - srebrny i brązowy medalista mistrzostw Europy
oraz czwarty zawodnik mistrzostw świata 2016, Tymoteusz Bendyk - piąty na mistrzostwach świata 2016 i aktualny
mistrz Polski, Marcin Badzio – wicemistrz świata juniorów
i zarazem mistrz świata katamaranów klasy A Classic, Jakub Surowiec – mistrz świata juniorów 2016, zwycięzca
tegorocznych A-class European Spring Championship 2017
na jeziorze Garda.
Większość uczestników mistrzostw świata przybędzie do
Sopotu już 15 sierpnia, aby wziąć udział w otwartych mistrzostwach Polski katamaranów A-Class, które będą próbą
generalną przed mistrzostwami świata.

DANE TECHNICZNE
Minimalna waga: 75 kg (165 lb)
Maksymalna długość: 5.49 m (18 ft)
Maksymalna szerokość: 2.30 m (7.5 ft)
Maksymalna powierzchnia żagla
wraz z masztem: 13.94 sq. m (150 sq ft)
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TRZECI WIEK
HYDROSKRZYDEŁ
T: MICHAŁ STANKIEWICZ

Co ma wspólnego telefon, lądowanie Apollo na księżycu
i hydroskrzydła? Wymyśli je ci sami ludzie. XIX wieczny
wynalazca Aleksander Bell, jako jeden z pierwszych zamontował
hydroskrzydła na swojej łodzi, a Robert Gilruth, który wysłał 25
załogowych misji w kosmos jako pierwszy popłynął jachtem na
foilach. Szturmujące dzisiaj regatowe żeglarstwo hydroskrzydło
wkrótce będzie obchodzić swoje… 120 urodziny.
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L'Hydroptere w locie

L'Hydroptere w locie
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„Monitor”
Gordona Bakera

HD4, łódź Alexandra Bella

Alexander Bell, twórca telefonu
i jeden z pierwszych wynalazców hydrofoila

PIONIERSKIE KONSTRUKCJE HYDROFOILI
W HISTORII ŻEGLARSTWA
1938 Robert Gilruth „Catafoil”, katamaran
1955 Gordon Baker „Monitor”, jednokadłubowiec
1958 William Prior „Gizmo”,
1959 John Morood „Parang”, trimaran
1964 Claude Tisserand „Veliplane”, katamaran
1967 David A. Keiper „Williwow” trimaran
1968 Eric Tabarly „Pen Duick IV”, trimaran
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David A. Keiper i jego trimaran Williwaw
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50 stopowy katamaran pędzi z prędkością blisko 50 węzłów. Na jednym z wiszących nad wodą pływaków widać
sześcioosobową załogę. Za boją katamaran robi szybki
zwrot. Skręt jest tak dynamiczny, że można odnieść wrażenie jakby robił go przy pomocy tajemniczego ręcznego
hamulca. To jednak nie wszystko, po błyskawicznym zwrocie jednostka równie błyskawicznie nabiera prędkości, a jej
dwa pływaki nieustannie unoszą się nad wodą. Po chwili
przecina linię mety. Po wyścigu jednostka zwalnia, a jej
kadłuby zniżają się niczym lądujący samolot, by po chwili
osiąść na powierzchni wody. Tak wyglądały wyścigi tegorocznego finału Pucharu Ameryki, najsłynniejszej imprezie
świata. Wszystko dzięki hydrofoilom, czyli zamontowanym
w kadłubie specjalnym skrzydłom. Jacht unosząc się na
nich niczym wodolot zmniejsza siłę oporu jaki daje kadłub,
dzięki czemu uzyskuje znacznie większe prędkości.

FOILE
NA SŁUŻBIE
T: MICHAŁ STANKIEWICZ

Foil – z oczywistych względów
intrygował też wojskowych. Nie tylko
dobrze uzbrojony okręt, ale i szybki
– to był cel wojskowych laboratoriów
i koncernów.

Dzisiaj hydrofoile wdzierają się do coraz większej liczby
klas. W zakończonych wiosną wokółziemskich Vendee
Globe – miało je aż siedem jednostek. Latają na nich katamarany, są na kajtach, a nawet w… optymiście. Żeglarski
świat oszalał na punkcie foili. Zajęło mu to blisko … 120 lat!

NAJPIERW BYŁ ŚMIGŁOWIEC
I TELEFON
Choć słowo foil robi dzisiaj zawrotną karierę to jego historia
zaczyna się jeszcze XIX wieku. I bynajmniej nie jest związana bezpośrednio z żeglarstwem, ale po prostu łodziami
i lotnictwem. W epoce wielkich odkryć i wynalazków wielu
uczonych łączyło te dziedziny. Jako pierwszego naukowca,
który rozpoczął pracę nad tym czym dzisiaj znamy jako foil
wskazuje się Enrico Forlaniniego, włoskiego wynalazcę.
Ferlanini – jak każdy szanujący się wynalazca XIX wieku
pracował nad wieloma projektami. W 1877 roku opracował
wczesny helikopter napędzany silnikiem parowym. Pojazd

USS Tucumcari

Jak zwykle motorem napędowym do rozwoju tej
dziedziny była wojna. Hitlerowskie Niemcy już 1940
zaprojektowały łódź z foilami. W 1941 roku VS-6, bo
takie nadano jej oznaczenie
– ruszyła na Bałtyk na testy. Okręt nie wszedł jednak
do produkcji. Po wojnie prace na foilami podjęły w zasadzie wszystkie liczące się
marynarki świata.

Robert Gilruth, pierwszy szef kosmicznych
programów NASA i pierwszy człowiek, który użył foila
na swoim jachcie. Doradzał Johnowi Kennedy'emu

W ŚLIZGU!

/

lipiec - sierpień 2017

Najsławniejszym okrętem
na foilach był niewątpliwie
kanadyjski HMCS Bras d’Or.
Jego nazwa pochodziła od
nazwy jeziora Bras d’Or, na
którym to Alexander Bell
prowadził swoje ekspery-

menty. Bras powstał jako
okręt do walki z łodziami
podwodnymi. Miał dwa
systemy napędowe. Gazową turbinę o mocy 25,5
tys. KM do pływania na
foilach i 16 cylindrowego
diesla o mocy 1870 KM
do rejsów na pełny kadłubie. Były też dwa mniejsze
silniki pomocnicze. Okręt
zasłynął dzięki rekordowi
prędkości uzyskując prędkość 117 km/h, co uczyniło
go najszybszym okrętem
na świecie. Trzeba jednak
dodać, że nieuzbrojonym.
Stąd rekord uzbrojonych
okrętów należy do norweskich korwet rakietowych,
które uzyskały wynik 110
63
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km/h. HMCS Bras d’Or służył w latach 1968 – 1971.
Został wycofany pod koniec
1971 roku, gdy rząd Kanady
zmienił całkowicie program
rozwoju marynarki.

Z WIETNAMU
DO STRAŻY
WYBRZEŻA
Z foilami mocno eksperymentowała też amerykańska marynarka wojenna.
Stałym problemem tych
okrętów była jednak ich
awaryjność. W 1963 roku
do służby wszedł USS High
Point, łódź patrolowa z 3
foilami. Służyła aż do marca
1975 roku, kiedy przekazano
ją Straży Wybrzeża. W trakcie jednego z rejsów wybuchła turbina. Straż nie miała
pieniędzy na naprawdę więc
okręt wrócił do marynarki.
W 1980 został wykreślony
z rejestru. Kilkanaście lat
później częściowo zezłomowany trafił w prywatne ręce.
W latach 60. Koncern Boeinga wybudował okręt

PGH-2 nazwany USS Tucumcari. Ta łódź patrolowa rozwijała prędkość 74
km/h i została wyposażona w działko 40 mm, 4
karabiny 12,7 mm oraz 81
mm moździerz. W 1968
roku trafiła do Wietnamu,
gdzie zaliczyła 200 godzin pływania na foilach.
W 1970 wróciła do USA,
skąd wysłano ją do Europy. Tucumcari odwiedził
16 portów w 7 krajach, od
północy po Turcję. Jego
tournée był pokazem
możliwości technicznych
NATO. Dwa lata później
uległ jednak katastrofie. W trakcie ćwiczeń
koło Puerto Rico, pędząc
z maksymalną prędkością
runął na ziemię. Siedem
osób zostało rannych,
w tym dwie ciężko. Zniszczenia okazały się tak
duże, że naprawę uznano
za nieopłacalną.
W Wietnamie – razem
z USS Tucumcari służył
inny okręt na hydrofoilach
– USS Flagstaff. To dzieło

HMCS Bras d’Or
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Okładka magazynu Life z 1954 roku

wzbił się na 13 metrów i utrzymał w powietrzu 20 sekund.
Włoch pracował też nad samolotami, a w 1898 roku
rozpoczął prace nad hydrofoilami. Swoją pierwszą łódź ze
skrzydłami, które przypominały drabinki wybudował w 1906
roku. Podczas testów na jeziorze Maggiore 60 - konny silnik
umożliwił jego łodzi rozwinięcie prędkości 68 km/h. Kości
zostały zatem rzucone. Pływanie na foliach stało się faktem.
Mniej więcej w tym samym czasie jeden z najsławniejszych Szkotów – Alexander Graham Bell, znany jako
twórca telefonu - wymyślał swoje kolejne wynalazki.
Oprócz sztandarowego swojego dzieła, czyli telefonu –
Bell miał na koncie także 16 innych patentów związanych
z telefonią, czy gramofonami. Wśród nich m.in. photophone, dosłownie tłumacząc – fototelefon. To telefon
bezprzewodowy, który przekazywał dźwięk przy pomocy
wiązki światła. Można więc uznać, że Bell był prekursorem także komunikacji światłowodowej. Genialny Szkot
pochylał się też nad lotnictwem, a także hydroplanami.
Gdy William E. Meacham zamieścił w Scientific American
artykuł z opisem teorii wodolotów i wodnosamolotów Bell
zainteresował się tematem. Razem ze swoim asystentem
Frederickiem Baldwinem rozpoczął prace nad foilami.
W międzyczasie obydwaj panowie wybrali się w podróż
do Europy, gdzie odwiedzili Ferlaniniego i obejrzeli jego
łódź. Po powrocie do Kanady rozpoczęli budowę własnego hydrofoila. W ten sposób w 1919 roku powstała HD4,
zasilana slinikami Renault. 9 września 1919 roku łódź Bella
i Balwdina, z zamontowanymi hydroskrzydłami uzyskała
rekordową prędkość 114.04 km/h. Kariera foili zaczęła
nabierać rozpędu.
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RAKIETĄ DO ŚWINOUJŚCIA
W kolejnych latach coraz więcej naukowców rozpoczęło
prace nad łodziami z użyciem foili. Pierwotnie wyglądające
niczym metalowe drabinki urządzenia zaczęły nabierać
różnych kształtów. Foili używano do łodzi mających bić
rekordy prędkości. Rozwijano je też w branży przewozów
pasażerskich, czyli po prostu wodolotów. Pierwszy komercyjny wodolot powstał w 1952 roku. Był dziełem firmy Supramar, należącej do niemieckiego inżyniera - Hansa von
Schertela, który swoje badania nad hydrofoilami rozpoczął
jeszcze podczas wojny. Wodolot PT 10 zabierał na pokład
32 pasażerów i płynął z prędkością 65 km/h. Szybko powstawały kolejne modele. Równolegle swoją działalność
rozwijali inni producenci. W ZSRR pierwszym wodolotem
była Raketa, produkowana od 1957 do wczesnych lat 70.
Rakety trafiły także do Polski, na trasę Szczecin – Świnoujście i do Gdańska. Statki o długości 26,9 m, szerokości
5 m, zabierały 64 albo 66 pasażerów i rozwijały prędkość
do 70 km/h. W Polsce pierwszy wodolot powstał w 1965
roku w Gdańsku. Nazywał się Zryw. Pływał na linii Szczecin
– Świnoujściu, a potem w Gdańsku. Tak więc lecące na hydrofoilach statki stały się dość powszechnych widokiem.

USS Flagstaff

NAJPIERW FOILE, POTEM APOLLO
Wobec tak powszechnych eksperymentów z foilami
trudno się dziwić, że hydroskrzydła pojawiły się również
w żeglarstwie. I to niezwykle szybko. Skoro jednym z ojców
foila okazał się wynalazca telefonu to trudno się dziwić,
że prekursorem użycia w żeglarstwie został facet, który
wysłał człowieka na księżyc. Mowa o Robercie Gilruth. Ten
amerykański uczony już w latach 30. rozpoczął pracę w laboratorium lotniczym NACA, poprzedniku NASA. W 1943
roku awansował na szefa badań lotnicznych. Sukcesy jego
ekipy spowodowały, że został szefem nowopowołanej grupy
zadaniowej ds. Przestrzeni kosmicznej w Langley. Gilruth
współtworzył Centrum Kosmiczne w Houston i w 1961 roku
stał się pierwszym szefem programu kosmicznego NASA.
Osobiście doradzał prezydentowi Kennedy’emu, by wysłać
ludzi w kosmos. W trakcie swojej kariery kierował 25 lotami
załogowymi, łącznie z pierwszym lotem Iana Sheparda
w 1961, lotem Apollo 11, czyli pierwszym lądowaniem na
księżycu w 1969 roku czy dramatycznym ratowaniem
Apollo 13 w 1970 roku. Do dzisiaj uznawany jest za ojca
amerykańskiego programu kosmicznego.
Gilruth zanim jednak wysłał ludzkość w kosmos, dał żeglarstwu foila. W 1938 roku zbudował 12 stopowy kataraman
Catafoil. Zamontował w nim skrzydła. I poleciał. Po wojnie
mimo obowiązków związanych z wysyłaniem kolejnych
misji kosmicznych Gilruth nie zapomniał o żeglarstwie.
Zbudował kolejny jacht, tym razem 15 metrowy trimaran.

W POSZUKIWANIU 20 TYSIĘCY DOLARÓW
W latach 50. rolę pionierów przejęli jednak już inni. W 1954
Amerykanin Arthur Locke, producent katamaranów
wykonał jeden prototyp z foilami. Nazwał go Skid. Jednym
z najbardziej znanych projektów jest pionierska konstrukcja Gordona Bakera z 1955 roku. To Monitor, jednokadłubowiec wybudowany w Baker Manufacturing Company.
W ŚLIZGU!
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Grumman Aerospace. Po
powrocie do USA, w 1974
roku trafił do Straży Wybrzeża w Kaliforni. Z racji
na jego wyjątkową szybkość brał udział w wielu
akcjach
poszukiwawczych i ratunkowych. Podczas jednej z takich akcji
- 80 km od Long Beach
zapaliła się łódź z trzema
osobami na pokładzie.
USS Flagstaff uratował
załogę dopływając doń
w godzinę. Niestety okręt
był zbyt kosztowny. Nękały go awarie, a dodatkowo
podczas jednego z rejsów
zderzył się z wielorybem.
Nie wszyscy też ze Straży
Wybrzeża potrafili na nim
pływać. Padały opinie, że
zbudowany jest bardziej
jak samolot niż okręt.
Dlatego w lutym 1975
straż oddała marynarce
USS Flagstaff. Po naprawie okręt ponownie trafił
do straży. I znów wróciły
awarie. Brak części zamiennych spowodował,

że trzy lata później straż
po raz kolejny oddała niechciany prezent marynarce. Ostatecznie okręt trafił
na złom.
Największym okrętem na
foilach w tamtym czasie
był wprowadzony do służby w 1969 roku – USS Planview. Miał 67 metrów długości, prędkość 74 km/h.
Zbudowany w stoczni
Lockheed,
wyposażony
został w dwa silniki odrzutowe General Electric J79,
te same, które używano
w słynnych samolotach
F-4 Phantom. Pod koniec
lat 70. do służby skierowano z kolei 6 łodzi patrolowych. Przeznaczone
pierwotnie do konfrontacji
z Układem Warszawskim
na morzach Północnym
i Bałtyku trafiły ostatecznie
jednak na Key West. Wycofano je w 1993 roku, gdyż
– tak jak ich poprzednicy ich utrzymanie okazało się
nieopłacalne.
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Baker pracował przy wojskowych konstrukcjach i postanowił
testować hydroskrzydła także na jachcie. Pierwsze testy łodzi
odbyły się w październiku 1955 roku na jeziorze Mendola koło Winsconsin w USA. Jacht miał długość około 21 stóp i po bokach dwie
drabinki wykonane z nierdzewnej stali. Trzecia była na rufie, służąc
jednocześnie jako ster, a czwarta na dziobie. Początkowo Bakerowi
udało się popłynąć z prędkością 25 węzłów, rok później już ponad
30, a wg niektórych źródeł - czasami pomiary wskazywały nawet
40 węzłów.

„Monitor”
Gordona Bakera

W latach 60. o konstrukcji rozmawiał z nim David A. Keiper, również pionier foili.
- Na początku lat 60. usłyszałem o Monitorze i zadzwoniłem do
Bakera – wspominał póżniej Keiper. - Rozmawiałem z nim prawie
godzinę. Wysłał mi wydruk z gazety o łodzi. Na pierwszej stronie
był tytuł „Odkrycia naukowe”. W tamtym czasie zbierałem wszelkie
informacje o hydrofoliach w żeglarstwie jakie tylko mogłem zdobyć. Zapytałem jakie ma foile, powiedział, że ze stali nierdzewnej.
Komentował, że są bardzo drogie. Omówiliśmy szczegóły budowy
– opowiadał Keiper.
Keiper wspomina, że słyszał o tym, że Baker próbował zainteresować konstrukcją inwestorów, by w 1963 roku wprowadzić swoją
jednostkę do sprzedaży za cenę 20 tys. USD. Nie znalazł jednak
chętnych.

TRIMARAN Z KALIFORNI
Prace Gordona pomogły jednak bardzo Keiperowi, który już wtedy
mocno interesował się w hydrofoilami. Ten amerykański inżynier
prace nad swoim jachtem rozpoczął już w 1966 roku w Black Point
w Kalifornii. W 1967 ponad 30 stopowy trimaran o nazwie Williwaw
był już gotowy.
- Uczyłem się fizyki, jak i inżynierii. Miałem doświadczenie też
w zakresie aerodynamiki, mechaniki płynów i konstrukcji. Lubiłem
tworzyć rzeczy, które nigdy wcześniej nie istniały. Przyzwyczaiłem
się do samodzielnego przeprowadzania projektów inżynierskich
– opowiadał o tym co pomogło mu w konstrukcji w wywiadzie na
łamach Multihull World w latach 90.
Jak wspominał Keiper początkowo łódź miała za małe boczne
pływaki, więc z czasem je powiększył. Zamontował cztery foile
– dziobowy, rufowy i po jednym na bocznych pływakach. Jacht
był niezwykle stabilny, boczne foile i rufowy dynamicznie stawiały
opór w sytuacji zbytniemu podnoszeniu się dziobowego foila. Choć
Williwaw była stosunkowo wąska, powód był dość prozaiczny,
jacht musiał zmieścić się pomiędzy dwoma drzewami na posesji
Keipera. Jak szybko odkrył Keiper - łódź potrzebowała jednak
więcej wiatru, by rozpocząć lot niż początkowo zakładał. Stąd
stale poprawiał foile, by były bardziej opływowe. Skrzydła miały
też inne zalety - nawet jak nie wiało i trimaran nie leciał to Keiper
opuszczał w dół foile. Dzięki temu – jak wspominał – jacht lepiej
się prowadziło.
Keiper konsultował swoje dzieło m.in. z Arthurem Piverem,
legendarnym już wtedy żeglarzem i konstruktorem kataramanów
i trimaranów. Ten brał udział nawet w pierwszych testach jachtu,
zanim w 1968 roku zaginął na oceanie podczas próby uzyskania
kwalifikacji do regat Ostar.
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Na przełomie lat 60. i 70. Keiper wyruszył swoim jachtem w rejs po
Pacyfiku. Przepłynął 20 tys. mil, z zachodniego wybrzeża, poprzez
Hawaje, Samoa, Wyspy Cooka dotarł aż do Nowej Zelandii. Szukał
wiatru, by móc polecieć. Z racji tego, że próg prędkości wiatru,
by łódź popłynęła na foilach był stosunkowo wysoki większość
rejsu przepłynął, a nie przeleciał. Najdłuższy lot odbył z Hawajów
na Samoa, trwał aż 10 dni, w trakcie których pokonał 1650 mil
morskich! Niestety Williwaw został na Hawajach, zniszczony przez
cyklon 1977 roku.

MAGICZNE 50 WĘZŁÓW
Oprócz wyżej wymienionych – lata 50. i 60 były pełne bardziej lub
mniej udanych konstrukcji ze skrzydłami. Można wręcz uznać,
że kreatywność inżynierów i żeglarzy w latach 50. była imponująca. Dzisiaj może to brzmieć wręcz niewiarygodnie, ale jachty,
w tym szczególnie katamarany z foilami powstawały jak grzyby
po deszczu. Wydane w 1970 roku przez angielskie The Amateur
Yacht Research Society obszerne opracowanie pod nazwą Sailing
Hydrofoils opisuje nie tylko szczegółowo dziesiątki projektów, ale
stanowi podsumowanie mocno już wówczas zaawansowanej
technologii hydroskrzydeł. William Prior i jacht Gizmo z 1958 roku,
John Modwood i jacht Parang z 1959 – to tylko nieliczne przykłady
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przekroczyć magiczną barierę prędkości 50 węzłów z wynikiem
51,36 węzła na dystansie 500 m oraz 50,17 na dystansie mili
morskiej.
Dzisiaj obydwa rekordy (65,45 węzłów na 500 m i 55,32 na 1 milę)
należą do Australijczyka Paula Larsena i jego Vestas Sailrocket,
maszynie opartej także na technologii hydroskrzydeł. Z tą jednak
różnicą, że Vestas Sailrocket został zbudowany w zasadzie wyłącznie do bicia rekordów, a Hydroptere jest po prostu jachtem. „Kiedy
prędkość przekracza 50 węzłów, woda wokół foili zaczyna się
dosłownie gotować. Przyśpieszenie jest szybsze niż motorówka
z dwoma silnikami o mocy 250 KM każdy. Tylko 2,5 m. kw jachtu
ma kontakt z wodą. Cała reszta leci 5 metrów nad wodą” – opisywał swoje wrażenia z rejsów zespół Hydroptere. W 2015 jednostka
została sprzedana, ale już wcześniej zespół Thebaulta zapowiedział prace nad Hydroptere 2, które ma pokonać barierę 150 km/h.
Póki co nie jednak żadnych wieści, a sam Thebault skupił się na
innym projekcie – Sea Bubbles. To bardzo małe jednostki z napędem elektrycznym, zasilane baterią słoneczną, również oparte na
hydroskrzydłach. Okrzyknięte przez Francuzów taksówkami przyszłości zostały pokazane po raz pierwszy w ub. roku, a w tym mają
trafić na Sekwanę. Póki co Thebault ogłosił, że szuka 100 mln euro,
by rozwinąć ich produkcję na masową skalę.

NAJLEPSZE JACHTY XXI WIEKU
Choć foile szturmem zdobywają dzisiaj żeglarstwo regatowe to
patrząc z perspektywy czasu to pytanie nasuwa się samo: czemu
dopiero teraz?
- Lata 60. to były burzliwe czasy jeżeli chodzi o ekonomię. Kolejne
lata również - odpowiedział pytany o to ponad 20 lat temu David A.
Keiper. - Tymczasem potrzeba stałego, stabilnego wzrostu gospodarczego, by ludzie mogli zainteresować się tak nowym produktem. Oczywiście tamte lata pomogły trimaranom, by mogły w ogóle zaistnieć. A także wielu osobom tak jak ja, by uciec z wyścigu
szczurów i poczuć radość pływania po oceanach. Teraz wygląda
na to, że idą dobre czasy dla tego wynalazku – oceniał Keiper.
udanych konstrukcji. Lata 60. to kontynuacja i ciągłe ulepszanie
technologii. W 1964 roku Claude Tisserand zbudował katamaran
Veliplane, z kolei w 1968 rok powstał jacht Pen Duick IV, Erica
Tabarly’ego. Ten słynny francuski żeglarz wśród długiej listy osiągnięć ma na koncie m.in. rekord Atlantyku z 1980 roku, który pobił
na trimaranie z foilami. Zajęło mu to 10 dni, 5 godzin i 3 minuty.
Zaledwie kilka lat później niespełna wówczas dwudziestoletni
Alain Thebault zaczął marzyć o budowie najszybszego trimaranu na świecie. Tak zaczęła się rodzić idea Hydroptere. Marzenie
zaczęło dość szybko przybierać realne kształty. Już w 1985 roku
Thebault zbudował pierwszy model przyszłego Hydroptere, a dwa
lata później powstał model w skali 1:3. Przy pracach pomagał mu
m.in. Eric Tabarly. W 1994 roku ta superszybka i supernowoczesna
jednostka była już gotowa. Długość 18 metrów, maszt o wysokości
28 metrów, waga 7,5 ton i maksymalna powierzchnia żagli 560 m.
kw. Załoga liczyła od 5 do 11 osób. Swój pierwszy lot Hydrpotere
odbył 1 października 1994 roku. Od tego czasu trwało testowanie
jednostki i przygotowanie jej do bicia rekordów świata – m.in. na
dystansie 500 metrów oraz 1 mili morskiej. Na pokładzie znalazło
się blisko 100 czujników, które mierzyły dosłownie wszystko. Od
2007 Hydroptere rozpoczął sukcesywnie bić kolejne rekordy, by
ostatecznie 4 września 2009 roku jako pierwszy jacht w historii
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Zdaniem dr hab Andrzeja Banaszka, szefa Zakładu Projektowania
Jachtów i Statków na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym powodów zatrzymania rozwoju foili w żeglarstwie
jest wiele. Pierwszy z nich to problemy z organizatorami regat.
- Zbyt ich duży konserwatyzm w myśleniu - przepisy regatowe nie
dopuszczające hydrofoili do wyposażania jachtów regatowych
w wielu podstawowych klasach regatowych – wyjaśnia dr Banaszek.
I podaje kolejne powody: - Brak reklamy i pokazów powszechnych
pokazujących możliwości hydrofoili. Wielu dzisiaj sądzi, że hydrofoile
to dzisiejsza innowacja, a nie 100-letnia historia. Trzeci powód to problemy materiałowe hydrofoili, problemy z pękaniem zmęczeniowym.
Dopiero rozwój nowoczesnych, lekkich i wytrzymałych materiałów jak
np. włókna węglowe itp. potrafi ograniczyć ww. problemy. No i problemy z bezpieczeństwem i wymaganiami od żeglarzy.
Wydaje się, że większość z tych przyczyn została zniwelowana.
Jaka jest więc przyszłość hydroskrzydeł w żeglarstwie? Ponad 20
lat temu wypowiedział się o niej David A. Keiper: - Głęboko wierzę,
że foile będą zyskiwać popularność. To będą najlepsze jachty
w XXI wieku – zapowiedział konstruktor.

67

PRODUKTY

FAT LADY
Czwarta generacja modelu Fat Lady marki Blade zredefiniuje
Twoje wyobraŻenie o duŻych latawcach. W testach porównawczych udowadnia lepszy dolny zakres wiatrowy, łatwiejszy restart oraz zwrotność, którym nie dorównują liderzy w tej
klasie. Fat Lady to latawiec o ogromnym zakresie wiatrowym.
Siły na barze w tym monstrum są tak dobrane, Że poradzą sobie z nimi nawet drobne panie. Tłuściocha świetnie nadaje się
do wszelkiego rodzaju freestyle'u. Jeżli chcesz pływać w bardzo słabym wietrze lub masz wagę Arnolda - nie szukaj dalej.

QUATIX® 5

www.blade-kites.pl

Ten stworzony na bazie naszej popularnej serii zegarków fēnix®
5 wielodyscyplinowy zegarek żeglarski nowej generacji zapewnia kompleksową łączność na łodzi. Łączy się ze zgodnymi ploterami nawigacyjnymi i innymi urządzeniami firmy Garmin, umożliwiając strumieniowe przesyłanie do zegarka quatix 5 danych
takich jak prędkość, głębokość, temperatura i kierunek wiatru.
www.garmin.com

TRIGGER
ZEGAREK
NAUTICA

Trigger to flagowy model marki Blade. Tegoroczna, dziewiąta juŻ generacja to najlepsze jak dotąd wydanie tego
latawca będącego jednym z najbardziej uniwersalnych kajtów na rynku. Z pełnym przekonaniem moŻemy polecić
go 75% uprawiających ten sport. NiezaleŻnie od tego czy
dopiero szlifujesz pływanie pod wiatr, lubisz wysoko polatać czy trenujesz podstawowe ewolucje unhooked - Trigger przez swą dynamikę, stabilność, wielki zakres wiatrowy i jakość wykonania jest właściwą maszyną dla Ciebie.
www.blade-kites.pl

Mechanizm: Kwarcowy
z datownikiem
Koperta: Tworzywo sztuczne,
46 mm – szkło z otworem
wpuszczającym wodę, która
mierzy głębokość podczas
nurkowania
Wodoszczelność: 100M
Głębokościomerz: Do 50M
Pasek: Silikonowy
www.timetrend.pl
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#JESZCZE TYLKO
JEDEN HALS
BLADE: Trigger, High Score, Tiny Beast, Skinny Boy i Fat Lady – każdy mocno nieprzeciętny,
indywidualny, z charakterem. Blade Kites, bo o nich mowa, to latawce, które na rodzimych
wodach pojawiły się stosunkowo niedawno, a już zdobyły spore grono entuzjastów. Stworzyła
je grupa prawdziwych pasjonatów, dla których wiatr i woda to coś znacznie więcej niż biznes.
O latawcach z logiem B rozmawiamy z oficjalnym dystrybutorem tej marki na rynku polskim,
Łukaszem 'Doktorem' Pietrzykowskim.

Kim jest Blade Kites?
Blade to jedna z korzennych (korzeń co prawda nie jamajski,
a izraelski), prawdziwie kitesurfingowych marek. Wszystkie
osoby zaangażowane w rozwój marki Blade są zagorzałymi pasjonatami kitesurfingu. Najlepszym odzwierciedleniem tej pasji
jest nasze credo: Jeszcze Tylko Jeden Hals – hasło, które pada
z ust kitesurferów bardzo często i świetnie odzwierciedla to
jak uzależniające i wciągające jest to hobby. Staramy się, więc
być nie tylko produktem, ale kreatywnie wspierać te pozytywne
emocje i osadzić je na naszym lokalnym gruncie. W chwili obecnej w ofercie mamy aż 5 różnych modeli - każdy przeznaczony
do innej dyscypliny i każdy mocno nieprzeciętny. Jako marka,
Blade działa już 12 lat.
No właśnie, choć latawce produkowane są już od dłuższego
czasu, na polskich akwenach pojawiły się stosunkowo niedawno, bo w 2015 roku. Jak udało się wam zrobić zamieszanie na stabilnym już wtedy rynku?
W sumie nie było to aż takie trudne - od początku postawiliśmy
na profesjonalizm i charakterny marketing. Znając ten rynek dobrze, od dawna mierziło mnie to, że na odpowiedź dystrybutora
trzeba czekać nieraz tydzień albo dłużej, strony www nie są aktualizowane przez kilka lat, gros komunikacji wygląda jak tekst
przetłumaczony przez internetowy translator, a zdjęcia przedstawiają zagranicznych, niewielu osobom znanych zawodników. Ponadto bardzo mocno stawiamy na rzetelność. Jeśli pisze do mnie początkujący z pytaniem o 12-tkę to po prostu nie
umiem namówić go na freestylową 11-tke tylko dlatego, że leży
mi na magazynie. Najwyraźniej brakowało tego typu podejścia.
Wachlarz wyboru sprzętu kitesurfingowego jest naprawdę
spory, dlaczego mielibyśmy wybrać akurat Blade Kites?
O! to jest super pytanie, a odpowiedź jest bardzo prosta - bo na

naszych latawcach pływają ci co nigdy dość nie mają! Oferujemy sprzęt dla osób, które chcą i lubią się wyróżniać, ale przede
wszystkim dla tych, dla których kitesurfing to pasja. Nasze latawce w tak krótkim czasie stały się widoczne i rozpoznawalne
głównie przez to, że nasi klienci nie trzymają ich w szafie. Rozumiemy się doskonale. Oni wiedzą, że wybierając nasze latawce
wspierają prawdziwych pasjonatów, dla których wiatr i woda to
coś znacznie więcej niż biznes. My z kolei wiemy, że jesteśmy
im winni doskonałą obsługę, unikatowy produkt, wspólne pływanie i długie rozmowy przy pachnącej przyprawami kawie.
Gdzie można przetestować wasz sprzęt?
Od maja do września jesteśmy obecni na naszym ukochanym
półwyspie (kemping Chałupy6 oraz Molo w Jastarni), więc zapraszamy każdego będącego w tych okolicach 7 dni w tygodniu,
24h na dobę. W okresie wakacyjnym ruszamy w objazdówkę odwiedzimy Rewę, Kadyny, Łebę, Międzyzdroje i pewnie jeszcze
kilka innych miejsc - wydarzenia te odbywają się na prognozę,
więc żeby być na bieżąco obserwujcie nasz fanpage na fejsie
(Blade Kites Polska). Odwiedzającym Zanzibar polecamy polską szkółkę Sunseabar, która szkoli na naszym sprzęcie. Osoby
wybierające się do Lo Stagnone (Sycylia) mogą opływać nasze
latawce w szkole Level Up oraz Surfski. Zachęcamy i namawiamy na testy - przyjdź, popływaj, sprawdź sprzęt w różnych warunkach. Jeśli po zejściu z wody widzimy szeroki uśmiech to
wiemy, że cel osiągnięty.
Na koniec muszę zapytać - Blade - Jeszcze Tylko Jeden Hals,
a co jak się wiatr skończy?
Sparafrazuję słowa pewnego polskiego wieszcza - Blade: do
końca wiatru i o jeden hals dłużej! Zapraszamy na naszą polską stronę, gdzie dowiecie się wszystkiego o naszych kajtach:
www.blade-kites.pl

PRODUKTY

SWEATSHIRT KENTA NAVY BIRD
WWW.FEMISTORIES.COM

BIKINI TOP
WWW.SURFINC.CO

MODA NA FALI

ANTILLES
WWW.RAMATUELLE.PL

SHOP STICKER PATCH LOPRO
WWW.DASEAPEOPLE.COM

NEVIS
WWW.RAMATUELLE.PL
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RAINCOAT VEGGY
WWW.FLYNWETSUITS.COM

PRODUKTY

WETSUIT LEAVES SUMMER
WWW.FLYNWETSUITS.COM

LIVE SIMPLY QUIVER
WWW.DASEAPEOPLE.COM

EATON LADY BRANDED
WWW.DAD-SPORTSWEAR.COM.PL

FATHER-SON / BAHAMAS BOYS
WWW.RAMATUELLE.PL
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KAJAKIEM
PO SZCZECINIE
MIASTO Z TEJ PERSPEKTYWY JEST ZUPEŁNIE INNE

T: ANDRZEJ KRAŚNICKI JR

W niektóre zakątki dopłynie się tylko kajakiem. Najlepiej o świcie,
kiedy w idealnie gładkiej tafli Odry, jak w lustrze odbijają się
nadrzeczne budynki. Szczecin od strony wody pokazuje swoje najlepsze,
a czasem także intrygujące oblicze.
W ŚLIZGU!
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Kajakowa wycieczka po Szczecinie to z jednej strony widoki
jak z najlepszych pocztówek reklamujących miasto. Z drugiej zaś obrazki pozornie odrzucające, ale mające w sobie
jakąś magię.
Do wodowania idealnie nadaje się zakątek nad Kanałem
Zielonym, który łączy Odrę i Parnicę. Na mapie oznaczony jest kotwiczką z numerem 8. Jeśli nie mamy własnego
kajaka, można pojechać nieco na południe, gdzie przy kąpielisku Dziewoklicz sprzęt można pożyczyć. Do centrum
miasta nie jest daleko, a nurt Odry na tym odcinku nie jest
na tyle silny, by obawiać się później wiosłowania pod prąd.
To kierunek wiatru najbardziej wpływa na to ile sił włożymy
w „machanie” wiosłem.
Miejska wycieczka kajakowa ma dwa różne charaktery.
Pierwszy odcinek od Dziewoklicza do okolic Wyspy Zielonej to rejs, w którym dominuje zieleń. Warto płynąć blisko
brzegu i wypatrywać przyrodniczych ciekawostek. Co rusz
napotkamy na płochliwą czaplę, perkozy, zdarza się i w tym
rejonie bielik. Ale już po kwadransie zza wierzchołków drzew
wyłonią się wierzchołki katedry, Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego i biurowca Pazim. Po kolejnym kwadransie jesteśmy już w zakątku zwanym „szczecińską Wenecją”. To
tu mury starych fabryk i kamienicy schodzą wprost do Odry.
Warto wpłynąć w kameralny zakątek między owymi murami,
a wyspą Jaskółczą, przepłynąć pod niskim, nitowanym mostem. I zaraz za nim jesteśmy przy dworcu PKP, czyli niemal
w centrum miasta. Za mostem kolejowym, z prawej, wyłania się wspomniany Kanał Zielony, na którym można zacząć
krótszą wersję wycieczki po mieście. Przepływamy pod Mostem Długim (warto zerknąć od spodu na skomplikowany,
ale od lat zablokowany mechanizm podnoszenia niegdyś
zwodzonych przęseł) i już jesteśmy na wysokości zmodernizowanych w ostatnich latach bulwarów, które dziś pełnią
spacerowo-rekreacyjną funkcję. Zawsze pełno tu ludzi.
Za wysokim mostem Trasy Zamkowej skręcamy w prawo i przepływając przez marinę okrążamy wyspę Grodzką.
Wciąż w większości wypełniona jest ogródkami działkowymi, a brzegi porośnięte są trzcinami. To ostatni dziki zakątek
w samym sercu miasta. Przy północnej części wyspy rozciąga się widok na stocznię i potężny elewator „Ewa”. Lubię
to miejsce szczególnie o świcie. Przy ładnej pogodzie nad
głową mam już słońce, ale morze mgieł z pobliskiego jeziora
Dąbie napływa jeszcze nad elewator i stoczniowe dźwigi.
Na wysokości reprezentacyjnych Wałów Chrobrego, przy
zachodnim brzegu wyspy Grodzkiej, wbijam się kajakiem
na ląd. Jest tu tak płytko, że można to zrobić tylko kajakiem.
Siadam na niedostępnym od strony mariny brzegu, wyciągam termos z kawą i śniadaniem i patrzę jak miasto powoli „ożywa”. Kończąc taką poranna wycieczkę na Kanale
Zielonym mam jeszcze dość czasu, by odstawić kajak do
domu i zdążyć do pracy. Wersja z powrotem na Dziewoklicz
to w obie strony około 13 kilometrów, czyli dystans na kilka
godzin rekreacyjnego pływania.
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DROŻDŻOWE
IMPERIUM
NAD ODRĄ
Trzech przemysłowców ze
Szczecina opanowało jedną
piątą rynku drożdży w Niemczech. Dziś pamiątką po ich
imperium jest sypiący się kompleks budynków postawionych
niemal na rzece. Szczecinianie
nazywają to miejsce „Wenecją”. Może trochę na wyrost,
ale ciąg ceglanych, historycznych budynków, których
ściany schodzą wprost do rzeki
kojarzy się ze słynnym miastem. Wszystko jest pozostałością po drożdżowym imperium
trzech przemysłowców: Firmy
Rückfort, Crepin i Lefevre już
na początku XX wieku opanowały jedną piątą rynku drożdży
w Niemczech. Rückfort słynął
także z produkcji koniaków
i likierów. Lokalizacja nad rzeką
nie była przypadkowa: Odra
stanowiła wówczas istotny
szlak transportowy. Produkty
i surowce przeładowywane
były wprost z barek i na barki.
Powojenna historia to m.in.
produkcja w tym miejscu
tanich win. Dziś potencjalni
inwestorzy uzależniają przemianę tego miejsca od modernizacji przez miasto zrujnowanej
ul. Kolumba, wzdłuż której
stoją budynki. To ma nastąpić,
a póki co pierwszą przemianą
ma być lokalizacja na pustej
działce obok fabryki siedziby
Urzędu Żeglugi Śródlądowej.
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15 LIPCA

24-29 LIPCA

SAILBOOK CUP

DR IRENA ERIS ORC EUROPEAN
CHAMPIONSHIP GDAŃSK 2017

W połowie lipca, 200 żeglarzy wyruszy z Sopockiej Mariny na trasę siódmej edycji morskich Regat SailBook Cup. Żeglarze mają do pokonania ponad 600 NM
w dwóch etapach. Etap pierwszy prowadzi z Sopotu do Visby na Gotlandii, skąd
o kilkudniowym odpoczynku żeglarze ruszą do drugiego etapu, płynąc początkowo
na północ, a po minięciu wyspy Gotska Sandön, skierują się na południe, w stronę
mety w Sopocie. Na liście startowej jest 36 jachtów, wśród których znajdują się
m.in. ubiegłoroczni zdobywcy Srebrnego Pucharu SailBook Cup – „Apollo Sails 2
Easy” Tomasza Makowskiego. Ponadto nie zabraknie znanych w świecie żeglarskim jednostek, m.in. „Globe” Zbigniewa Gutkowskiego, „Blagodarnosta II” - jednego
z największych, najszybszych i najbardziej rozpoznawalnych jachtów bandery rosyjskiej na naszym wybrzeżu, „Quicka Livenera” prowadzonego pod dowództwem
Jacka Zielińskiego, kilkukrotnego zdobywcy tytułu Mistrza Polski (KWR, Samotników). Jachty startować będą w trzech grupach przelicznikowych: KWR, ORC oraz
OPEN. W tym roku najcenniejsza nagroda regat - Srebrny Puchar SailBook Cup, trafi
do zwycięskiej załogi w grupie KWR. Zapowiada się na prawdę ciekawa i emocjonująca rywalizacja!

Ponad 800 żeglarzy z całej Europy gościć będzie w gdańskiej marinie Mistrzostw
Europy ORC. Pojawiły się też nowe elementy, o które zostaną wzbogacone zawody:– Jeśli chodzi o lipcowe regaty, postanowiliśmy dodać element, którego w dotychczas rozgrywanych Mistrzostwach Europy ORC nie było. Poza walką o tytuł
indywidualnego mistrza kontynentu, wprowadzamy kategorię drużynowego mistrza, czyli swego rodzaju puchar narodów. Chcemy też zadbać o więzi klubowe
poszczególnych załóg i ich jednostek. Dlatego w Mistrzostwach Polski, każdy klub
może wystawić dowolną liczbę jachtów, a do klasyfikacji końcowej zaliczane będą
rezultaty dwóch najlepszych biegów poszczególnych załóg. W ten sposób wyłonimy drużynowego mistrza na krajowym podwórku. W Mistrzostwach Europy system przewiduje klasyfikację ekip narodowych, które wystawiają co najmniej cztery
jachty. Z trzynastu krajów, które jak dotąd zgłosiły akces do tych regat, dziewięć wystawi wymaganą liczbę załóg – zapowiada Bogusław Witkowski, wiceprezes PZŻ
ds. morskich. Jak dotąd udział w tegorocznych ME ORC zadeklarowały 92 załogi,
ale lista startowa zamknięta zostanie dopiero 15 lipca. 14 lipca poznamy nazwiska
wszystkich żeglarzy startujących w regatach. Miasteczko regatowe ulokowane będzie wzdłuż ulicy Szafarnia, przy której mieści się Marina Gdańsk.

12-15 SIERPNIA

19-26 SIERPNIA

FINAŁ FORD KITE CUP

MISTRZOSTWA ŚWIATA
A-CLASS

Za nami już dwa przystanki pucharu Polski w kitesurfingu. Ponad czterdziestu za-

W Sopocie odbędą się pierwsze Mistrzostwa Świata katamaranów w historii
polskiego żeglarstwa. A-class to najszybsza jednoosobowa klasa katamaranów
bardzo zaawansowana technologicznie. W regatach weźmie udział 120 zawodników z całego świata, w tym z Australii i z Nowej Zelandii, wśród których znaleźli
się mistrzowie olimpijscy oraz uczestnicy Pucharu Ameryki: Mitch Booth – dwukrotny medalista IO w klasie Tornado, Paul Larsen – rekordzista szybkości wśród
jednostek napędzanych wiatrem – 121km/h, Konstantinos Trigonis – czterokrotny
olimpijczyk w klasie 470 i Tornado, czy Adam May - konstruktor jachtów Pucharu
Ameryki, olimpijczyk IO 2000 w klasie Tornado, wielokrotny medalista mistrzostw
Europy i świata w klasie Moth. Wśród zgłoszonych również utytułowani polscy zawodnicy: Jacek Noetzel, Jakub Surowiec, Marcin Badzio oraz Tymoteusz Bendyk.
Rozegranych zostanie 12 spektakularnych wyścigów. Kibice będą mogli śledzić
regaty z mariny, molo i z sopockich plaż. Organizatorem mistrzostw jest Klub Żeglarski UKS NAVIGO Sopot.

wodników rywalizowało o najwyższe miejsca na podium w konkurencjach Freestyle, Twin Tip Race oraz Foilboarding w ramach Aztorin Kite Challenge. W kategorii
foil zwyciężył Maks Żakowski, z kolei we freestyle’u ponownie najlepsza okazała
się Kasia Lange, która zaprezentowała wysoki poziom trików i stylu i tym samym
udało jej się utrzymać pozycję z pierwszej eliminacji. Konkurencję Freestyle w kategorii Open wygrał Felix Posito Martinez. W kategorii TwinTip Racing na podium
królowali Dariusz Ziomek i Agnieszka Grzymska. Następny przystanek już 12-15
sierpnia. W ramach finału Ford Kite Cup rozegrane zostaną także zawody eliminacyjne, których zwycięzca pojedzie na kwalifikacje do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2018. Mistrzostwa Polski po raz pierwszy odbędą się w Pucku. Czy nowy
spot będzie dla zawodników łaskawy? Przekonamy się już za miesiąc.
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26 SIERPNIA

25-27 SIERPNIA

BIZNES LIGA ŻEGLARSKA
2017 VOL. 2

SUMMER KITE FESTIVAL

/ IMPREZY

1 lipca już po raz piąty odbył się finał Biznes Ligi Żeglarskiej. 10 załóg, przedstawicieli różnego rodzaju biznesu z całej Polski, ponad 60 uczestników o bardzo różnym stopniu zaawansowania żeglarskiego - od zupełnych nowicjuszy po bardzo
doświadczonych żeglarzy regatowych i morskich, 40 wyścigów, 4 weekendy regatowe, 3 rundy eliminacyjne oraz finały. W obu fazach walka była bardzo wyrównana
i zacięta, najpierw o awans, a potem o zwycięstwo w Lidze. Po niezwykle emocjonującej rundzie, żeglarskie laury zdobyła wywodząca się z branży, firma Sail Service pokonując Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną zaledwie o długość łódki.
- Uczestnicy Biznes Ligi już tradycyjnie trzymali nas w napięciu do samego końca
i do ostatnich metrów. Walka trwała do ostatnich metrów, więc radość załogi Sail
Service była ogromna. W końcu dopięli swego, gdyż w zeszłym roku w podobnych
okolicznościach musieli uznać wyższość załogi Sono Idoni. Jako organizatorzy
Ligi jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż widać rosnące zainteresowanie projektem,
a uczestnicy bardzo dobrze się bawią, co dla nas jest największą motywacją do
pracy – podsumowuje Rafał Sawicki z GSC Yachting. Rozpoczęły się zapisy do
jesiennej edycji Biznes Ligi Żeglarskiej, kogo tym razem zobaczymy na pokładach
Delphi?

Wielkie kitesurfingowe święto w Międzyzdrojach! Przed nami wydarzenie określane
jako jedna z najciekawszych letnich imprez Pomorza Zachodniego. Summer Kite
Festival to dwa dni kite’owych atrakcji w festiwalowej atmosferze. Od 25 do 27
sierpnia plaża przy hotelu Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje po raz kolejny
zapełni się latawcami. W tym roku zostanie rozegrany finał Pucharu Polski w Kite
TwinTip Racingu oraz dodatkowo, tradycyjnie Freestyle. Poza zawodami organizatorzy przygotowali szeroki program atrakcji i rozrywek, wszystko jak zawsze w typowo wakacyjnej atmosferze! Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia (Freestyle), 22 sierpnia (TwinTip Racing) na adres: zawody@kitefestival.pl.

4-5 SIERPNIA

19-20 SIERPNIA

DAKINE POLISH SKIMBOARDING
OPEN 2017

III RUNDA POLSKIEJ
EKSTRAKLASY ŻEGLARSKIEJ

Już za niespełna miesiąc odbędzie się ósma edycja Otwartych Mistrzostw Polski
w Inland Skimboardingu. W dniach 4-5 sierpnia, w Gdańsku odbędzie się jedno
z największych tego typu wydarzeń na świecie! Polish Skimboarding Open z roku
na rok budowało swoją renomę i potencjał, gościło w swej historii najlepszych zawodników ze świata oraz zaskakiwało rozmachem jak na zawody skimboardowe
- w tym roku nie będzie inaczej. Na początku sierpnia spodziewamy się najlepszych
zawodników z Polski, Europy i Ameryki. Formuła zawodów Open pozawala na równorzędne współzawodnictwo topowych, sponsorowanych zawodników oraz tych
mniej znanych, dla których może to być punkt zwrotny w karierze. Zmagania rozegrane będą z podziałem na mężczyzn i kobiety oraz kategorie wiekowe poniżej 16
i 12 roku życia.

W ekstraklasie żeglarskiej zmiany w klasyfikacji generalnej. Po II rundzie na czele
tabeli plasuje się załoga Amica Jacht Klub Kamień Pomorski Team, który wygrała przystanek w Świnoujściu. Załoga skippera Patryka Zbroi po rekordowych 27
przepłyniętych wyścigach zdobyła 31 punktów, wyprzedzając PMT TŻR Szczecin
(50 pkt) oraz MOS Iława (52 pkt). - To był ciężki wyścig, gdzie trzeba było mocno
fizycznie walczyć. Kolejne wyścigi dały nam mocno w kość, bo warunki były bardzo
trudne. Na szczęście udało nam się utrzymać drugą pozycję z czego jesteśmy bardzo zadowoleni –mówi Szymon Szymik z PMT TŻR Szczecin. Polska Ekstraklasa
Żeglarska to projekt przeznaczony dla osób zrzeszonych w klubach żeglarskich.
Zwycięzca Ligi otrzyma tytuł Klubowego Mistrza Polski a cztery najlepsze kluby
otrzymają prawo startu w Żeglarskiej Lidze Mistrzów (Sailing Champions League).
Kolejna odsłona regat Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej już 19 i 20 sierpnia w Gdyni.
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2-5 SIERPNIA

21-23 LIPCA

SOPOT MATCH RACE

GRANARIA MORSKIE ŻEGLARSKIE
MISTRZOSTWA POLSKI

Sopot Match Race, już po raz czternasty, przywita czołowych zawodników, którzy
przyjadą walczyć o zwycięstwo w regatach o randze Pucharu Świata należących
do cyklu World Match Racing Tour. Sopot Match Race 2017 będzie eliminacją nieoficjalnych mistrzostw świata w match racingu - Match Race Super Series. Sopot
Match czeka nas od 2 do 5 sierpnia. Przez 13 lat zawody w Trójmieście organizował Przemysław Tarnacki, który liczy że wielu mistrzów świata i olimpijskich nie
będzie się nudziło i w tym roku. – Musimy mocno współpracować z World Sailing
aby wszystko wypadło świetnie i wyglądało atrakcyjnie na nowych uproszczonych
zasadach matchracingowych – dodaje jeden z najlepszych polskich specjalistów
w tej dziedzinie. Sopot Match Race jednocześnie należy do elitarnej grupy 15 światowych organizatorów tego typu zawodów o najwyższym formacie - Grade 1.

Bezpośrednio przed mistrzostwami Europy jachtów morskich - Dr Irena Eris ORC
European Championship Gdańsk 2017, odbędą się Mistrzostwa Polski, które będą
próbą generalną przed europejskimi rozgrywkami. Do mistrzostw Polski zgłosiło
się 57 załóg, w tym 34 załogi zagraniczne. Do Gdańska przypłyną jachty o wielkości od 33 do 54 stóp (czyli od 10 do prawie 17 m). Podczas regat jachty zostaną
podzielone na grupy, w zależności od przelicznika ORC jachtu. W mistrzostwach
Polski rywalizacja będzie się odbywać w czterech grupach A, B, C i D. Planuje się
rozegranie sześciu wyścigów, w tym jeden wyścig długi i pięć wyścigów krótkich.
Ceremonia zamknięcia i wręczenia nagród odbędzie się w niedzielę 23 lipca.

26-27 SIERPNIA

18-20 SIERPNIA

WARSAW SAILING DAYS 2017

MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA
EUROPY W MATCH RACINGU

Sezon żeglarski już za półmetkiem, ale żeglarze nie zwalniają tempa. Przed nami

Polska otrzymała prawo organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy w match
racingu. To jedna z najważniejszych matchowych imprez na świecie rozrywanych
dla młodzieży. Na liście startowej znalazły się takie nazwiska, jak np. Robin Follin
– utalentowany zawodnik z Francji, który startował m. in. w Youth America’s Cup.
Jeśli chodzi o polską reprezentację, to aktualnie organizatorzy regat, czyli Polish
Match Tour, prowadzą nabór. Na ten moment zgłosiły się cztery załogi, które będą
walczyły o kwalifikację 19-22 lipca w Świnoujściu. Świnoujście już czwarty raz
jest gospodarzem zawodów rangi mistrzowskiej, w roku 2015 rozgrywane były tu
młodzieżowe Mistrzostwa Świata w match racingu, a w 2014 Mistrzostwa Europy
w match racingu. - Jest to dla nas ogromna nobilitacja, że ponownie federacja doceniła naszą organizację i gościnność miasta. Jest to dla nas ogromy motywator
do działania – mówi Maciej Cylupa, dyrektor Polish Match Tour. W zależności od
warunków wiatrowych regaty będą rozgrywane w na rzece Świnie albo na otwartym morzu.

największe wydarzenie żeglarskie w Warszawie oraz w tej części Polski – Warsaw Sailing Days. W Nieporęcie obok jachtów Nautica 450 na starcie staną ekipy
Omega, Scandinavia 650/Skippi 650, Korsarz, T2 i Tango. W ciągu dwóch dni regat
organizatorzy zaplanowali siedem startów. W Przystani Między Żaglami emocji
z pewnością nie zabraknie, bo wśród załóg Nautica zapowiada się wyjątkowo zacięta rywalizacja. W zeszłym roku do regat zgłosiło się ponad 50 załóg i ponad 150
żeglarzy, w tym roku zapowiada się podobnie. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę
26 sierpnia uroczystym otwarciem regat zaplanowanym na godzinę 9:00. Wyścigi
potrwają do godziny 16:00. Miejsce rywalizacji zalew Zegrzyński, baza wydarzenia:
Port Nieporęt.
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TRÓJMIEJSKI PUCHAR
70 jachtów wystartowało w piątej edycji regat Ergo Hestia Żeglarski Puchar
Trójmiasta. Tak duża liczba jednostek na Zatoce Gdańskiej to rzadki widok,
dlatego na sopockim molo oraz w marinie w Gdyni zgromadziło się liczne grono
obserwatorów.

Program był prosty. Pierwszego dnia wszyscy
uczestnicy spotkali się w Sopocie, gdzie na wysokości molo odbyły się dwa krótkie wyścigi oraz jeden
długi z metą w marinie Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich w Gdańsku, gdzie żeglarzy podczas wieczornego świętowania ugościł AZS
Hotel Galion.

fot. Materiały prasowe

Na uczestników regat czekały kolejne emocje - rozpoczęły się zawody o tytuł Super Załogi i o beczkę rumu
ufundowaną przez patrona medialnego regat – portal trojmiasto.pl. Przygotowany przez organizatorów
tor przeszkód najszybciej pokonała załoga Falcon.
Następnego dnia jachty ścigały się na długiej trasie
do Gdyni, z metą w marinie jachtowej. W klasie OPEN
do 9 metrów zwyciężyła załoga jachtu Opakowania
z Tektury, od 9 do 11 metrów – Bigger Johnka, powyżej 11 metrów – Blagodarnost’2, w klasie KWR załoga
– Litwinka 2, natomiast w ORC triumfowała załoga
Neoprofil z kapitanem Piotrem Adamowiczem na czele. W ręce tej samej załogi trafiła również nagroda specjalna – Żeglarski Puchar Trójmiasta, przyznawany za
zwycięstwo w największej liczbie wyścigów w klasie
ORC.
Tym, co przyciąga żeglarzy jest przede wszystkim wyjątkowa atmosfera długo wyczekiwanego spotkania
na wodzie po zimowej przerwie. To również doskonała
okazja do treningu, sprawdzenia sprzętu i załogi przed
kolejnymi imprezami w sezonie, który jak wiadomo
zapowiada się bardzo ciekawie szczególnie dla klasy
ORC. Mistrzostwa Europy ORC w Gdańsku odbędą się
w dniach 24 - 29 lipca.
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Ramatuelle Beachwear to linia męskich oraz
chłopięcych kąpielówek, a także koszulek
polo inspirowanych luksusem Lazurowego
Wybrzeża. Nazwa marki pochodzi od malowniczego miasteczka Ramatuelle położonego niedaleko Sant Tropez. Krystalicznie
czysta woda, luksusowe kluby i najpiękniejsze plaże, to motywy znajdujące swoje odzwierciedlenie w plażowej modzie męskiej
proponowanej przez markę Ramatuelle.

Kąpielówki wykonane są ze świetnej jakości
materiałów, które dodatkowo posiadają właściwości gwarantujące ich szybkie wysychanie. Szorty wyróżniają intensywne kolory
tkanin, hafty oraz oryginalne nadruki. Poza
świetnym wyglądem spodenki posiadają też
inny atut – są praktyczne. Szorty z kieszonkami na klucze czy karty doskonale sprawdzają się na plaży.

Kolekcja do kupienia na stronie www.ramatuelle.pl

RELACJE

WIETRZNY
NORD CUP
T: KLAUDIA KRAUSE / F: BARTOSZ MODELSKI

10 dni startów, od optymistów po
jachty morskie, zawodnicy od 8
do 80 lat, wyścigi od najkrótszych
po 120 milowe i dużo wiatru – tak
w skrócie wyglądał tegoroczny, XII
Nord Cup Gdańsk.
Końcówka czerwca stała pod znakiem regat Nord Cup
Gdańsk 2017, do której zgłosiło się aż 365 załóg. Podobnie
jak w ubiegłym roku najpierw wystartowały jachty morskie,
które popłynęły w długim pełnomorskim B8 Race. Najszybszą załogą ponownie okazał się Blagodarnost’2 pod dowództwem Sergeya Pavlenko. W sumie trofea zostały rozdane w 44 kategoriach, w 21 klasach żeglarskich, w tym aż
4 z nich rywalizowały o mistrzowskie medale. W pierwszy
weekend były to katamarany Hobie 14, gdzie złoto wywal82
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czył Bartosz Sajdak i Hobie 16 – tu na najwyższym stopniu podium stanęła załoga Bartłomiej Janiszewski i Aleksander Janiszewski,
a w drugi weekend klasa Korsarz – najlepszą
załogą byli: Wojciech Wójtowicz i Łukasz Wójcik oraz klasa Nautica 450, gdzie złoty medal
wywalczyli Łukasz Przybytek i Patryk Sawicki.
- Nautica 450 to bardzo fajna klasa, szybka,
dynamiczna, moje doświadczenie z żeglarstwa
bardzo się tu przydało. W mojej załodze był
Patryk Sawicki, który w ogóle po raz pierwszy
pływał na łódce, więc było to dla nas dosyć
duże wyzwanie, zwłaszcza przy tak żeglarskiej
pogodzie – podsumował Łukasz Przybytek,
olimpijczyk w klasie 49er.
W drugi weekend jachty wystartowały w Wyścigu o Bursztynowy Puchar Neptuna, w którym
najszybciej popłynęła ekipa eXplodera 20, Wojciech Kaliski i Filip Walczak – metę przekroczyli 1,5 godziny po starcie. Jak co roku przyznana
została też nagroda specjalna, Jacht Tygodnia
– Puchar Wójta Gminy Kolbudy, który w tym
roku trafił do załogi klasy Korsarz z Niemiec
w składzie: Sasha Broy i Frank Thieme.
Na XII Nord CUPie po raz kolejny spotkało się
kilka pokoleń żeglarzy i ci młodzi, którzy dopiero wchodzą w świat żeglarstwa, mogli spotkać
tych już utytułowanych, z dużym dorobkiem,
a nawet olimpijskim. Ceremonia zamknięcia odbyła się tradycyjnie w AZS Centralnym
Ośrodku Sportu Akademickiego w gdańskich
Górkach Zachodnich.
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OFFSHORE
NA SEKUNDY
T: KLAUDIA KRAUSE

Tylko pięć minut wyniosła
różnica między drugim,
a trzecim jachtem na ponad
400 milowej trasie. Między
kolejnymi dwoma jednostkami
już tyko 2 sekundy! Tak
walczyli żeglarze podczas
drugiej edycji Gdynia
Doublehanded Yachtrace.
Z 17 zgłoszonych jednostek, na starcie ostatecznie
stanęło 15 jachtów, w tym 12 startowało w formule
przeliczeniowej ORC. Dobra żeglarska pogoda pozwoliła na rozegranie szybkiego i zaciętego wyścigu,
czego dowodem może być kilka podartych podczas
wyścigu genakerów, a przede wszystkim czasy przeliczone w formule ORC: na ponad 400-milowej trasie
różnica między 2 a 3 jachtem wyniosła ok. 5 minut,
a między 3 a 4 - jedynie 2 sekundy.
W klasyfikacji generalnej ORC zwyciężyli Marcin
Dejewski i Marek Mielniczuk na s/y Smoke, którzy
odebrali nagrodę główną regat - Puchar Przechodni
Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Należy zaznaczyć, że Smoke to jeden z najmniejszych
jachtów startujących w wydarzeniu. Z kolei najszybszym jachtem regat i zdobywcą nagrody przechodniej „Wilki Morskie” został s/y Fujimo, prowadzony
przez Tomasza Kosobuckiego i Roberta Kresło. Trasę o długości 407,35Mm jacht przebył w ciągu 64h
15m 21s, bijąc ubiegłoroczny rekord (należący do s/y
Vihuela) o 5h 17m 21s. Nagrodę przechodnią „Basior
morski”, przeznaczoną dla najstarszego uczestnika
regat, który ukończył wyścig, otrzymał skipper s/y
Dancing Queen - Jerzy Matuszak.
Załodze s/y Safi: Wiesławowi Wołowskiemu i Mirosławowi Bondarowi, która spędziła na trasie wyścigu najdłuższy czas, przypadła w udziale beczka soli
(morskiej).
Gdynia Doublehanded Yachtrace to druga z serii trzech
imprez offshorowych, organizowanych w tym sezonie
przez firmę START-UP Paweł Wilkowski wraz z Pomorskim Związkiem Żeglarskim dla załóg dwuosobowych.
Następną imprezę z tego cyklu - CoolDown Doublehanded Challenge, zaplanowano na 30 września.
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W ŚLIZGU!

RELACJE

ZŁOTO DLA GOŁĘBIOWSKIEJ!

#GDYNIASAILINGDAYS

T: KLAUDIA KRAUSE

fot. Shuttersail.com | Robert Hajduk Sailing & SeaScape Photography

Wiktoria Gołębiowska (MOS SSW Iława) została mistrzynią Europy juniorów
w klasie Laser Radial. Trzecie miejsca w rozgrywanych w ramach Gdynia
Sailing Days regatach (do 16 lat) zajęli: Wiktoria Lehmann (ŻLKS Poznań)
i Wojciech Klimaszewski (MBSW/UKŻR Giżycko).

Gołębiowska świetnie spisywała się na
początku mistrzostw, przed ostatnim
dniem regat plasowała się na czwartej
pozycji, a w końcówce popisała się znakomitym finiszem, co dało jej w efekcie
złoty medal mistrzostw Europy. - Po pięciu wyścigach byłam liderką, ale kiepsko
wypadłam we wtorek i środę. Na szczęście miałam wokół siebie osoby, które
nie pozwoliły mi zwątpić. W pierwszym
starcie zajęłam trzecią lokatę, natomiast
założenie przed ostatnim wyścigiem
było takie, żeby na mecie uplasować co
najmniej trzy pozycje wyżej od liderującej Elisy Navoni, bo to zapewniłoby mi
złoty medal. Na trasie moja przewaga
była znacznie bardziej okazała, a i tak
pod koniec rywalizacji Włoszka złamała
maszt, a ja osiągnęłam życiowy sukces
- zrelacjonowała Gołębiowska.
W ŚLIZGU!
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Druga w generalnej klasyfikacji wśród 65
zawodniczek z 21 państw była Navoni,
a trzecia Rosjanka Marija Kiszluchina. Trzeba podkreślić, że te dziewczyny są
starsze o rok od naszej reprezentantki, co
w tej kategorii wiekowej ma niebagatelne
znaczenie. Wiktoria pływa na Laserze Radialu niespełna trzy lata, ale zrobiła ostatnio
bardzo duży postęp, a w prawdziwie żeglarskich warunkach, przy silnym wietrze i dużej fali, pokazała w czwartek swoje walory
- szybkość i dobre wyszkolenie techniczne.
Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, tym
bardziej że nie przypominam sobie, aby Polka została kiedykolwiek mistrzynią Europy
juniorek w tej olimpijskiej klasie - stwierdził
klubowy trener złotej medalistki Wojciech
Janusz. W sierpniu Gołębiowska weźmie
udział w holenderskiej miejscowości Medemblik w mistrzostwach świata juniorek.

W Gdyni biało-czerwoni zajęli jeszcze dwa
miejsca na podium. W kategorii do lat 16
brązowe krążki wywalczyli Wiktoria Lehmann i Wojciech Klimaszewski. Reprezentant MBSW/UKŻR Giżycko powtórzył swój
ubiegłoroczny sukces z Tallinna. Polaków
wyprzedzili Rosjanka Elizawieta Borowkowa i Niemka Theresa Wierschin oraz rodak
tej drugiej Nico Naujock i Hiszpan Alvaro
Franco. Na mistrzostwach Europy juniorów w klasie Laser Radial rywalizowało 180
chłopców z 32 państw oraz 65 dziewcząt
z 21 krajów.
Regaty Gdynia Sailing Days organizowane
są od 2000 roku. Od 2012 roku partnerem
zawodów jest Volvo.
– Ta impreza doskonale pasuje swoim charakterem do aktywności żeglarskich, które
nasza marka intensywnie realizuje na szczeblu centralnym. Naszą perłą w koronie jest
wyścig dookoła świata – Volvo Ocean Race.
Droga do tej imprezy wiedzie przez takie regaty, jak te w Gdyni – mówi Stanisław Dojs,
PR Manager Volvo Car Poland.
Na uczestników Volvo Gdynia Sailing Days
czeka żeglarskie miasteczko z licznymi atrakcjami sportowo-rekreacyjnymi. Najmłodsi
uczestnicy mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Żeglarskiej – PolSailing. Na Placu Grunwaldzkim po raz kolejny
powstało też miasteczko Volvo, w którym
można zobaczyć najnowszy model Volvo
XC60 oraz całą gamę serii 90.
Podczas 18. Volvo Gdynia Sailing Days rozegranych zostanie 21 konkurencji, w których
rywalizować będzie około 1000 żeglarzy
z 34 państw. Regaty potrwają do 23 lipca.
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ZNAJDZIECIE NAS:
GDYNIA

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

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

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

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

NorthEast Marina, ul. Grodzka 1; Marina Pogoń (biuro/tawerna), ul.
Przestrzenna 3; Jacht Klub AZS (biuro/tawerna), ul. Przestrzenna 9; Marina
Yachting, ul. Przestrzenna 7; Marina Sport, ul. Przestrzenna 11; MT Partners,
ul. Przestrzenna 11; Harcerski Ośrodek Morski, ul. Żaglowa 2; Camping
Marina PTTK (biuro/tawerna), ul. Przestrzenna 23; Sklep Bakista, ul.
Przestrzenna 23; Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 21; Henry Lloyd, ul.
Przestrzenna 11; Urząd Miejski Szczecin, Biuro Prezydenta, ul. Armii Krajowej
1; Urząd Miejski Szczecin, Wydział Promocji, ul. Armii Krajowej 1; Urząd
Miejski Szczecin, Wydział Sportu, ul. Armii Krajowej 1; Urząd Marszałkowski,
Rzecznik prasowy, ul. Korsarzy 34; Urząd Marszałkowski, gabinet Marszałka,
ul. Korsarzy 34; Urząd Wojewódzki, Biuro prasowe, Wały Chrobrego; Hotel
Atrium, ul. Wojska Polskiego 75; Bohema, ul. Wojska Polskiego 67; Meraki,
ul. Wojska Polskiego 20; Koch Cukiernia, ul. Wojska Polskiego 4; Bombay,
ul. Partyzantów 2; Novotel, ul. 3 maja 31; Columbus Coffee, ul. Kopernika 1;
Columbus Coffee, ul. Krzywoustego 16; Starbucks Coffee, ul. Niepodległości
36; Teatr Mały, Deptak Bogusława; Towarzyska, Deptak Bogusława; Czarna
Owca, Deptak Bogusława; Fanaberia, Deptak Bogusława; Studio Urody
Masumi, Deptak Bogusława; BarCzysty, Deptak Bogusława; Grey Club,
Deptak Bogusława; Fabryka, Deptak Bogusława; Coffee Heaven, Galeria
Kaskada; Pure Fitness, Galeria Kaskada; Castelarii, Galeria Kaskada; Cafe In,
ul. Kaszubska 67; Dive Academy, ul. Wąska 16; Public Cafe, al. Jana Pawła
II 43; Castelarii, al. Jana Pawła II 43; Avanti, al. Jana Pawła II 43; Karczma
Polska pod Kogutem, plac Lotników; Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6; Stara
Piekarnia, ul. Piłsudzkiego 7; Brama Jazz Cafe, plac Hołdu Pruskiego 1; 13
MUZ, plac Żołnierza Polskiego 2; Elefunk Club, plac Żołnierza Polskiego 2;
Mała Tumska, ul. Mariacka 26; Radecki&Family, ul. Tkacka 12; Santorini,
ul. Tkacka 50; Hotel Park, ul. Plantowa 1; Hotel Radisson, plac Rodła 9;
Pazim PŻM, plac Rodła 9; Baltica Wellnes&Spa, plac Rodła 8; Unity Line,
plac Rodła 8; Coffee Heaven, CH Galaxy; LTUR, CH Galaxy; Duet Coffee, CH
Galaxy; Columbus Coffee, CH Galaxy; Columbus Coffee, ul. Malczewskiego
26; Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9; Dr Irena Eris, ul. Felczaka 20;
Secesja Cafe, al. Jana Pawła II 19; Castelarii, ul. Tuwima 15; Columbus,
Wały Chrobrego 1; Exovino, ul. Małopolska 1; Colorado, Wały Chrobrego
1a; Chrobry, Wały Chrobrego 1; Toscana/Trattoria, plac Orła Białego; Porto
Grande, Wały Chrobrego; La Passion du Vin, ul. Sienna 8; Bachus Winiarnia,
ul. Sienna 6; Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 18; Public Cafe, ul. Wielka
Odrzańska 28a; Cafe Popularna, ul. Panieńska 20; Ukraineczka, ul. Panieńska
19; Eskapada, ul. Osiek 7; Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34; Zamek Punkt
Informacyjny, ul. Korsarzy 34; Fitness, ul. Mazowiecka 13; Hotel Campanile,
ul. Wyszyńskiego 30; Starbucks Coffee, ul. Wyszyńskiego 1; El Globo, ul.
Piłsudzkiego 26; Chief, ul. gen. Rayskiego 16; Cukiernia Sowa, ul. Wojska
Polskiego 17; Columbus Coffee, CH Turzyn Stary; RKF, ul. Jagiellońska
67; Rampa Squash, ul. Jagiellońska 69; Columbus Coffee, al. Piastów
5/1; Aroma & Beauty, ul. Wielkopolska 22; Willa Ogrody, ul. Wielkopolska
19; Fitness Club, ul. Monte Cassino 24; Szczeciński Klub Tenisowy,
ul. Wojska Polskiego 127; Squash Center, ul. Żyzna 17; Bene Sport, ul. Modra

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

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

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

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

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

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

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

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

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